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Ευχαριστίες

Η πορεία που οδήγησε στην εκπόνηση αυτής της διδακτορικής διατριβής ξεκίνησε τον Αύγουστο του
2002, κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους των προπτυχιακών µου σπουδών στο Πανεπιστήµιο
Αιγαίου. Τότε πρωτοσυνάντησα τον Καθηγητή Τάσο Μπούντη σε ένα από τα Θερινά Σχολεία/
Συνέδρια του Πανεπιστηµίου Πατρών που διοργανώνει πάνω σε ϑέµατα µη-γραµµικής δυναµικής
και πολυπλοκότητας. Αν και δεν µε γνώριζε τότε προσωπικά, ϑυµάµαι που µε παρότρυνε ϑερµά
να παρουσιάσω την ερευνητική µου δουλειά στην µορφή ενός poster. Από τότε συµµετείχα ενεργά
σε πολλά συνέδρια αυτής της σειράς και παρουσίαζα κάθε ϕορά τα πρωτότυπα ερευνητικά µου
αποτελέσµατα είτε στην µορφή ενός poster είτε ως µια σύντοµη οµιλία.
Το 2005 ολοκλήρωσα τις µεταπτυχιακές µου σπουδές στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και αποφάσισα να
κάνω µια αίτηση στο Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών για απόκτηση διδακτορικού
διπλώµατος υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Τάσου Μπούντη. Είχα ήδη ξεκινήσει να δουλεύω
µε τον Καθηγητή Peter Leach του Πανεπιστηµίου KwaZulu-Natal της Νοτίου Αφρικής πάνω σε
εφαρµογές των διαφορικών εξισώσεων στα Χρηµατοοικονοµικά. Αυτό που ήθελα τότε να κάνω
ήταν να προσπαθήσω να χρησιµοποιήσω τις µαθηµατικές µεθόδους και ιδέες από την ϑεωρία
των διαφορικών εξισώσεων και δυναµικών συστηµάτων, γραµµικών και µη-γραµµικών, για να
µελετήσω µοντέλα των Μικροοικονοµικών και Χρηµατοοικονοµικών που δεν είχαν µελετηθεί από
τις ερευνητικές οµάδες στην Πάτρα ή οπουδήποτε αλλού. ΄Ετσι χάρηκα ιδιαίτερα όταν έγινα δεκτός
ως υποψήφιος διδάκτορας στο Τµήµα Μαθηµατικών στην Πάτρα το 2006.
Η συνεργασία µου µε τον Peter Leach ξεκίνησε το 2000 και συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Του οφείλω
πάρα πολλά, κυρίως το ότι µε µύησε στην έννοια της ολοκληρωσιµότητας, της ανάλυσης κατά
Painlevé, και των συµµετριών Lie διαφορικών εξισώσεων. Γνωρίζοντας πολύ καλά την ερευνητική
δουλειά του Καθηγητή Τάσου Μπούντη πάνω στην ανάλυση ιδιοµορφιών δυναµικών συστηµάτων,
µε παρότρυνε να ακολουθήσω σπουδές απόκτησης διδακτορικού τίτλου υπό την καθοδήγησή του
στο Πανεπιστήµιο Πατρών. ΄Ηταν επίσης γνώστης της δουλειάς του Καθηγητή ∆ηµήτρη Τσουµπελή
στις συµµετρίες Lie και αυτό ϑα µπορούσε να οδηγήσει στην δηµιουργία ενός δεύτερου ερευνητικού
αντικειµένου για την διατριβή µου, κάτι που πράγµατι συνέβη.
Εν τω µεταξύ, ανακυρήχθηκα υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), έπειτα από
γραπτές εξετάσεις, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα Οικονοµικά Μαθηµατικά. ΄Ετσι
ξεκίνησε µια ϕιλόδοξη πορεία έντονης ερευνητικής δραστηριότητας µε την συµµετοχή σε διάφορα
∆ιεθνή και Πανελλήνια Συνέδρια, την υποβολή αρκετών ερευνητικών εργασιών σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά και την µελέτη νέων µεθόδων και τεχνικών από πολλά πεδία των µαθηµατικών.
Επίσης στάθηκα πολύ τυχερός που γνώρισα και συνεργάστηκα όχι µόνο µε τον επιβλέποντα καϑηγητή µου, αλλά και µε άλλους καθηγητές του Τµήµατος Μαθηµατικών όπως οι κ.κ. ∆ηµήτρης
Τσουµπελής, Ko van der Weele και Σπύρος Πνευµατικός, από τους οποίους έµαθα πολλά για την
ϑεµελίωση της µαθηµατικής ϑεωρίας και σκέψης και όλης της µεθοδολογίας που χρειαζόµουν για
την επίλυση των προβληµάτων που προέκυπταν.
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Ευχαριστώ ειλικρινώς τον επιβλέποντά µου, Καθηγητή Τάσο Μπούντη, για την εµπιστοσύνη που
επέδειξε στις ικανότητές µου, για την στήριξη και την ϐοήθεια σε κάθε σηµείο της ερευνητικής µου
δουλειάς, για τις υποδείξεις του και τις συµβουλές του κατά την συγγραφή των δηµοσιεύσεων και
την τελική παρουσίασή τους σε συνέδρια και ϑερινά σχολεία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω
ϑερµά τα υπόλοιπα δύο µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής µου Επιτροπής, τους Καθηγητές
∆ηµήτρη Τσουµπελή και Ko van der Weele για τις χρησιµότατες συµβουλές τους, τις ευχάριστες
συνεργασίες και την συνεχή υποστήριξή τους σε κάθε ϕάση της µεταπτυχιακής µου πορείας. Τους
αναγνωρίζω ακόµα και την επιπρόσθετη δουλειά που επωµίστηκαν διορθώνοντας µε επιµέλεια και
προσοχή την διατριβή µου και στις δύο µορφές της, τη µια γραµµένη στην αγγλική γλώσσα αλλά
και την παρούσα, γραµµένη στην ελληνική.
Τέλος, όσον αφορά στις συνεργασίες µε άλλους νέους ερευνητές σπό το Τµήµα Μαθηµατικών του
Πανεπιστηµίου Πατρών (µερικοί εκ των οποίων εργάζονται ή συνεχίζουν τις σπουδές τους σε άλλα
πανεπιστήµια) ήταν µεγάλη χαρά να δουλέψω και να δηµοσιεύσω εργασίες µε το ∆ρ Στέλιο ∆ήµα,
την Λιάνα Τσιγαρίδη, τον Γιώργο Κανελλόπουλο, τον Νίκο Καλλίνικο και τον Νίκο Παπαδόπουλο.
Ιδιαίτερα η ερευνητική δραστηριότητα µε τον Στέλιο οδήγησε σε µια σειρά δηµοσιεύσεων πάνω σε
ποικίλα ϑέµατα και στην δηµιουργία του Microeconomica και στην προσθήκη τριών συµβολικών
αλγορίθµων µέσα στο SYM (και τα δύο, συµβολικά πακέτα στο περιβάλλον της Mathematica).
Είµαι ευγνώµων για τις συνεργασίες που προέκυψαν κατά τις επισκέψεις µου στο Πανεπιστήµιο του KwaZulu-Natal στη Νότιο Αφρική διότι µε ϐοήθησαν να ξεκινήσω να εργάζοµαι πάνω σε
καινούργιες ερευνητικές κατευθύνσεις : Ευχαριστώ λοιπόν τον Καθηγητή Peter Leach (Professor
Emeritus), τον Αναπληρωτή Καθηγητή John O’Hara (τώρα στο Πανεπιστήµιο του Essex), τον ∆ρ
Adhir Maharaj και τον µεταπτυχιακό ϕοιτητή Viroshan Naicker (τώρα στο Πανεπιστήµιο του Cambridge). Ευχαριστώ επίσης για τη συνεργασία τους τον Καθηγητή Χριστόδουλο Σοφοκλέους από
το Πανεπιστήµιο της Κύπρου, την Καθηγήτρια Clara Nucci από το Πανεπιστήµιο της Perugia στην
Ιταλία, τον Καθηγητή Tonü Puu από το Centre for Regional Science (CERUM), Πανεπιστήµιο της
Umeå στη Σουηδία και τον ∆ρ Shahriar Yousefi από το Centre for Advanced Research in Nature
and Society (CARINAS) στη ∆ανία. Μετά την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου, εύχοµαι να µου
δοθεί η ευκαιρία να ξανασυνεργαστώ µαζί τους, αυτή τη ϕορά σε µια µεταδιδακτορική ϑέση στα
Πανεπιστήµια ή στα Ερευνητικά Κέντρα όπου εργάζονται.
Αναγνωρίζω, τέλος, τις πολύτιµες συζητήσεις µε τον Καθηγητή Ιωάννη Στρατή από το Τµήµα Μαϑηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Θανάση Γιαννακόπουλο από
το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και τον Αναπληρωτή Καθηγητή José-Manuel Rey του University Complutense in Madrid.
΄Ολοι αυτοί οι άνθρωποι, ο καθένας τους µε τον δικό του, µοναδικό τρόπο, επέδρασαν ϑετικά στην
επιστηµονική µου διαµόρφωση και σκέψη. Είναι σαφές ότι στη Ϲωή µας είµαστε σε ϑέση και
έχουµε συχνά την πολυτέλεια να επιλέγουµε τον επιβλέποντα καθηγητή µας, τον συνεργάτη µας,
τον ϕίλο µας ή την γυναίκα µας. ΄Οµως, αντίθετα, δεν είµαστε εµείς που διαλέγουµε τους γονείς
µας. Εν τούτοις, ακόµη κι αν µπορούσα να επιλέξω, ϑα επέλεγα ασυζητητί τους γονείς και την
αδερφή που έτυχε να έχω. Αφιερώνω αυτή τη διατριβή στον πατέρα µου, Πέτρο, την µητέρα µου,
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∆έσποινα, την Κλειώ και την Αλεξάνδρα.
Θυµάµαι, η πρώτη και αρκετά ϕιλική συνάντησή µου µε µετοχές ήταν όταν πέρασα, ως προπτυχιακός ϕοιτητής, στο Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Η αγαπηµένη µου νονά,
Πιερρέτα, µου χάρισε, ως δώρο, έναν λογαριασµό σε µια χρηµατιστηριακή εταιρεία και µου αγόρασε ένα σύνολο µετοχών δηµιουργώντας έτσι το πρώτο µου portfolio. Κάθε µήνα λοιπόν λάµβανα ένα
γράµµα που µε ενηµέρωνε για την πορεία των επενδύσεών µου. Ευτυχώς ή δυστυχώς (πιθανότατα
ευτυχώς) εκείνη την εποχή το µυαλό µου ήταν αλλού.
Μερικά χρόνια αργότερα ανακάλυψα ότι οι µετοχές µου πήγαιναν αρκετά καλά και αν, µια µέϱα, είχα την ευκαιρία να αφιερώσω λίγο χρόνο στο Χρηµατιστήριο, σίγουρα ϑα καταπιανόµουν
πιο σοβαρά µε την όλη υπόθεση. Ωστόσο, ένα ερώτηµα που µε απασχόλησε από την αρχή και
εξακολουθεί να µε εµπνέει µέχρι σήµερα είναι το εξής : Υπάρχει άραγε ϐέλτιστη στρατηγική για
να κερδίσεις χρήµατα στο Χρηµατιστήριο; Υποθέστε ότι έχετε στην διάθεσή σας ένα κεφάλαιο, τί
κάνετε µε αυτό; Πώς επιλέγετε να το επενδύσετε και µε ποιά λογική;
Η πορεία προς την ολοκλήρωση αυτής της διατριβής προφανώς και δεν µου αποκάλυψε µια ικανοποιητική απάντηση πάνω στις αναζητήσεις µου για οικονοµικές στρατηγικές. Εν τούτοις, κατά την
διάρκεια της ενασχόλησής µου µε αυτά τα ϑέµατα, συνάντησα µια πληθώρα εργαλείων και συγκέντρωσα αρκετή γνώση για να είµαι σε ϑέση να µοντελοποιώ οικονοµικά ϕαινόµενα και να αναλύω
τις προκύπτουσες εξισώσεις µε µεγαλύτερη επάρκεια απ΄ ότι στην αρχή του ταξιδιού. Γνωρίζω πολύ
καλά πως δεν έχω ϐρει την επιθυµητή ϐέλτιστη στρατηγική. Από την άλλη, όµως, πιστεύω ότι
αυτή η αναζήτηση είναι αρκετή για εµένα έτσι ώστε να συνεχίσω να ασχολούµαι µε διαφορετικά
πεδία των µαθηµατικών και να πραγµατοποιώ ερευνητική δραστηριότητα για να ανακαλύψω την
χρησιµότητα αυτών των πεδίων και το πώς αλληλεπιδρούν µεταξύ τους.
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100

4.21 ∆ιάγραµµα διακλάδωσης των παραγόµενων ποσοτήτων συναρτήσει του ϐαθµού διαϕοροποίησης του προϊόντος για µία επιχείρηση ενός δυοπωλίου.
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ζούµε σε µια εποχή έντονης οικονοµικής αστάθειας. Είτε το ϑέλουµε είτε όχι είµαστε όλοι υποχρεωµένοι, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο ϐαθµό, να ασχολούµαστε µε την οικονοµική πραγµατικότητα
που επηρεάζει σηµαντικά τη Ϲωή µας. Τα ϑέµατα που πραγµατεύονται οι κλάδοι της Μικροοικονοµίας και των Χρηµατοοικονοµικών είναι ιδιαιτέρως επίκαιρα και η κατανόησή των µηχανισµών
τους και του µαθηµατικού τους υπόβαθρου µπορεί να µας οδηγήσει σε µια πληρέστερη εικόνα του
κοινωνικού και οικονοµικού γίγνεσθαι. Στη διατριβή αυτή επιχειρούµε να µελετήσουµε κάποια
σηµαντικά ϑέµατα των δύο προαναφερθέντων κλάδων και να παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα και
τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την µαθηµατική ανάλυση ορισµένων ϑεµελιωδών οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών µοντέλων των κλάδων αυτών.
΄Οπως ϑα δείξουµε στην παρούσα διατριβή, τα µαθηµατικά των διαφορικών εξισώσεων και των δυναµικών συστηµάτων προσφέρονται για την διατύπωση και επίλυση προβληµάτων που αφορούν
στην χρονική εξέλιξη συζευγµένων και αλληλεπιδρώντων οικονοµικών µεγεθών. Πιο συγκεκριµένα, τα µαθηµατικά εργαλεία που ϑα χρησιµοποιήσουµε στο Μέρος Α΄ της διατριβής είναι η ϑεωρία
παιγνίων και η µη-γραµµική δυναµική, ενώ στο Μέρος Β΄ ϑα κάνουµε χρήση της κατά συµµετρίες
ανάλυσης διαφορικών εξισώσεων. Στην Ενότητα 2 της παρούσας περίληψης ϑα περιγράψουµε το
περιεχόµενο και τα ϐασικά αποτελέσµατα του Μέρους Α΄ της διατριβής, ενώ στην Ενότητα 3 ϑα
κάνουµε µια ανάλογη παρουσίαση του Μέρους Β΄. Τέλος, στην Ενότητα 4, ϑα εκθέσουµε συνοπτικά τα συµπεράσµατά µας. Οι αριθµοί στις παρενθέσεις, σηµειωµένες µε ∆, αναφέρονται στις
δηµοσιεύσεις που παραθέτονται µετά την Εισαγωγή της διατριβής (Κεφάλαιο 1).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α΄ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 – 5)

Στο Μέρος Α΄ ασχολούµαστε µε τα Μικροοικονοµικά και πιο συγκεκριµένα µε την µελέτη οικονοµικών ϕαινοµένων που έχουν να κάνουν µε τη συµπεριφορά των επιχειρήσεων σε µια οποιαδήποτε
αγορά. Οι αλληλεπιδράσεις µε την υπόλοιπη οικονοµία δεν λαµβάνονται υπ΄ όψιν. Αναπτύσσουµε
την ϑεωρία της γενικής ισορροπίας και εξετάζουµε την ϐέλτιστη συµπεριφορά κάθε επιχείρησης. Ο
σκοπός µας δεν είναι µόνο να αναλύσουµε περαιτέρω ήδη υπάρχοντα µοντέλα αλλά και να εµβαϑύνουµε στην κατανόηση των µηχανισµών και µε την σειρά µας να τα ϐελτιώσουµε. Στη συνέχεια
προτείνουµε και περιγράφουµε διεξοδικά εναλλακτικές και ίσως περισσότερο ϱεαλιστικές καταστάσεις. Το κύριο µέληµά µας είναι η λεπτοµερής εξέταση των αποφάσεων κάθε επιχείρησης έτσι
ώστε να µεγιστοποιήσει το προσδοκώµενο κέρδος της.
Ξεκινάµε στο Κεφάλαιο 2 µε µια εισαγωγή στην Θεωρία Παιγνίων παρουσιάζοντας τις ϐασικές
έννοιες και τα εργαλεία της ϑεωρίας δίνοντας έµφαση στις τεχνικές που ϑα είναι απαραίτητες στην
συνέχεια. Επικεντρώνουµε την προσοχή µας στα στατικά αλλά και τα δυναµικά παίγνια πλήρους
πληροφόρησης που ϑα αποτελέσουν τους κύριους άξονες της ανάπτυξης όλων των µοντέλων της
Θεωρίας των Ολιγοπωλίων που ϑα συζητήσουµε στην παρούσα διατριβή. ΄Ετσι, ορίζουµε τις καθαρές
και µεικτές στρατηγικές και αναφέρουµε διάσηµα παραδείγµατα όπου αυτές εφαρµόζονται. ΄Επειτα
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αναπτύσσουµε δύο πρωτότυπα παίγνια, τα οποία και µοντελοποιούµε µαθηµατικά. ΄Οσον αφορά
στο Dating Hypothesis1 , τα σηµεία ισορροπίας κατά Nash σε καθαρές στρατηγικές ενδέχεται να
είναι περισσότερα από ένα και έτσι η ανάλυση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα (∆19). Από την άλλη, στο
Box-checking Experiment2 η λύση εξαρτάται από το πλήθος των συµµετεχόντων όπως ϕαίνεται
στον Πίνακα 1. Μάλιστα, εικάζουµε ότι η ϐέλτιστη στρατηγική για κάθε παίκτη, καθώς ο αριθµός
των παικτών τείνει στο άπειρο, τείνει στην µεικτή στρατηγική (1/2, 1/2) (∆22).

Αριθµός

Ισορροπία Nash σε µεικτές στρατηγικές

παικτών

για κάθε παίκτη (συµµετρικό παίγνιο)

2 παίκτες

(
1−

3 παίκτες
4 παίκτες

(1

, 1 = (0.5, 0.5)
√ 2 √2 )
2
2
≈ (0.2929, 0.7071)
2 , 2
(1 1)
2 , 2 = (0.5, 0.5)
)

(0.385728, 0.614272)
(1 1)
2 , 2 = (0.5, 0.5)

5 παίκτες
6 παίκτες

Πίνακας 1: Box-Checking Experiment: Σηµείο ισορροπίας Nash σε µεικτές στρατηγικές για
οποιονδήποτε αριθµό παικτών.
Αυτά τα αποτελέσµατα είναι από µόνα τους πολύ ενδιαφέροντα. Στην τελευταία παράγραφο του
Κεφαλαίου 2, § 2.3, αναφέρουµε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή της εξέλιξης της Θεωρίας των
Ολιγοπωλίων. Τα σηµαντικότερα µοντέλα, που σηµατοδοτούν και την απαρχή αυτού του κλάδου, είναι εκείνα των Cournot, Bertrand και von Stackelberg. Ο Cournot δεν ϑεωρείται µόνο ο
ιδρυτής της Θεωρίας των Ολιγοπωλίων, αλλά και ο πρώτος που όρισε την έννοια του σηµείου ισορϱοπίας, δηλαδή του συνόλου εκείνων των ποσοτήτων που παράχθηκαν και πωλήθηκαν από κάθε
επιχείρηση έτσι ώστε, κρατώντας τα αντίστοιχα µεγέθη όλων των υπόλοιπων επιχειρήσεων σταθερά,
καµία επιχείρηση δεν µπορεί να ϕτάσει σε υψηλότερο κέρδος διαλέγοντας άλλες τιµές αυτών των
ποσοτήτων.
∆οσµένου ενός µικροοικονοµικού συστήµατος επιθυµούµε να µοντελοποιήσουµε την χρονική εξέλιξή του και να προσδιορίσουµε την δυναµική του (ως προβλέψιµη, χαοτική ή τυχαία). Ενώ είναι
σαφές ότι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις µεθόδους που αναπτύξαµε στην Θεωρία Παιγνίων,
αυτό δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικό εδώ. Αυτό συµβαίνει γιατί, π.χ., ενδέχεται σε κάποιο µελλοντικό χρόνο µια επιχείρηση να χρεοκοπήσει ή κάποια άλλη επιχείρηση να αποφασίσει ότι είναι
επικερδές γι΄ αυτήν να δραστηριοποιηθεί στην αγορά. Τέτοια ϕαινόµενα είναι αρκετά συνήθη στην
πραγµατικότητα ενός ολιγοπωλίου και µεταβάλλουν το πλήθος των παικτών στο παίγνιο κάνοντας
την ανάλυση σχεδόν αδύνατη. ΄Ετσι οδηγούµαστε µε ϕυσικό τρόπο στην διατύπωση εξισώσεων που
1

΄Ενα σύνολο αντρών έχει να επιλέξει µεταξύ ενός συνόλου γυναικών ή ένας ερευνητής έχει να επιλέξει µεταξύ ενός

συνόλου επιστηµονικών περιοδικών για να δηµοσιεύσει µια εργασία του ή κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν µεταξύ ενός
συνόλου επιχειρήσεων για εύρεση εργασίας κ.ο.κ. Πράγµατι, οι ενδεχόµενες µεταφορές είναι άφθονες.
√
2
΄Ενας αριθµός παικτών καλείται να αποφασίσει αν ϑα ‘τσεκάρει’ (σηµειώνωντας ένα
σε) ένα κουτάκι ή όχι. Αν
περισσότεροι από τους µισούς σηµειώσουν

√

τότε ο κάθε ένας από αυτούς ϑα χάσει ένα χρηµατικό ποσό (ή ϐαθµό) ενώ

αν το σηµειώσουν λιγότεροι τότε ο καθένας ϑα κερδίσει το αντίστοιχο ποσό (ή ϐαθµό).
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περιγράφουν µε όση ακρίβεια είναι δυνατόν το πρόβληµά µας. Κάθε ϕορά επικεντρώνουµε την
προσοχή µας σε ένα ϕαινόµενο µε µικρό αριθµό παραµέτρων και µεταβλητών έτσι ώστε να είναι
δυνατή η µελέτη του. Οι εξισώσεις ‘κίνησης’ είναι είτε συνεχείς είτε διακριτές3 . ΄Οπως είναι ϕυσικό,
ϐέβαια, ο διακριτός χρόνος είναι πιο ϱεαλιστικός αφού οι επιχειρήσεις µεταβάλλουν το ύψος παραγωγής τους σε διακριτά χρονικά διαστήµατα. Η προσέγγιση του συνεχούς χρόνου όµως επιτρέπει
να χρησιµοποιήσουµε το ισχυρό µαθηµατικό οπλοστάσιο των διαφορικών εξισώσεων.
Στο Κεφάλαιο 3 εξετάζουµε την δυναµική συµπεριφορά µοντέλων που εξελίσσονται σε συνεχή
χρόνο. Υποθέτουµε ότι οι συναρτήσεις τιµολόγησης είναι ‘ισοελαστικές’, µε την έννοια ότι µικρές µεταβολές της προσφερόµενης ποσότητας αντιπροσωπεύουν ίσου µεγέθους αλλά αντιστρόφως
ανάλογες ποσοστιαίες µεταβολές στην τιµή. Με τέτοιες συναρτήσεις είµαστε σε ϑέση να κατασκευάσουµε µη-γραµµικά µοντέλα που προσοµοιάζουν µε καλύτερο τρόπο την πραγµατικότητα.
΄Ενα τέτοιο µοντέλο, για ένα δυοπώλιο, είναι των Matsumoto και Szidarovszky, που ϐασίζεται στις
ακόλουθες συναρτήσεις κέρδους,

𝑢1 (𝑞1 , 𝑞2 ) =
𝑢2 (𝑞1 , 𝑞2 ) =

𝑞1
− 𝑐 1 𝑞1
𝑞1 + 𝜃 1 𝑞2
𝑞2
− 𝑐 2 𝑞2 ,
𝜃 2 𝑞1 + 𝑞2

(0.1)

όπου 𝑞1 και 𝑞2 είναι οι παραγόµενες ποσότητες ενός διαφοροποιηµένου προϊόντος, όπως ϕαίνεται
από τις παραµέτρους επιλογής 𝜃1 και 𝜃2 , από τις δύο εταιρείες, µε 0 ≤ 𝜃𝑖 ≤ 1, 𝑖 = 1, 2. Σύµφωνα
µε έναν κανόνα ‘αφελούς’ προσδοκίας, οδηγούµαστε τελικά στο εξής σύστηµα συνήθων διαφορικών
εξισώσεων :

⎛√

⎞

𝜃1 𝑞2 (𝑡)
− 𝜃1 𝑞2 (𝑡) − 𝑞1 (𝑡)⎠
𝑐1
⎛√
⎞
𝜃
𝑞
(𝑡)
2 1
𝑞˙2 (𝑡) = 𝑘2 ⎝
− 𝜃2 𝑞1 (𝑡) − 𝑞2 (𝑡)⎠ ,
𝑐2
𝑞˙1 (𝑡) = 𝑘1 ⎝

(0.2)

όπου η τελεία δηλώνει παραγώγιση ως προς τον χρόνο, 𝑡, και 𝑘𝑖 , 𝑖 = 1, 2, είναι κάποιες ϑετικές
σταθερές. Ταυτόχρονα ϑέτουµε το ερώτηµα αν και κατά πόσον είναι στο οικονοµικό συµφέρον
µιας επιχείρησης να παράγει πανοµοιότυπο προϊόν µε τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου ή, αν
είναι περισσότερο κερδοφόρα µια στροφή προς ένα έστω ελαφρώς διαφοροποιηµένο προϊόν. Το
προαναφερθέν µοντέλο εξετάζεται λεπτοµερώς και έρχεται σε αντιπαραβολή µε αυτό που προτείναµε
εµείς πρόσφατα (∆1) όπου εισάγουµε µια εναλλακτική – και κατά την γνώµη µας πιο ϱεαλιστική –
συνάρτηση τιµολόγησης. Αυτή η διαφοροποίηση ϕαίνεται στις συναρτήσεις κέρδους,

𝑢1 (𝑞1 , 𝑞2 ) =
𝑢2 (𝑞1 , 𝑞2 ) =

𝑞1
− 𝑐 1 𝑞1
(𝑞1 + 𝜃1 𝑞2 )2 + 1
𝑞2
− 𝑐 2 𝑞2 ,
(𝜃2 𝑞1 + 𝑞2 )2 + 1

(0.3)

που µελετούµε αντί των (0.1), κάνοντας χρήση ενός κανόνα διαφορετικού των (0.2), που αποκα3

Αυτό εξαρτάται από την χρονική κλίµακα που εµείς ϑα ϑεωρήσουµε ανάλογα µε το αν πιστεύουµε ότι σε µια

συγκεκριµένη αγορά οι επιχειρήσεις είναι σε ϑέση να µεταβάλλουν το ύψος παραγωγής τους σε συνεχή ή σε διακριτό
χρόνο.

Κ Ανδριόπουλος

Μαθηµατικές Μέθοδοι στα Οικονοµικά Μαθηµατικά

5

λούµε κανόνα της προσαρµοστικής προσδοκίας:

∂𝑢1
∂𝑞1
∂𝑢2
𝑞˙2 (𝑡) = 𝑘2
.
∂𝑞2
𝑞˙1 (𝑡) = 𝑘1

(0.4)

Αυτό το σύστηµα διαφορικών εξισώσεων, (0.4) µε τις (0.3), λύνεται αριθµητικά αφού πρώτα αποδείξουµε αναλυτικά ότι όλα τα σηµεία ισορροπίας (για όλες τις τιµές των παραµέτρων που εξετάσαµε)
είναι τοπικώς ευσταθή. ΄Ετσι διαπιστώνουµε ότι τα σηµεία αυτά είναι και ολικώς ευσταθή, δηλαδή
µε όποιες αρχικές συνθήκες και να ξεκινήσουµε το σύστηµα συγκλίνει τελικά σε ένα τέτοιο σηµείο
ισορροπίας. ΄Οταν µάλιστα αποτυπώσουµε γραφικά την εξάρτηση κερδών συναρτήσει των τιµών
(Σχήµα 1) διαπιστώνουµε ότι µια επιχείρηση που ϑέτει µικρότερη τιµή στον δείκτη διαφοροποίησης προϊόντος, 𝜃𝑖 , δηλαδή λειτουργεί περισσότερο ανεξάρτητα (πιο ‘µονοπωλιακά’) σε σχέση µε
την άλλη επιχείρηση, µε 𝜃𝑖 < 𝜃𝑗 , πετυχαίνει υψηλότερα κέρδη από την ανταγωνίστρια επιχείρηση
(κάνοντας όµως το προϊόν της πιο ακριβό).
u1

u2

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1
0.2

0.4

0.6

0.8

1

p1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

p2

Σχήµα 1: Κέρδη συναρτήσει τιµών για την προσέγγισή µας, εξισώσεις (0.4) µε (0.3), µε 𝜃1 = 0.7,

𝜃2 = 0.2 για την Επιχείρηση 1 (αριστερά) και για την Επιχείρηση 2 (δεξιά).

Το επόµενο ϐήµα ήταν να εισαγάγουµε στις συναρτήσεις κόστους, που µέχρι τότε υποθέταµε γραµµικές, περιοδική µεταβολή στο χρόνο, προσθέτοντας στο οριακό κόστος µια ηµιτονοειδή συνάρτηση
του χρόνου (∆2). Αυτό µπορεί να προσοµοιώσει µια αντίστοιχη µεταβολή του κόστους παραγωγής
ως συνέπεια µιας ‘εποχικότητας’. Στην περίπτωση αυτή παρατηρήσαµε ότι τα ευσταθή σηµεία
ισορροπίας έδωσαν την ϑέση τους σε ευσταθείς (ηµι)περιοδικές τροχίες (Σχήµα 2).
Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 4 µελετούµε µοντέλα ολιγοπωλίων που εξελίσσονται σε διακριτό χρόνο.
Λόγω της εκτενούς ϐιβλιογραφίας επικεντρώσαµε το ενδιαφέρον µας σε ορισµένα µοντέλα που
χρησιµεύουν ως αφετηρία για την περαιτέρω πρωτότυπη έρευνά µας. Εξετάζουµε ένα δυοπώλιο και
δείχνουµε πως µη-γραµµικές εξισώσεις διαφορών (που το περιγράφουν συχνά) οδηγούν σε χαοτική
συµπεριφορά. Αναρωτιόµαστε κατόπιν κάτω από ποιές προϋποθέσεις µια τρίτη επιχείρηση δύναται
να εισέλθει στην αγορά και ποιές είναι οι συνθήκες εκείνες που συντελούν στην αποµάκρυνση
µιας επιχείρησης που ήταν µέρος της αγοράς; Κατασκευάζουµε διαγράµµατα ολιγοπωλίων που
δείχνουν καθαρά αυτά τα ϕαινόµενα και αντιµετωπίζουµε το ερώτηµα : Τι συµβαίνει όταν το πλήθος
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυξάνει ολοένα; Υπάρχουν πλέον του ενός
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σηµεία ισορροπίας και ποιά είναι η ασυµπτωτική συµπεριφορά του ολιγοπωλίου καθώς ο χρόνος

𝑡 → ∞;
yHtL
0.54

0.53

0.52

0.51

0.50
0.36

xHtL
0.37

0.38

0.39

0.40

0.41

0.42

Σχήµα 2: Ο (ηµι)περιοδικός ελκυστής στο επίπεδο των (𝑞1 , 𝑞2 ) της απεικόνισης Poincaré.

Μια τέτοια ανάλυση είναι εφικτή ϑεωρώντας επιχειρήσεις παραπλήσιας µορφής και εισάγοντας
την έννοια της παραγωγικής ικανότητας. Αυτός ο διαχωρισµός µάς επιτρέπει να συγκρίνουµε έναν
περιορισµένο αριθµό ‘µεγάλων’ επιχειρήσεων µε ένα άπειρο πλήθος ‘µικρών’ επιχειρήσεων. Τέλος
προχωρούµε και σε µια περαιτέρω διαφοροποίηση : Θεωρούµε ότι κάθε επιχείρηση ξεχωρίζει τον
ϐραχυχρόνιο από τον µακροχρόνιο προγραµµατισµό του ύψους παραγωγής και της παραγωγικής
ικανότητας. Για παράδειγµα, µε αυτόν τον τρόπο ο Puu [71] κατορθώνει να αποδείξει ότι για
επαρκώς µεγάλο χρονικό διάστηµα επένδυσης, οι επιχειρήσεις συγκλίνουν σε µια και µοναδική
κατάσταση ισορροπίας όπου κάθε επιχείρηση είναι ασήµαντη σε σχέση µε τον κλάδο ως σύνολο
και παράγει το ίδιο (τυποποιηµένο) προϊόν για το οποίο Ϲητάει την ίδια τιµή (Σχήµα 3).
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Σχήµα 3: ΄Υψος παραγωγής, 𝑞𝑖 , συναρτήσει του χρόνου, 𝑡, για δέκα επιχειρήσεις που
επαναεπενδύουν κάθε 𝑚 = 10 χρονικές περιόδους µε σταθερή διάρκεια κεφαλαίου 𝑇 = 100.

Ακολούθως επιχειρούµε να µελετήσουµε τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η τελική καταλήξη
µπορεί να είναι ο µονοπωλιακός ανταγωνισµός, δηλαδή µια οριακή κατάσταση όπου κάθε επιχείϱηση διακρίνεται από το (έστω ελαφρώς) διαφοροποιηµένο προϊόν που παράγει. Η πορεία µας
προς αυτό το αποτέλεσµα απαιτεί καταρχάς να διαµορφώσουµε συνθήκες που ϑα οδηγήσουν µια
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τυχαία επιχείρηση στο να διαφοροποιήσει το προϊόν της. Αυτό επιτυγχάνεται µε µια λεπτοµερή
µελέτη των δυναµικών ϕαινοµένων που εµφανίζουν πλούσια και τελικά χαοτική συµπεριφορά κάτω
από αυτές τις υποθέσεις (∆3) (Σχήµα 4). Στη συνέχεια, προχωρούµε στην κατασκευή συστηµάτων
εξισώσεων διαφορών για ολιγοπώλια που δείχνουν ότι µια τέτοια ποιοτική στροφή µπορεί να είναι
(οικονοµικώς) συµφέρουσα (∆4)! Τα πρώτα αποτελέσµατα (εφοδιασµένα µε τα αντίστοιχα διαγράµµατα διακλάδωσης) δείχνουν πως µια επιχείρηση (από τις δύο) ενδέχεται πράγµατι να επιζητά την
διαφοροποίηση του προϊόντος ωθώντας την άλλη επιχείρηση να πράξει ανάλογα.

6

4

2

0.1

0.2

0.3

0.4

Σχήµα 4: ∆ιάγραµµα διακλάδωσης για τις παραγόµενες ποσότητες, 𝑞𝑖 , συναρτήσει της ταχύτητας
προσαρµογής της ‘ορθολογικής’ επιχείρησης, Επιχείρηση 1, σε ένα δυοπώλιο.

Στο τελευταίο κεφάλαιο του Μέρους Α΄ επιχειρούµε να σκιαγραφήσουµε τους τρέχοντες ερευνητικούς µας προσανατολισµούς. Από την µία µεριά επιθυµούµε να εισαγάγουµε την έννοια
της ατελούς πληροφόρησης και να συγκρίνουµε, για ένα τριοπώλιο, τα σηµεία ισορροπίας κατά
Cournot-Nash σε διάφορα σενάρια. Το πιο ελκυστικό σενάριο είναι αυτό κατά το οποίο η µια µόνο
επιχείρηση του δυοπωλίου λαµβάνει την (κρυφή) πληροφορία πως µια τρίτη επιχείρηση πρόκειται
να εισέλθει στον κλάδο ενώ η ανταγωνίστρια επιχείρηση λειτουργεί κάτω από ατελή πληροφόρηση. Από την άλλη µεριά ο απώτερος στόχος µας είναι να µοντελοποιήσουµε την µετάβαση ενός
ανταγωνιστικού ολιγοπωλίου από ταυτόσηµα προϊόντα σε καθαρά διαφοροποιηµένα.
Τέλος, ένα σηµαντικό αποτέλεσµα της έρευνάς µας είναι η ανάπτυξη ενός συµβολικού πακέτου
που διευκολύνει την µελέτη όλων αυτών των συστηµάτων (είτε σε συνεχή είτε σε διακριτό χρόνο)
και παράγει τα σηµαντικότερα διαγράµµατα που χρησιµεύουν στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων.
Τέτοια διαγράµµατα, εκτός της πορείας στο χάος µέσω διακλαδώσεων, αναπαριστούν την χρονική
εξέλιξη των παραγόµενων ποσοτήτων κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο ολιγοπώλιο, των
κερδών τους κ.ο.κ. Αυτό το πακέτο το ονοµάσαµε Microeconomica και έχει δηµιουργηθεί στο
περιβάλλον του Mathematica.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β΄ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6 – 10)

Στο Μέρος Β΄ της διατριβής µεταβαίνουµε από την µελέτη της Μικροοικονοµίας στην Μακροοικονοµία και πιο συγκεκριµένα σε ϑέµατα Χρηµατοοικονοµικών. Αναπτύσσουµε µαθηµατικές µεθόδους
που ϑα µας ϐοηθήσουν να εξετάσουµε διαφορικές εξισώσεις (µε µερικές παραγώγους) που µοντελοποιούν ϕαινόµενα που εµφανίζονται καθηµερινά σε διεθνή Χρηµατιστήρια. Για παράδειγµα,
τελευταία ακούµε καθηµερινά να αναφέρονται έννοιες όπως τα spreads. Τί είναι αυτά και πώς
αποτιµώνται; ΄Ετσι οδηγούµαστε στο να µελετήσουµε στο Κεφάλαιο 6 την σηµασία αυτών των εννοιών και κυρίως τον τρόπο µε τον οποίο µοντελοποιούνται µαθηµατικά. Αξίζει να παρατηρήσουµε
ότι ενώ το Χρηµατιστήριο Αθηνών ιδρύθηκε το 1876, µόλις το 1999 ιδρύθηκε το Χρηµατιστήριο
Παραγώγων ενώ και τα δύο συγχωνεύτηκαν το 2002 για να δηµιουργήσουν το ATHEX. Αναφερόµαστε λοιπόν στις µετοχές, στα οµόλογα, στα παράγωγα και στην ‘δίκαιη’ τιµολόγησή τους (αυτό
αποτελεί και ένα σηµαντικό ϑέµα στα Οικονοµικά Μαθηµατικά) όπως επίσης και σε έννοιες όπως
το ‘ρίσκο’ ή ο ‘επενδυτικός κίνδυνος’. Η µείωση αυτών των κινδύνων αποτελεί µείζον ϑέµα και έχει
πρόσφατα οδηγήσει σε διάφορες ϑεωρίες χαρτοφυλακίου. Η ϐασική επιδίωξη κάθε (οικονοµικού)
ανθρώπινου όντος είναι η επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής απόδοσης µε δεδοµένο κίνδυνο ή του
µικρότερου δυνατού κινδύνου µε δεδοµένη απόδοση. Η αξία όλων αυτών των ϑεωριών-µοντέλων
έγκειται στην ικανότητά τους να αποδίδουν µε κάποια ακρίβεια τις µελλοντικές καταστάσεις. Τις
περισσότερες ϕορές οι υποθέσεις είναι τέτοιες που τα µοντέλα δεν είναι ιδιαίτερα ϱεαλιστικά, συχνά όµως η προσαρµογή τους στα αληθινά δεδοµένα είναι αξιοσηµείωτη (όπως π.χ. το µοντέλο των
Black, Scholes και Merton).
Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζουµε τα ϐασικά στοιχεία της κατά συµµετρίες ανάλυσης µέσω της οποίας
ϑα µελετήσουµε τις διαφορικές εξισώσεις που προκύπτουν στα προβλήµατα αυτά. Αυτό το πεδίο
έρευνας αναπτύχθηκε κυρίως από τον Sophus Lie στα τέλη του 19ου αιώνα στην προσπάθειά του
να ενοποιήσει διαφορετικές µεθόδους επίλυσης διαφορικών εξισώσεων. Ο Lie εισήγαγε την έννοια
της συνεχούς οµάδας µετασχηµατισµών, εργαζόµενος καταρχάς µε απειροστούς µετασχηµατισµούς
και κατ΄ αναλογία µε την Θεωρία Galois και την εύρεση λύσεων αλγεβρικών εξισώσεων µε ϱιζικά. Αν
µια διαφορική εξίσωση εµφανίζει µια λύση οποιασδήποτε µορφής (είτε γενική, είτε µερική κ.ο.κ)
τότε πιθανότατα υπάρχει µια συµµετρία (ένας διαφορικός τελεστής η δράση του οποίου αφήνει
την εξίσωση αναλλοίωτη) που να το ‘επιτρέπει’.

Εξάλλου οι συµµετρίες µπορούν να οριστούν

εναλλακτικά ως µετασχηµατισµοί που απεικονίζουν λύσεις µιας διαφορικής εξίσωσης σε άλλες
λύσεις τής ίδιας εξίσωσης. Οι συµµετρίες που εξετάζουµε στην διατριβή αυτή λέγονται σηµειακές
συµµετρίες και αποτελούν µια οµάδα που οδηγεί στην έννοια της άλγεβρας Lie µέσω του απειροστού
γεννήτορα.

Η έννοια της συµµετρίας αποτελεί χαρακτηριστική ιδιότητα του κάθε διαφορικού

συστήµατος. Αυτό, σε συνδυασµό µε έννοιες που ϑα δώσουµε παρακάτω, µάς εξασφαλίζει πως
αν δύο διαφορικές εξισώσεις έχουν την ίδια άλγεβρα Lie, τότε υπάρχει ένας µετασχηµατισµός των
εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών που να τις συνδέει. Εισάγουµε τις έννοιες της πλήρους
οµάδας συµµετριών και της αξιοσηµείωτης εξίσωσης κατά Lie (∆9 και ∆11). Αυτές οι έννοιες µας
επιτρέπουν στο να ταξινοµήσουµε, συστηµατικά, διαφορικές εξισώσεις µε µερικές παραγώγους.
Ορισµός 1: Πλήρης οµάδα συµµετριών µιας δοσµένης διαφορικής εξίσωσης (ή συστήµατος δια-
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ϕορικών εξισώσεων) καλείται οποιαδήποτε υποοµάδα της οµάδας συµµετριών της η οποία την
χαρακτηρίζει µονοσήµαντα. (Ο όρος οφείλεται στον Krause [45].)
Ορισµός 2: Μια διαφορική εξίσωση (ή σύστηµα διαφορικών εξισώσεων) καλείται αξιοσηµείωτη κατά
Lie αν οι συµµετρίες που αποτελούν την πλήρη οµάδα συµµετριών της είναι αυστηρώς σηµειακές.
(Ο όρος οφείλεται στον Oliveri [60].)
Σε δικά µας µεταγενέστερα άρθρα διατυπώσαµε δύο εικασίες :
Εικασία 1: Κάθε διαφορική εξίσωση (ή σύστηµα διαφορικών εξισώσεων) χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον µια οµάδα συµµετριών, είτε αυτές είναι σηµειακές, είτε γενικευµένες, είτε µη-τοπικές κτλ
(∆9).
Εικασία 2: Ο ελάχιστος αριθµός συµµετριών, ικανών για τον πιθανό χαρακτηρισµό µιας δοσµένης
διαφορικής εξίσωσης, εξαρτάται από την γενική µορφή που επιλέγουµε και ισούται µε το πλήθος
των ορισµάτων της αυθαίρετης συνάρτησης (γενικής µορφής), 𝐹 , όπως, για παράδειγµα, στην
περίπτωση της 𝑢𝑥𝑥 = 𝐹 (𝑡, 𝑥, 𝑢, 𝑢𝑡 , 𝑢𝑥 , 𝑢𝑡𝑥 , 𝑢𝑡𝑡 ), ο αριθµός αυτός είναι επτά (∆11).
Χρησιµοποιώντας ως αφετηρία την µελέτη γνωστών εξισώσεων από την µαθηµατική ϕυσική, όπως η
εξίσωση ϑερµότητας, του Bateman, των Monge-Ampère και των Born-Infeld, εξηγούµε την σηµασία
των συµµετριών στα προβλήµατα αυτά. Επιπλέον, περιγράφουµε και το συµβολικό πακέτο SYM
που αναπτύχθηκε στο περιβάλλον του Mathematica για την µελέτη συµµετριών [21, 22, 23]. ΄Ετσι,
εµπλουτίζοντας το πακέτο SYM µε τρεις εντολές που ϑα µας ϐοηθήσουν στο υπολογιστικό µέρος,
οδηγούµαστε στην παραγωγή µιας νέας διαφορικής εξίσωσης, της

ή, διαφορετικά γραµµένη,

(

)
𝑢𝑥𝑥 𝑢𝑦𝑦 − 𝑢2𝑥𝑦 𝑢2𝑦 = 𝑐 (𝑢𝑦 𝑢𝑥𝑦 − 𝑢𝑥 𝑢𝑦𝑦 )2 ,
(
)
𝑢𝑥𝑥 𝑢𝑦𝑦 − 𝑢2𝑥𝑦 = 𝑐𝑢2𝑦

[(

𝑢𝑥
𝑢𝑦

) ]2

,

(0.5)

(0.6)

𝑦

που είναι αξιοσηµείωτη κατά Lie και περιέχει τις εξισώσεις Monge-Ampère δεύτερης τάξης µε δύο
ανεξάρτητες µεταβλητές,

𝑢𝑥𝑥 𝑢𝑦𝑦 − 𝑢2𝑥𝑦 = 0,

(0.7)

𝑢𝑥𝑥 𝑢2𝑦 + 𝑢𝑦𝑦 𝑢2𝑥 − 2𝑢𝑥 𝑢𝑦 𝑢𝑥𝑦 = 0,

(0.8)

και Bateman,

ως υποπεριπτώσεις για δύο τιµές της παραµέτρου της, 𝑐 = 0 και 𝑐 = −1 (∆11). Η έννοια της
πλήρους οµάδας συµµετριών είναι ουσιώδης γιατί αναδεικνύει την ένα προς ένα αντιστοίχιση µε-

ταξύ οµάδας συµµετριών και διαφορικής εξίσωσης : καµία άλλη διαφορική εξίσωση της ίδιας τάξης
δεν εµφανίζει την ίδια συµµετρική δοµή και, αν αυτό συµβαίνει, τότε υπάρχει, υποχρεωτικά, ένας
µετασχηµατισµός που συνδέει τις δύο αυτές εξισώσεις.
Στο Κεφάλαιο 8 επιστρέφουµε στην παρουσίαση και µελέτη διαφορικών εξισώσεων µε µερικές
παραγώγους που προκύπτουν από πραγµατικά προβλήµατα στα Χρηµατοοικονοµικά, και συγκεκριµένα, από την τιµολόγηση παραγώγων. Τα παράγωγα ονοµάζονται έτσι διότι παράγονται ως
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αποτέλεσµα συγκεκριµένων συναλλαγών των οποίων το υποκείµενο µέσο µπορεί να είναι µια µετοχή, ένα οµόλογο, συνάλλαγµα, ακόµα και ένας χρηµατιστηριακός δείκτης. Το ϐασικό µοντέλο
παραµένει, ακόµα και στις µέρες µας, η εξίσωση των Black-Scholes-Merton,

∂𝑢
∂𝑢 1 2 2 ∂ 2 𝑢
+ 2𝜎 𝑥
− 𝑟𝑢 = 0,
+ 𝑟𝑥
∂𝑡
∂𝑥2
∂𝑥

(0.9)

εφοδιασµένη µε την τελική συνθήκη

𝑢(𝑇, 𝑥) = 𝑈.

(0.10)

Η τιµή τού χρηµατοοικονοµικού δικαιώµατος, 𝑢(𝑡, 𝑥), εξαρτάται από την τιµή τού υποκείµενου
µέσου (συνήθως µιας µετοχής) και του χρόνου 𝑡. Ως πρωτότυπο αποτέλεσµα εδώ παρουσιάζουµε
µια εναλλακτική πορεία, µέσω συµµετριών, µε στόχο την εύρεση της γενικής λύσης της εξίσωσης
Black-Scholes (∆8 και ∆6). Εξετάζουµε επίσης άλλες διάσηµες γραµµικές εξισώσεις όπως αυτές
του Vasicek,

∂𝑢 1 2 ∂ 2 𝑢
∂𝑢
+ 2𝜎
− 𝑥𝑢 = 0,
− (𝜅 − 𝜆𝑥)
2
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥

(0.11)

∂𝑢
∂𝑢 1 2 ∂ 2 𝑢
+ 2 𝜎 𝑥 2 − (𝜅 − 𝜆𝑥)
− 𝑥𝑢 = 0.
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥

(0.12)

των Cox, Ingersoll και Ross,

του Longstaff,

) ∂𝑢
√
∂𝑢 1 2 ∂ 2 𝑢 ( 1 2
− 2 𝜎 𝑥 2 − 4 (𝜇 − 2𝜆2 ) − 𝜅 𝑥 − 2𝜆𝑥
+ 𝑥𝑢 = 0,
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥

(0.13)

αλλά και µη-γραµµικών εξισώσεων της µορφής Hamilton-Jacobi-Bellman,

∂𝑢 1 2 ∂ 2 𝑢
∂𝑢
+𝑎
+ 𝑏
−
∂𝑡
∂𝑥 2 ∂𝑥2

1
2

(

∂𝑢
∂𝑥

)2

+ 𝑉 (𝑡, 𝑥) = 0.

(0.14)

΄Ενας κεντρικός µας στόχος είναι να αποδείξουµε την υποβόσκουσα σύνδεση µεταξύ των περισσοτέρων από τις εξισώσεις αυτές µε την εξίσωση της ϑερµότητας σε (1 + 1) διαστάσεις. Αν και
γνωρίζουµε, µε το υπάρχον ϑεωρητικό πλαίσιο [13][Κεφάλαιο 6], ότι αυτό ισχύει για κάθε διαφορική εξίσωση µε µερικές παραγώγους παραβολικού τύπου που οι συντελεστές των όρων ικανοποιούν
συγκεκριµένα κριτήρια4 , εντούτοις, η προσέγγισή µας είναι πρωτότυπη και γίνεται εξ΄ ολοκλήρου
µε την ϐοήθεια της Θεωρίας Lie (∆12 και ∆5). Η αξία αυτής της σύνδεσης ϐρίσκεται, πολύ απλά,
στην δυνατότητα να ϐρίσκουµε γρήγορα και µε απόλυτη ακρίβεια λύσεις για οποιαδήποτε από
αυτές τις εξισώσεις. Παραθέτουµε, τέλος, ορισµένες λύσεις οµοιότητας, πράγµα το οποίο είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό στις εφαρµογές.
Στο Κεφάλαιο 9 ασχολούµαστε µε τις αλγεβρικές δοµές διαφορικών εξισώσεων εξέλιξης µε µερικές
παραγώγους που εµφανίζονται ως λογικά επακόλουθα των τριών διάσηµων µοντέλων που εισήγαγε
ο Schwartz. (∆εν τα παραθέτουµε εδώ για εξοικονόµηση χώρου.) Οι εξισώσεις αυτές µοντελοποιούν
την τιµολόγηση αγαθών, όπως το πετρέλαιο, ο χαλκός και ο χρυσός. Οι αλγεβρικές αυτές δοµές ϑα
αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιµες διότι ϑα µας οδηγήσουν στην διατύπωση γενικευµένων εξισώσεων που επιτρέπουν τον υπολογισµό επιπρόσθετων οικονοµικών συντελεστών (πέραν της συµβατικής
4

Επιπλέον, η διαδικασία αυτή απλά γραµµικοποιεί την εξίσωση και δεν καθορίζει την παραγόµενη, έπειτα από τον

µετασχηµατισµό, γραµµική εξίσωση.
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απόδοσης επένδυσης – περιοδική καταβολή τοκοµεριδίων – και στοχαστικών υποκείµενων επιτοκίων), όπως, για παράδειγµα, της συναλλαγµατικής ισοτιµίας (∆10). Η τελευταία προκύπτει µε
ϕυσικό τρόπο στην περίπτωση που το εµπόρευµα προορίζεται, κατά ένα σηµαντικό ποσοστό, για
την διεθνή αγορά. Καταρχάς παρουσιάζουµε τα µοντέλα και τις λύσεις τους που έρχονται σε απόλυτη συµφωνία µε αυτές που παραθέτει στις εργασίες του ο Schwartz χωρίς να εξηγεί µε ποιό
τρόπο οδηγήθηκε σε αυτές. Ανάγουµε τις εξισώσεις αυτές σε µια απλούστερη µορφή απ΄ όπου
γίνεται ϕανερή και η πορεία προς την κοµψή γενίκευσή τους,

∇2𝑛 Φ − 2(𝑐 + 𝑒1𝑗 𝑥𝑗 )Φ𝑥1 − 2𝑒𝑖𝑗 𝑥𝑗 Φ𝑥𝑖 − 2𝑥𝑛 Φ𝑥𝑛 − 2Φ𝑡 = 0,

(0.15)

όπου υπονοείται άθροιση για τους επαναλαµβανόµενους δείκτες, 𝑖 και 𝑗 , µε 𝑖 = 2, 𝑛−1 και 𝑗 = 2, 𝑛.
Η απλότητα των εξισώσεων αυτών καθιστά ϕανερή την ουσία του συνυπολογισµού επιπρόσθετων
οικονοµικών συντελεστών και την ύπαρξη µιας τόσο πλούσιας οµάδας σηµειακών συµµετριών. Οι
προαναφερθείσες αλγεβρικές δοµές γίνονται εµφανείς όταν αντιπαραβάλλουµε την εξίσωση (0.15)
µε τις

∇2𝑛 Φ − 2Φ𝑡 = 0

(0.16)

∇2𝑛 Φ − 2𝑥𝑛 Φ𝑥𝑛 − 2Φ𝑡 = 0,

(0.17)

και

όπως ϕαίνεται και στον Πίνακα 2. Οι Lie άλγεβρες των αντίστοιχων εξισώσεων παρουσιάζονται στον
Πίνακα 3.

𝑛

Εξίσωση (0.16)

Εξίσωση (0.17)

Εξίσωση (0.15)

2

10

7

7

3

14

10

9

4

19

14

11

5

25

19

13

6
..
.

32
..
.

25
..
.

15
..
.

𝑛

1
2
2 (𝑛

+ 3𝑛 + 10)

1
2
2 (𝑛

+ 𝑛 + 8)

2𝑛 + 3

Πίνακας 2: Πλήθος σηµειακών συµµετριών για τις (0.16), (0.17) και (0.15).

Οι δύο αυτοί πίνακες συνοψίζουν όλη την πληροφορία που χρειάζεται κανείς για να οδηγηθεί,
µέσω των συµµετριών, στην λύση αυτών των εξισώσεων. Ακριβώς εκεί ϐρίσκεται και η ουσία της
χρήσης της κατά συµµετρίες ανάλυσης για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων που προκύπτουν
στα Χρηµατοοικονοµικά.
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Το Μέρος Β΄ κλείνει µε µια συνοπτική παρουσίαση της τρέχουσας ερευνητικής µας δραστηριότητας
στα ϑέµατα αυτά. ΄Ετσι, και σε αυτό το πεδίο έρευνας οι προβληµατισµοί είναι ποικίλοι και η
λίστα των εξισώσεων προς ανάλυση µε την ϐοήθεια της Θεωρίας Lie ιδιαίτερα εκτενής. Αυτές που
πρόσφατα ξεκίνησαν να µας απασχολούν είναι οι εξισώσεις των Miller και Weller,

𝑢𝑡 +

𝜎2
𝑢𝑥𝑥 + [(𝛼 − 𝛽𝑐1 )𝑥 + 𝛽𝑢]𝑢𝑥
2
+[𝛽𝑐21 + (𝛿 − 𝛼)𝑐1 − 𝛾]𝑥 − (𝛽𝑐1 + 𝛿)𝑢 = 0,

(0.18)

και Henderson και Hobson,

𝐽𝑡 −

2
1 𝜇2 𝐽𝑥2
𝜂𝜇𝜌𝑠 𝐽𝑥 𝐽𝑥𝑠
1 2 2 2 𝐽𝑥𝑠
1
−
+
𝑛𝑢𝑠𝐽
−
𝜌
𝜂
𝑠
+ 𝜂 2 𝑠2 𝐽𝑠𝑠 = 0.
𝑠
2
2 𝜎 𝐽𝑥𝑥
𝜎 𝐽𝑥𝑥
2
𝐽𝑥𝑥 2

(0.19)

(∆13). Επίσης επιθυµούµε να συνεχίσουµε την ερευνητική µας δουλειά πάνω στις εξισώσεις για
τιµολόγηση εµπορευµάτων (∆20).

Εξίσωση (0.16)

{

}
{𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕ 𝑠𝑜(𝑛)} ⊕𝑠 𝑊(2𝑛+1) ⊕𝑠 (∞𝐴1 )

Εξίσωση (0.17)

{

Εξίσωση (0.15)

}
{𝐴1 ⊕ 𝑠𝑜(𝑛 − 1)} ⊕𝑠 𝑊(2𝑛+1) ⊕𝑠 (∞𝐴1 )
{

}
𝐴1 ⊕𝑠 𝑊(2𝑛+1) ⊕𝑠 (∞𝐴1 )

Πίνακας 3: Lie άλγεβρες των τριών εξισώσεων, (0.16), (0.17) και (0.15).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η διατριβή χωρίζεται σε δύο µέρη : Στο Μέρος Α΄ χρησιµοποιούµε τις µαθηµατικές µεθόδους της
Θεωρίας Παιγνίων και των ∆υναµικών Συστηµάτων για να µελετήσουµε διάφορα µοντέλα στην
Μικροοικονοµία. Στο Μέρος Β΄ χρησιµοποιούµε την κατά συµµετρίες ανάλυση για να κατανοήσουµε την εσωτερική δοµή των διαφορικών εξισώσεων µε µερικές παραγώγους που µοντελοποιούν
προβλήµατα που εµφανίζονται στα Χρηµατοοικονοµικά.
Τα ολιγοπώλια που εξετάζουµε στο Μέρος Α΄ περιγράφονται µέσω δυναµικών συστηµάτων που εξελίσσονται άλλοτε σε συνεχή και άλλοτε σε διακριτό χρόνο. Σε κάθε περίπτωση µελετούµε αντιπροσωπευτικά µοντέλα που προσπαθούµε να επεκτείνουµε εισάγοντας εναλλακτικές και περισσότερο
ϱεαλιστικές συναρτήσεις, επιπρόσθετες παραµέτρους ή/και εξωτερικές περιοδικές διαταραχές. Η
ϐασική µας επιδίωξη είναι να υπογραµµίσουµε την ανάγκη µιας κατά το δυνατόν ορθότερης µοντελοποίησης ενός ολιγοπωλίου ανάλογα µε την υπό ϑεώρηση αγορά όπως επίσης και της ανάλυσης
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ολιγοπωλίων που διακρίνονται από διαφοροποιηµένα προϊόντα. Συνεπώς, η µετατόπιση ενός ολιγοπωλίου από όµοια σε διαφοροποιηµένα προϊόντα, η οποία στηρίζεται σε αµιγώς οικονοµικούς
λόγους (π.χ. µεγιστοποιεί τα προσδοκώµενα κέρδη), ϑεωρείται µείζονος σηµασίας. Ολιγοπώλια µε
διαφοροποιηµένα προϊόντα πράγµατι δείχνουν πολύπλοκη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δυναµική.
Αυτό που λείπει όµως από την διεθνή ϐιβλιογραφία είναι η µαθηµατική ϑεµελίωση, µέσω εξισώσεων και µοντέλων υποστηριζόµενων από την κατάλληλη οικονοµική ϑεωρία, ότι οι επιχειρήσεις
έχουν σοβαρούς λόγους να προχωρήσουν σε διαφοροποίηση του παραγόµενου προϊόντος. ΄Ενα
από τα ϐασικά συµπεράσµατα λοιπόν της παρούσας διατριβής είναι ότι η Θεωρία Παιγνίων και
η χρήση εννοιών και µεθόδων των ∆υναµικών Συστηµάτων προσφέρουν δύο πολύ ενδιαφέρουσες
προσεγγίσεις για να αντιµετωπισθούν τα ϑέµατα αυτά και να µελετηθεί αποτελεσµατικά η εξέλιξη
αγορών ανταγωνιζοµένων ολιγοπωλίων.
Από την άλλη µεριά, στο Μέρος Β΄, κύριος στόχος µας ήταν να συνδέσουµε ορισµένες από τις
πλέον γνωστές διαφορικές εξισώσεις µε µερικές παραγώγους, που παρατηρούνται στα Οικονοµικά
Μαθηµατικά και Χρηµατοοικονοµικά, µε την εξίσωση της ϑερµότητας της Μαθηµατικής Φυσικής,
εφαρµόζοντας την κατά συµµετρίες ανάλυση. ΄Οπως δείξαµε σε πολλά παραδείγµατα, ο µετασχηµατισµός που συνδέει τις δύο αυτές µαθηµατικές διατυπώσεις επιτρέπει να µελετήσουµε ϐαθύτεϱα λύσεις των εξισώσεων των χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων εκµεταλλευόµενοι την πληθώρα
γνωστών αποτελεσµάτων για την αντίστοιχη εξίσωση της ϑερµότητας. Επίσης η κατά συµµετρίες
ανάλυση αποδεικνύεται ιδιαίτερα ισχυρή για την εύρεση αλγεβρικών δοµών που χαρακτηρίζουν
τις εξισώσεις των Οικονοµικών Μαθηµατικών και οδηγούν µε συστηµατικό τρόπο στην ανακάλυψη
κοµψών γενικεύσεων των εξισώσεων αυτών.
Κατά συνέπεια, µια σηµαντική επέκταση της έρευνας αυτής στο µέλλον ϑα ήταν να προσδιορίσει
προβλήµατα της Οικονοµίας ή της Μαθηµατικής Φυσικής στα οποία οι γενικευµένες εξισώσεις που
ανακαλύψαµε ϑα µπορούσαν να ϕανούν χρήσιµες. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύουµε ότι ένα από τα
ϐασικότερα συµπεράσµατα της παρούσας διατριβής είναι το γεγονός ότι δύσκολα προβλήµατα των
Οικονοµικών Επιστηµών µπορούν να διατυπωθούν µέσω κατάλληλων εξισώσεων και µοντέλων που
οι νεότερες µαθηµατικές εξελίξεις έχουν αντιµετωπίσει αναλυτικά και αριθµητικά. Στην κατεύϑυνση αυτή, η Θεωρία Παιγνίων, η µεθοδολογία των µη-γραµµικών δυναµικών συστηµάτων αλλά
και η µελέτη διαφορικών εξισώσεων µε µερικές παραγώγους και ανάλυση των λύσεών τους µέσω
συµµετριών προσφέρουν σηµαντικά αποτελέσµατα που αναµένεται στο µέλλον να ϕανούν ιδιαίτερα
χρήσιµα στις εφαρµογές.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις µέρες µας ο όρος αβεβαιότητα έχει γίνει συνώνυµο της καθηµερινής µας Ϲωής. Η πλειονότητα
των ανθρώπων µοχθεί για να διατηρεί µια ικανοποιητική ισορροπία στη Ϲωή τους και µεταξύ των
οικογενειών τους. Σε οικονοµικούς όρους, είµαστε καθηµερινά αντιµέτωποι µε το πρόβληµα αν
τα χρήµατα σήµερα ϑα έχουν την ίδια αξία και στο µέλλον. ΄Ετσι όλος ο κόσµος προβληµατίζεται
σχετικά µε το µέλλον των αποταµιεύσεών του (ή, αν δεν έχει, των χρηµάτων που ϕθάνουν στα
χέρια του και παραµένουν σε αυτά !). ΄Ολοι αναρωτιούνται µε ποιούς τρόπους να τα επενδύσουν,
αν όχι για να κερδίσουν χρήµατα, τουλάχιστον για να χάσουν όσο λιγότερα είναι δυνατόν. Κι
αν µια οικονοµική κρίση χτυπήσει την (εθνική) µας πόρτα, όπως συµβαίνει σήµερα, είναι άραγε
η (εκάστοτε) κυβέρνηση ικανή να προστατεύσει τους πολίτες της χώρας ή, αντιθέτως, ϑα ϕανεί
αδύναµη να ανταποκριθεί στις δυσκολίες;
Υπάρχουν όµως και άλλα, πιο ‘πεζά’, ερωτήµατα οικονοµικής ϕύσεως που ϑα µπορούσαµε να
ϑέσουµε : Ποιός είναι ο λόγος που τα καζίνο ανθούν σε υπανάπτυκτες χώρες, ενώ τα χρηµατιστήρια
είναι γενικώς πιο δηµοφιλή στα λεγόµενα αναπτυγµένα έθνη; Αντικατοπτρίζει αυτή η τάση προς τα
χρηµατικά παίγνια ένα ανερχόµενο πνευµατικό και πολιτιστικό επίπεδο ή πολύ απλά υποδεικνύει
µια έµφυτη ανθρώπινη κλίση για γρήγορα κέρδη;
Στα τέλη του 1920 ο von Neumann λέγεται ότι δήλωσε : ‘Το Χρηµατιστήριο είναι ένα Καζίνο όπου
οι πιθανότητες επιτυχίας κλίνουν προς το µέρος του παίκτη’. Είναι προφανές ότι ο von Neumann
αναγνώριζε το γεγονός ότι σε ένα καζίνο οι πιθανότητες ευνοούν την επιχείρηση. Ωστόσο, τί συνεπάγεται η δήλωσή του για την ϕύση του χρηµατιστηρίου; Είναι µήπως ελαφρώς ‘παραφουσκωµένη’;
Από την εποχή του von Neumann, ο πλανήτης έχει ϐιώσει πολλές οικονοµικές κρίσεις, συµπεριλαµβανοµένων της Μεγάλης Οικονοµικής Κρίσης του 1929, της Μεγάλης ΄Υφεσης επί Roosevelt το
1937, τις πολυάριθµες µεταπολεµικές χρηµατιστηριακές κρίσεις, την Μεγάλη Πετρελαϊκή ΄Υφεση
το 1974 (και αργότερα το 1981) και την Μαύρη ∆ευτέρα, 19 Οκτωβρίου του 1989. Στις περισσότερες από αυτές είχε καταγραφεί πολύ πριν την κρίση (όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων) µια
απότοµη άνοδος (έκρηξη) της τιµής του πετρελαίου. Πρόσφατα, η κρίση του 2007 ξεκίνησε µε την
κατάρρευση της αγοράς ακινήτων στις Η.Π.Α που δεν άργησε να αναδείξει και τις ασθένειες του
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και της αναιµικής νοµισµατικής πολιτικής που ακολουθούνταν
την τελευταία δεκαετία και κατέληξε σε µια ευρύτατη πιστοληπτική κατάρρευση.
Μπορούµε λοιπόν να εξακολουθήσουµε να υποστηρίζουµε ότι στο Χρηµατιστήριο οι πιθανότητες
επιτυχίας είναι µε το µέρος µας; Πολλοί ειδήµονες στα Χρηµατοοικονοµικά (µεταξύ άλλων και
οι ϐραβευθέντες µε το Βραβείο Nobel στα Οικονοµικά Scholes και Merton) κατάφεραν να οδηγή-
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σουν τους οργανισµούς τους σε χρεοκωπία χάνοντας τρισεκατοµµύρια δολλαρίων. Είναι λοιπόν
πράγµατι το Χρηµατιστήριο µε το µέρος µας ή µήπως η αβεβαιότητα και απροσδιοριστία που αυτή
συνεπάγεται είναι τόσο µεγάλες που αποτελούν µη-µετρήσιµα (µη-υπολογίσιµα) µεγέθη; Μήπως η
τυχαιότητα της αγοράς και η ενδογενής της αστάθεια οδηγούν σε αναπόφευκτες απώλειες, ακόµα
και τους πλέον ειδικούς σε χρηµατοοικονοµικά ϑέµατα;
Την εποχή που ο von Neumann έλεγε την ως άνω ϱήση, ο Keynes αποκαλούσε το εµπόριο (τις
συναλλαγές) ένα παιχνίδι. Πιθανότατα δεν είχε στο µυαλό του το παιχνίδι όπως ορίζεται στις µέρες
µας από την Θεωρία Παιγνίων. Εντούτοις, ο ισχυρισµός του Keynes διεγείρει την περιέργεια για
περαιτέρω ανάλυση. Αν οι συναλλαγές αποτελούν πράγµατι µια µορφή παιγνίου, υφίσταται η
έννοια µιας ϐέλτιστης στρατηγικής άλλης από αυτήν που υπαγορεύει η κοινή λογική, δηλαδή
το να εγκαταλείψουµε το παίγνιο όταν κερδίζουµε; Είναι οι πιθανότητες υπέρ του παίκτη όπως
πίστευε ο von Neumann;
Οι παραπάνω σκέψεις δείχνουν ότι είναι ίσως προς όφελός µας να µελετήσουµε το Χρηµατιστήριο
πιο προσεκτικά και να αυξήσουµε τις γνώσεις µας πάνω στις υποκείµενες οικονοµικές αρχές. Σε
τούτη τη διατριβή επιλέξαµε να ακολουθήσουµε την προσέγγιση από την σκοπιά της µαθηµατικής
µοντελοποίησης. Ξεκινώντας από ϐασικούς οικονοµικούς νόµους, χρησιµοποιούµε νέα µαθηµατικά εργαλεία για να εξετάσουµε ήδη υπάρχοντα µοντέλα και να τα προεκτείνουµε σύµφωνα µε τις
αντιλήψεις µας ώστε να αποκτήσουµε τελικά µία ϐαθύτερη γνώση στα πολύπλοκα ϕαινόµενα που
ϕιλοδοξούν να περιγράψουν.
Για να κάνουµε την παρουσίαση των αποτελεσµάτων µας περισσότερο αναλυτική, χωρίσαµε την
διατριβή σε δύο µέρη : Το Μέρος Α΄ ασχολείται µε τα Μικροοικονοµικά, δηλαδή το κλάδο που
εξετάζει τις επιµέρους µονάδες της οικονοµίας (ϕυσικών και νοµικών προσώπων) µιας χώρας1 .
Πιο συγκεκριµένα, ενδιαφερόµαστε για την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων ενός πεπερασµένου
πλήθους επιχειρήσεων, συνήθως δύο ή τριών, που δραστηριοποιούνται σε µια αγορά. Αυτό είναι
εφικτό µέσω της χρήσης µοντέλων σε διακριτό ή συνεχή χρόνο, που περιγράφονται µε την ϐοήθεια
απεικονίσεων και συστηµάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων, αντίστοιχα. Χρησιµοποιούµε την
προσέγγιση των δυναµικών συστηµάτων για να επιλύσουµε και να κατανοήσουµε αυτά τα προβλήµατα. Από την άλλη µεριά, το Μέρος Β΄ εστιάζει στο τµήµα της επιστήµης που έχει να κάνει µε τα
Μαθηµατικά Χρηµατοοικονοµικά που χρησιµοποιούν µοντέλα διαφορικών εξισώσεων µε µερικές
παραγώγους. Ακολουθούµε µια ανάλυση που ϐασίζεται στις συµµετρίες Lie για να εξάγουµε µια
σειρά σηµαντικών και ενδιαφέροντων αποτελεσµάτων.
Οι αριθµοί στις παρενθέσεις σηµειωµένες µε ∆, σε ό,τι ακολουθεί, αναφέρονται στις δηµοσιεύσεις
που δίνονται στο τέλος της Εισαγωγής.
Α. Περιεχόµενα του Μέρους Α΄ (Κεφάλαια 2 – 5):
Ο σκοπός του Κεφαλαίου 2 είναι να εισαγάγει τρια κλασικά µοντέλα της ϑεωρίας ολιγοπωλίων:
1

Σε αντίθεση µε τα Μακροοικονοµικά που ασχολείται µε την ανάλυση της οικονοµικής πολιτικής των κρατών µε την

ϐοήθεια ειδικών µεγεθών, όπως για παράδειγµα ο πληθωρισµός, οι δείκτες ανεργίας, τα επιτόκια κτλ.
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Το µοντέλο του Cournot, το µοντέλο του Bertrand και το µοντέλο του Stackelberg. Ο Cournot
δεν ϑεωρείται µόνο ο ϑεµελιωτής της ϑεωρίας ολιγοπωλίων (ανταγωνισµός µεταξύ επιχειρήσεων)
αλλά ήταν και ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα του σηµείου ισορροπίας, δηλαδή του συνόλου των
ποσοτήτων για τις οποίες, κρατώντας σταθερές τις ποσότητες όλων των υπόλοιπων εταιρειών, καµία
επιχείρηση δεν µπορεί να πετύχει υψηλότερο κέρδος επιλέγοντας µια άλλη ποσότητα. Κρίνουµε
λοιπόν ότι είναι διδακτικό να αναφέρουµε σε γενικές γραµµές τα ϐασικά εργαλεία της Θεωρίας
Παιγνίων στις πρώτες ενότητες αυτού του κεφαλαίου.
Πιο συγκεκριµένα, δίνουµε έµφαση στα παίγνια πλήρους πληροφόρησης, στην στατική αλλά και
τη δυναµική τους µορφή. Αυτό συµβαίνει γιατί τα µοντέλα της ϑεωρίας ολιγοπωλίων συχνά διατυπώνονται υπό την µορφή παιγνίων. Παρουσιάζουµε επιγραµµατικά ορισµένα διάσηµα παίγνια µε
έναν και δύο εµπλεκόµενους παίκτες και αναπτύσσουµε ένα παίγνιο µε τρεις παίκτες µε στόχο να
εξηγήσουµε την µεθοδολογία σε ένα περιβάλλον περισσοτέρων διαστάσεων. ΄Οπως στο µοντέλο του
Cournot, το Dating Hypothesis εµφανίζει δύο ισορροπίες και µας προκαλεί να αποφασίσουµε σε
ποιά ισορροπία σταθεροποιούνται τελικά οι παίκτες (∆20). Τέλος, διατυπώνουµε το Box-Checking
Experiment που µας δίνει την εξαιρετική ευκαιρία να διαπιστώσουµε την εξέλιξη του σηµείου ισορϱοπίας σε µεικτές στρατηγικές καθώς το πλήθος των συµµετεχόντων στο παίγνιο αυξάνεται διαρκώς
(∆23). Τα επαναλαµβανόµενα παίγνια µε µη-πεπερασµένο ορίζοντα και τα παίγνια ατελούς πληϱοφόρησης δεν χρησιµοποιούνται σε αυτήν την διατριβή αλλά αναφερόµαστε σύντοµα σε αυτά
µιας και σκοπεύουµε να στηριχθούµε σε κάποιες προεκτάσεις τους σε µελλοντικές ερευνητικές
εργασίες.
Το 1883 ο Bertrand δηµοσίευσε τις αντιρρήσεις του σχετικά µε τις υποθέσεις και τους ισχυρισµούς
του Cournot κάνοντας µια αυστηρή κριτική στο ϐιβλίο του Cournot του 1838. Αυτό αποτέλεσε και
την απαρχή µιας συνεχιζόµενης διαµάχης µεταξύ των οικονοµολόγων σχετικά µε την συµπεριφορά
των επιχειρήσεων και τους µηχανισµούς που τελικά διέπουν την λήψη αποφάσεών τους. Ακόµη
και σήµερα οι περισσότεροι ερευνητές αµφιταλαντεύονται αλλά τελικά αποδέχονται και τα δύο
µοντέλα προβαίνοντας σε συγκριτικές µελέτες, υπογραµµίζοντας κάθε ϕορά τα προτερήµατα και
τα µειονεκτήµατα κάθε προσέγγισης αναφορικά µε τα ποσοτικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.
Αυτές οι επακόλουθες εξελίξεις και συµβολές στον τοµέα αυτό αποτελούν το ϑέµα των παραγράφων
2.3.4 και 4.1.1.
Πριν την κατασκευή οποιουδήποτε µοντέλου, πρέπει να αποφασίσει κάποιος σχετικά µε την κατάλληλη χρονική κλίµακα που εκφράζει καλύτερα την υπό εξέταση αγορά. Στα µοντέλα ολιγοπωλίων
συνήθως υιοθετούµε τον διακριτό χρόνο. Αυτό συµβαίνει κυρίως γιατί οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν
είναι σε ϑέση να µεταβάλλουν το ύψος παραγωγής τους σε συνεχή χρόνο και έτσι τα χρονικά διαστήµατα είναι επιβεβληµένα για την λήψη αποφάσεων κατά των διαδικασιών παραγωγής. Ωστόσο,
τα µοντέλα συνεχούς χρόνου αναµειγνύουν πολλά σηµαντικά στοιχεία της ϑεωρίας και η προκύπτουσα δυναµική είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτό το σηµείο του Μέρους
Α΄, διαχωρίζουµε τις δύο προσεγγίσεις και εξετάζουµε πρώτα, στο Κεφάλαιο 3, δηµοφιλή µοντέλα
σε συνεχή χρόνο συµπεριλαµβανοµένων και των δικών µας πρωτότυπων εργασιών στο πεδίο αυτό
(∆1 και ∆2). Από την άλλη µεριά, τα µοντέλα διακριτού χρόνου παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4
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και οι δηµοσιεύσεις (∆3 και ∆4) περιέχουν τα αποτελέσµατα που µελετώνται σε αυτό το κεφάλαιο.
Το Κεφάλαιο 5 περιέχει όλες τις πρόσφατες σκέψεις µας στο αντικείµενο έρευνας που διαπραγµατεύεται τις ισορροπίες Cournot. Αυτές οι σκέψεις προορίζονται για µελλοντικές εργασίες µετά το
πέρας της διδακτορικής διατριβής και συνοψίζονται στα (∆4, ∆22 και ∆19).
Β. Περιεχόµενα Μέρους Β΄ (Κεφάλαια 6 – 10):
Μερικές ϕορές συναντά κανείς στην έρευνά του εργασίες που προάγουν σηµαντικά τη σκέψη του
και ανανεώνουν τον επιστηµονικό προβληµατισµό του. Αυτό συνέβη και στην δική µου περίπτωση όταν µελέτησα, για παράδειγµα, µια δηµοσίευση (Mathematical Reviews 2479658) πάνω σε
ολιγοπώλια που επενδύουν σε χρηµατοοικονοµικά δικαιώµατα (επενδυτικές στρατηγικές µε αρκετή
δόση αβεβαιότητας) και που αντιµετωπίζουν είτε ντετερµινιστική είτε στοχαστική Ϲήτηση. Αυτά τα
παίγνια είναι γνωστά ως παίγνια άσκησης δικαιώµατος. Οι συγγραφείς αναφέρουν τις δουλειές των
Grenadier και Dixit. Αυτός ο καινούργιος κλάδος αποτελεί ένα ϕυσικό συνδετικό κρίκο µεταξύ
των δύο µερών αυτής της διατριβής και αναµφισβήτητα αποβλέπει σε µια αρκετά ενδιαφέρουσα
προοπτική µελλοντικής ερευνητικής δραστηριότητας. ΄Ενας εναλλακτικός σύνδεσµος (περισσότερο
χαλαρός) αποτελεί το παίγνιο του δηµόσιου αγαθού που συζητάµε στο Κεφάλαιο 6.
Η Ενότητα 6.1 εισάγει τον αναγνώστη σε ένα πλήθος ϐασικών χρηµατοοικονοµικών συντελεστών/
συµβολαίων, ενώ το υπόλοιπο µέρος του κεφαλαίου πραγµατεύεται τα τρία κύρια µοντέλα των ‘σύγχρονων’ Χρηµατοοικονοµικών εστιάζοντας στο Υπόδειγµα Τιµολόγησης ∆ικαιωµάτων που αναπτύχθηκε από τους Black, Scholes και Merton. Αυτό, µαζί µε το Κεφάλαιο 7, αποτελούν υποχρεωτικά
προαπαιτούµενα για τα αποτελέσµατα που παρουσιάζουµε στα επόµενα κεφάλαια.
Η Θεωρία Lie, όπως είναι γνωστό, έχει εφαρµοστεί σε πολλά και διαφορετικά επιστηµονικά πεδία
ως µια ισχυρή µέθοδος επίλυσης διαφορικών εξισώσεων που δεν µπορούν να λυθούν µε κάποιον
άλλο προφανή τρόπο. Αξιοποιεί την έξυπνη ιδέα εισαγωγής των απειροστών µετασχηµατισµών ως
µέθοδο προσδιορισµού πιθανών συµµετριών για συνήθεις και µερικές διαφορικές εξισώσεις. Στο
Κεφάλαιο 7 εισάγουµε την έννοια µιας σηµειακής συµµετρίας Lie και εξηγούµε την διαδικασία
εύρεσης όλων των σηµειακών συµµετριών µιας δοσµένης εξίσωσης. Παράγουµε την επέκταση µιας
συµµετρίας στην ειδική περίπτωση µιας διαφορικής εξίσωσεις µε µερικές παραγώγους µιας άγνωστης συνάρτησης δύο ανεξάρτητων µεταβλητών. Σκιαγραφούµε τα ϐασικά στοιχεία µιας άλγεβρας
Lie και εισάγουµε τις εντυπωσιακές ιδέες της πλήρους οµάδας συµµετριών και της εξίσωσης αξιοσηµείωτης κατά Lie (∆9 και ∆11). Αυτό ϑα καταστεί σπουδαίο και ωφέλιµο όταν ϑα επιχειρήσουµε
να καθορίσουµε όλες τις εξισώσεις που παραµένουν αναλλοίωτες κάτω από την δράση µιας συγκεκριµένης οµάδας Lie. Ως πρότυπο για την εξήγηση της παραπάνω µεθοδολογίας χρησιµοποιούµε
την εξίσωση της ϑερµότητας σε (1 + 1) διαστάσεις.
Στο Κεφάλαιο 8 µελετάµε ορισµένες πολύ γνωστές διαφορικές εξισώσεις µε µερικές παραγώγους
που προκύπτουν στα Χρηµατοοικονοµικά, ήτοι τις εξισώσεις Black-Scholes-Merton, Longstaff,
Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Heath και εξισώσεις του τύπου Hamilton-Jacobi-Bellman (∆12, ∆5
και ∆8). Είναι πλέον τετριµµένο το γεγονός ότι η εξίσωση των Black-Scholes των Χρηµατοοικο-
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νοµικών και η εξίσωση του Burgess της Μαθηµατικής Ιατρικής είναι ταυτόσηµες και συνεπώς
χαρακτηρίζονται από την ίδια άλγεβρα Lie. ΄Οµως και οι δύο αυτές εξισώσεις συνδέονται µέσω ενός µετασχηµατισµού µε την εξίσωση του Schrödinger της Μαθηµατικής Φυσικής στην περίπτωση
ενός σωµατιδίου που κινείται σε σταθερό δυναµικό (∆7 και ∆6). Ως εκ τούτου, ο κεντρικός µας
στόχος είναι να ανακαλύψουµε παρόµοιες υποκείµενες σχέσεις µεταξύ όλων των προαναφερθέντων
εξισώσεων λαµβάνοντας υπόψιν ότι η εξίσωση της ϑερµότητας αποτελεί ένα παράδειγµα εξίσωσης
αξιοσηµείωτης κατά Lie. Για κάποιες από τις εξισώσεις αυτές είναι ήδη γνωστός ο µετασχηµατισµός
που τις συνδέει µε την εξίσωση της ϑερµότητας. Εξετάζουµε περισσότερο αυτήν την σύνδεση µε
την ϐοήθεια της ανάλυσης κατά συµµετριών. Αυτό επιτυγχάνεται µε την εύρεση των σηµειακών
συµµετριών Lie αυτών των εξισώσεων και την σύγκριση των αλγεβρών τους µε αυτήν της εξίσωσης
της ϑερµότητας. Για εκείνες τις εξισώσεις που χαρακτηρίζονται από την ίδια άλγεβρα µε αυτήν της
εξίσωσης της ϑερµότητας, αναπτύσσουµε έναν συστηµατικό τρόπο εύρεσης του µετασχηµατισµού
που τις συνδέει, ως απόρροια της ιδιότητας µιας εξίσωσης να είναι αξιοσηµείωτη κατά Lie. Για τις
υπόλοιπες εξισώσεις αυτό επιτυγχάνεται µόνο σε ορισµένες υποπεριπτώσεις.
Στην προεδρική του οµιλία ενώπιον της Αµερικάνικης Χρηµατοοικονοµικής ΄Ενωσης το 1997, ο
Schwartz παρουσίασε τρια µοντέλα που αφορούσαν στην στοχαστική συµπεριφορά της τιµολόγησης αγαθών ϑεωρώντας διάφορες πλευρές πιθανών παραγόντων που επηρεάζουν τις τιµές. Στο
Κεφάλαιο 9 αναφέρουµε πρώτα αυτά τα τρια µοντέλα και τις αντίστοιχες λύσεις τους σε κλειστή
µορφή. ΄Επειτα από µια απλή ανάλυση συµµετριών παρατηρούµε ότι αυτές οι εξισώσεις διαθέτουν
ορισµένες ουσιώδεις οµοιότητες που επιτρέπουν τον προσδιορισµό µιας άµεσης ολικής γενίκευσής
τους. Αυτή η αλγεβρική µελέτη είναι το ϑέµα του Κεφαλαίου 9, όπου ϕαίνεται και τονίζεται και
η σηµασία αυτής της γενίκευσης. Εντούτοις, αν κάποιος επιθυµεί να οδηγηθεί σε µια περισσότεϱο ϱεαλιστική µοντελοποίηση της τιµολόγησης αγαθών ϑα πρέπει να συµπεριλάβει απαραιτήτως
επιπρόσθετους οικονοµικούς παράγοντες µε τρόπο συγκεκριµένο (∆10 και ∆8). ΄Εχει ενδιαφέρον
το γεγονός ότι αυτή η προσθήκη δεν αλλάζει ουσιωδώς τις εξισώσεις και εποµένως προτείνουµε
περαιτέρω ιδέες για να επεκτείνουµε αυτήν την µελέτη (∆21).
Στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζουµε µια σύνοψη του Μέρους Β΄ και τις πρόσφατες σκέψεις µας πάνω
στις εξισώσεις των Miller και Weller και Henderson και Hobson (∆13) που ϑα διερευνηθούν στο
µέλλον. Οι αναφορές της διατριβής δίνονται στο τέλος του τόµου, και µάλιστα, για πρακτικούς
λόγους, δίνονται ξεχωριστά για τα Μέρη Α΄ και Β΄.
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∆ηµοσιεύσεις σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές

Οι δηµοσιεύσεις που ακολουθούν περιέχουν πρωτότυπη έρευνα που παρουσιάζεται στο Μέρος Α΄
και στο Μέρος Β΄ καθώς επίσης και ερευνητική δουλειά που δεν αποτελεί µέρος της παρούσας
διατριβής.
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ΜΕΡΟΣ Α΄

Το πρώτο µέρος της διατριβής αποτελείται από διάφορα κεφάλαια αφιερωµένα στα Μικροοικονοµικά. Βέβαια, τα Μικροοικονοµικά αποτελούν ένα πολύ ευρύ κλάδο της οικονοµικής επιστήµης.
Εµείς ασχολούµαστε εδώ κυρίως µε την µοντελοποίηση και την ανάλυση προβληµάτων της ϑεωρίας
των ολιγοπωλίων, δηλαδή της αλληλεπίδρασης λίγων επιχειρήσεων σε µια αγορά. Υπάρχουν εκατοντάδες δηµοσιεύσεις και µεγάλος αριθµός ϐιβλίων που καλύπτουν πολλά διαφορετικά ϑέµατα
αυτής της ϑεωρίας. Συνεπώς προσπαθούµε να δώσουµε έµφαση σε εκείνες τις έννοιες που είναι
απαραίτητες για µια συστηµατική και συνεκτική παρουσίαση της πρωτότυπης ερευνητικής µας
δουλειάς.
Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι µε τους οποίους αντιλαµβάνεται κάποιος τα ϑεµελιώδη
προβλήµατα της ϑεωρίας των ολιγοπωλίων. Πιστεύουµε πως κάθε υπόθεση ϑα πρέπει απαραιτήτως
να διατηρεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εν λόγω αγοράς : δεν µπορεί κάποιος να υποθέτει
µια προσέγγιση, ένα µοντέλο ή µια συνάρτηση τιµολόγησης χωρίς πρώτα να καθορίσει την ϕύση
των αγαθών που διανέµονται στην αγορά. Κάθε αγορά έχει τους νόµους και τις ιδιαιτερότητές της
και κάθε τέτοιος νόµος επιβάλλει ορισµένους περιορισµούς όσον αφορά στην µοντελοποίηση του
προβλήµατος. Θεωρήστε για παράδειγµα µια αγορά δύο αντιπροσώπων που παράγουν και πωλούν
ένα διαφοροποιηµένο αγαθό (ένα προϊόν που παράγεται µε διαφορετικό τρόπο από κάθε παραγωγό)
σε µία λαϊκή αγορά (ας πούµε ότι διακινούν ϕράουλες) και σε µια αγορά µε δύο επιχειρήσεις που
πωλούν netbooks. Και τα δύο αυτά προβλήµατα αφορούν σε ένα δυοπώλιο που όλες οι µεριές
επιθυµούν να µεγιστοποιήσουν τα αντίστοιχα κέρδη τους. Είναι δυνατόν να εξεταστούν και οι δύο
αυτές αγορές µε ένα ενοποιηµένο µαθηµατικό µοντέλο; Μήπως τα διαφορετικά χαρακτηριστικά
του κάθε περιβάλλοντος µας ωθούν στο να προβούµε σε διαφορετικές υποθέσεις αναφορικά µε την
στρατηγική εξέλιξη αυτών των αγορών;
Προτού επιχειρήσουµε να απαντήσουµε σε αυτά τα ερωτήµατα, υπογραµµίζουµε στο Κεφάλαιο 2
την έντονη συνάφεια µεταξύ αγορών και παιγνίων και παρουσιάζουµε τα απαραίτητα παιγνιοθεωϱητικά εργαλεία και αποτελέσµατα που ϑα ϕανούν χρήσιµα στην αντιµετώπιση των προβληµάτων
της ϑεωρίας ολιγοπωλίων. Πιο συγκεκριµένα, εισάγουµε τους όρους στατικά και δυναµικά παίγνια τέλειας πληροφόρησης ως προαπαιτούµενες γνώσεις. Αυτές οι έννοιες ερµηνεύονται µε δύο
ελκυστικά και πρωτότυπα παίγνια : το Dating Hypothesis και το Box-Checking Experiment. Στη
συνέχεια εισάγουµε τα κλασικά µοντέλα της ϑεωρίας ολιγοπωλίων σε ένα πλαίσιο περισσότερο
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παιγνιοθεωρητικό. Το απαραίτητο υπόβαθρο σχετικά µε τα παίγνια ατελούς πληροφόρησης δίδεται επιγραµµατικά στο τελευταίο κεφάλαιο του Μέρους Α΄ όπου σύντοµα αναφέρουµε τις υπό
προετοιµασία και τις µελλοντικές µας ερευνητικές δραστηριότητες γύρω από αυτά τα ϑέµατα.
Στα Κεφάλαια 3 και 4 παρουσιάζουµε µια αυτοδύναµη εξέταση της πρόσφατης και συνεχιζόµενης
έρευνας στον πεδίο της ϑεωρίας ολιγοπωλίων περιοριζόµενοι στις δηµοσιεύσεις εκείνες που χρησιµοποιούνται στην δική µας πρωτότυπη δουλειά. Οι δύο κεντρικές προοπτικές που ακολουθούµε
ϐασίζονται στο πλαίσιο των µοντέλων σε συνεχή και διακριτό χρόνο, τις οποίες πραγµατευόµαστε
στα Κεφάλαια 3 και 4, αντίστοιχα.
Το τελευταίο Κεφάλαιο του πρώτου µέρους της διατριβής είναι αφιερωµένο σε µια σειρά σκέψεων
και υποθέσεων που εµπνευστήκαµε από την έρευνα µας, και οι οποίες ανοίγουν καινούργιες
κατευθύνσεις για µελλοντικές ερευνητικές δραστηριότητες πέραν του σκοπού αυτής της διατριβής.
Οι υποθέσεις αυτές αφορούν στην µετάβαση ενός δυοπωλίου που παράγει ένα πανοµοιότυπο προϊόν
σε ένα που παράγει διαφοροποιηµένα προϊόντα και στην µελέτη ενός δυοπωλίου εφοδιασµένο
µε την πιθανή είσοδο µιας τρίτης επιχείρησης κάτω από διαφορετικά σενάρια χαρακτηριστικών
συναρτήσεων προσδοκίας για την εξέλιξη του τριοπωλίου.

2. ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρούµε µια εισαγωγή στην Θεωρία Παιγνίων. Επικεντρωνόµαστε κυρίως
στις έννοιες που ϑα ϕανούν χρήσιµες στις επόµενες ενότητες. Η Θεωρία Παιγνίων είναι, αναµφισβήτητα, ένα ιδιαίτερα ευρύ ερευνητικό πεδίο κι έτσι είναι απαραίτητο να καθορίσουµε επακριβώς
την περιοχή µε την οποία ϑα ασχοληθούµε σε αυτή τη διατριβή.
Η Θεωρία Παιγνίων είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την µελέτη της ϑεωρίας ολιγοπωλίων για τον
απλούστατο λόγο ότι κάθε επιχείρηση δύναται να ϑεωρηθεί ως ένας παίκτης που εµπλέκεται σε
ένα παίγνιο. Αν και οι κύριες εργασίες των Cournot, Stackelberg και πολλών άλλων µελετητών
δεν προσέγγισαν τις εταιρικές αλληλεπιδράσεις από µια παιγνιοθεωρητική σκοπιά, πιστεύουµε
ότι είναι κατάλληλη η ϑεώρηση της αγοράς ως ένα παίγνιο, όπως άλλωστε συµβαίνει σε πολλές
πρακτικές εφαρµογές.
Υπάρχουν αγορές σε πραγµατικές εφαρµογές όπου οι επιχειρήσεις δρουν και επιλέγουν τιµές ή
προσφερόµενες ποσότητες µε καθαρά παιγνιοθεωρητικό τρόπο και είτε συνεχίζουν να παράγουν
αυτές τις ποσότητες είτε τροποποιούν την στρατηγική τους σύµφωνα µε κάποιους κανόνες που
προσδιορίζονται από την αγορά. Κατά συνέπεια, για να κατανοήσουµε την δυναµική των αγορών
ϑα πρέπει να εισαγάγουµε και να µελετήσουµε χωριστά τα παίγνια στις διάφορες κύριες κατηγοϱίες τους : στατικά παίγνια, δυναµικά παίγνια και παίγνια πλήρους και ατελούς πληροφόρησης.
Θα µελετήσουµε εκτενέστερα τις κατηγορίες εκείνες που χρησιµοποιούνται επανειληµµένα στα
επόµενα κεφάλαια, ενώ τις υπόλοιπες ϑα τις αναφέρουµε µόνο για λόγους πληρότητας. Στην
παράγραφο 2.1 εισάγουµε τα στατικά παίγνια τέλειας πληροφόρησης και αναφέρουµε κάθε µέϱος της διατριβής όπου υπάρχουν εφαρµογές των παιγνίων αυτών. Τα δυναµικά παίγνια τέλειας
πληροφόρησης είναι το αντικείµενο µελέτης της επόµενης παραγράφου. Σηµειώνουµε εδώ ότι σε
όλες τις αρχικές παραγράφους παρουσιάζουµε µόνο καθαρά παιγνιοθεωρητικά παραδείγµατα. Τα
κλασικά µοντέλα των Cournot και Stackelberg παρουσιάζονται στην Ενότητα 2.3 ανάλογα µε την
κατηγοριοποίησή τους ως στατικά, δυναµικά και το είδος πληροφόρησής τους.
Για τις ανάγκες αυτού το κεφαλαίου έχουµε κάνει χρήση µιας σειράς εξαιρετικών συγγραµµάτων
πάνω στην Θεωρία Παιγνίων µνηµονεύοντας ερευνητικές εργασίες όπου ήταν αναγκαίο. Για να
είναι η παρουσίαση όσο το δυνατόν πιο ενοποιηµένη, έχουµε ακολουθήσει τον συµβολισµό του
Gibbons [42].
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2.1 Στατικά Παίγνια Πλήρους Πληροφόρησης

Αυτά τα παίγνια αποτελούν την πιο απλή περίπτωση στην Θεωρία Παιγνίων. Σε όλα τα στατικά παίγνια ταυτόχρονης κίνησης οι παίκτες (λήπτες αποφάσεων) δρουν ταυτόχρονα/παράλληλα. ΄Επειτα
από τον καθορισµό των κινήσεών τους, οι παίκτες απολαµβάνουν κέρδη (χρησιµότητα, οφέλη) που
προφανώς εξαρτώνται από τις συλλογικές αποφάσεις που πάρθηκαν ταυτόχρονα από όλους τους
εµπλεκόµενους παίκτες. Η διαφορά των στατικών παιγνίων πλήρους πληροφόρησης από εκείνα
ατελούς πληροφόρησης (που αναφέρονται εν συντοµία στο κεφάλαιο 5) έγκειται στο ότι στην πρώτη
περίπτωση η συνάρτηση κέρδους για κάθε παίκτη είναι γνωστή σε όλους τους παίκτες1 (common
knowledge).

2.1.1 Καθαρές Στρατηγικές

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να περιγράψουµε ορισµένα παίγνια µε τον πιο αυστηρό, µαθηµατικά,
τρόπο. ΄Οσον αφορά στα στατικά παίγνια, αυτό επιτυγχάνεται µε την κανονική µορφή. Σε ένα
παίγνιο 𝑛 παικτών, οι παίκτες αριθµούνται από το 1 στο 𝑛. ΄Ενας τυχαίος παίκτης καλείται παίκτης

𝑖. Το 𝒮𝑖 είναι το σύνολο των διαθέσιµων στρατηγικών για τον παίκτη 𝑖 και 𝑠𝑖 είναι ένα τυχαίο

στοιχείο αυτού του συνόλου, δηλαδή 𝑠𝑖 ∈ 𝒮𝑖 . ΄Ενας συνδυασµός τέτοιων στρατηγικών, µία για
κάθε παίκτη, συµβολίζεται ως (𝑠1 , 𝑠2 , . . . , 𝑠𝑛 ). Η συνάρτηση κέρδους του παίκτη 𝑖 είναι η 𝑢𝑖 και

το 𝑢𝑖 (𝑠1 , . . . , 𝑠𝑛 ) συµβολίζει το κέρδος του παίκτη 𝑖 αν όλοι οι παίκτες επιλέξουν τις στρατηγικές

(𝑠1 , . . . , 𝑠𝑛 ).
Ορισµός : Η γραφή υπό κανονική µορφή ενός παιγνίου καθορίζει
(α)

το πλήθος των παικτών,

(ϐ)

τον χώρο στρατηγικών του κάθε παίκτη και

(γ)

την συνάρτηση κέρδους κάθε παίκτη.

΄Ολες οι παραπάνω πληροφορίες περιέχονται στην σύντοµη γραφή του παιγνίου που είναι η

𝐺 = {𝒮1 , . . . , 𝒮𝑛 ; 𝑢1 , . . . , 𝑢𝑛 } .

(2.1)

Συνεπώς, κάθε παίκτης επιλέγει να παίξει µια στρατηγική από τον χώρο στρατηγικών του, δίχως
προφανώς να γνωρίζει τις ενέργειες που έχουν ακολουθήσει οι υπόλοιποι παίκτες. Ο συνδυασµός
των στρατηγικών που έχουν επιλεγεί ταυτόχρονα από τους 𝑛 παίκτες καθορίζει τα κέρδη τού κάθε
παίκτη ξεχωριστά. ΄Ενα ερώτηµα που προκύπτει µε ϕυσικό τρόπο είναι το εξής : ΄Εχοντας ορίσει
όλα τα παραπάνω πώς λύνει κάποιος το πρόβληµα της µεγιστοποίησης των κερδών µιας τυχαίας
επιχείρησης; Μπορεί να αποφασίσει εκ των προτέρων ποιά στρατηγική ϑα αποδώσει τα µέγιστα
1

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να προβούµε σε µια διαφοροποίηση/διάκριση. Κάποιος ϑα µπορούσε να ισχυριστεί ότι

σε ένα ολιγοπώλιο είναι παράλογο να υποθέτουµε ότι κάθε επιχείρηση έχει πλήρη γνώση των συναρτήσεων κέρδους
όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Βέβαια αυτό το στοιχείο είναι µάλλον δευτερεύον για την
ώρα. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε διάσηµα παίγνια και µάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις – όπως ϑα δούµε σύντοµα –
όπου η κοινή γνώση ορθολογισµού ισχύει πράγµατι.
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κέρδη ανεξάρτητα από τον συνδυασµό των στρατηγικών που ϑα επιλέξουν οι υπόλοιποι παίκτες2 ;
Ορισµός : Στην κανονική µορφή του παιγνίου 𝐺, (2.1), συµβολίζουµε µε 𝑠′𝑖 και 𝑠′′𝑖 δύο εφικτές
στρατηγικές για τον παίκτη 𝑖, µε άλλα λόγια 𝑠𝑖 , 𝑠′𝑖 , 𝑠′′𝑖 ∈ 𝒮𝑖 . Η στρατηγική 𝑠′𝑖 καλείται αυστηρά

κυριαρχούµενη στρατηγική από την στρατηγική 𝑠′′𝑖 αν και µόνον αν (ανν) για κάθε δυνατό συνδυασµό των στρατηγικών των υπόλοιπων παικτών, το κέρδος του παίκτη 𝑖 παίζοντας 𝑠′𝑖 είναι αυστηρά

µικρότερο από το κέρδος του παίκτη 𝑖 παίζοντας 𝑠′′𝑖 :

𝑢𝑖 (𝑠1 , . . . , 𝑠𝑖−1 , 𝑠′𝑖 , 𝑠𝑖+1 , . . . , 𝑠𝑛 ) < 𝑢𝑖 (𝑠1 , . . . , 𝑠𝑖−1 , 𝑠′′𝑖 , 𝑠𝑖+1 , . . . , 𝑠𝑛 ),

(2.2)

για όλα τα (𝑠1 , . . . , 𝑠𝑖−1 , 𝑠𝑖+1 , . . . , 𝑠𝑛 ) ∈ 𝒮1 × . . . × 𝒮𝑖−1 × 𝒮𝑖+1 × . . . × 𝒮𝑛 (που µπορούν να
κατασκευαστούν από τα διαστήµατα των στρατηγικών των υπόλοιπων παικτών).

Εποµένως, µια λογική ιδέα, που εισήγαγε πρώτος ο Aumann [13], είναι η κοινή γνώση ορθολογισµού (common knowledge): Κοινή γνώση ορθολογισµού είναι η υπόθεση πως όλοι οι παίκτες
είναι λογικοί και δρουν ως λογικά όντα, πως όλοι οι παίκτες ‘γνωρίζουν’ πως όλοι οι υπόλοιποι
παίκτες είναι λογικοί και ϑα δράσουν αναλόγως. Με άλλα λόγια, κάθε παίκτης γνωρίζει πως οι
υπόλοιποι παίκτες γνωρίζουν πως όλοι οι παίκτες είναι λογικοί και ϑα δράσουν ως λογικοί κ.ο.κ.
επ΄ αόριστον. Αυτή η υπόθεση αποτελεί ένα σηµαντικό προαπαιτούµενο έτσι ώστε να ορισθεί σωστά
µια έννοια λύσης (a solution concept).
Η επαναλαµβανόµενη εξάλειψη αυστηρά κυριαρχούµενων στρατηγικών είναι µία διαδικασία που
οδηγεί σε µία κατάσταση ισορροπίας (προφανώς όχι πάντοτε, παρά µόνο όταν είναι επιτυχής) κάτω
από την υπόθεση ότι οι λογικοί παίκτες δεν παίζουν ποτέ αυστηρά κυριαρχούµενες στρατηγικές.
Και γιατί να το κάνουν όταν παίζοντας µια τέτοια στρατηγική το κέρδος τους είναι µικρότερο;
Συνεπώς η υπόθεση λέει, εµµέσως πλην σαφώς, ότι όλοι οι παίκτες είναι σε ϑέση να εντοπίσουν
τέτοιες στρατηγικές και έτσι να καθορίσουν και να επιδιώξουν την ϐέλτιστη στρατηγική από µόνοι
τους !
Μία ισχυρότερη έννοια λύσης (αλλά όχι και η πιο ισχυρή) είναι αυτή της ισορροπίας Nash. ∆οσµένου ενός παιγνίου, ϕανταστείτε ότι ένας παιγνιοθεωρητικός κατορθώνει να προβλέψει ένα σύνολο
στρατηγικών, (𝑠1 , 𝑠2 , . . . , 𝑠𝑛 ), για όλους τους παίκτες και ότι κάθε παίκτης συµφωνεί ότι η προϐλεπόµενη στρατηγική του είναι πράγµατι η ϐέλτιστη απόκρισή του σε κάθε δυνατή στρατηγική
που ϑα µπορούσαν να επιλέξουν οι υπόλοιποι παίκτες. Αυτό το σύνολο στρατηγικών καλείται
στρατηγικά ευσταθές ή αυτοεπιβαλλόµενο γιατί κανένας παίκτης δεν έχει το παραµικρό κίνητρο να
αποκλίνει από την στρατηγική του. Αυτή η µοναδική λύση αποτελεί το σηµείο ισορροπίας κατά
Nash. Στην πραγµατικότητα, όπως λέµε και παρακάτω, σε κάθε πεπερασµένο παίγνιο (ένα παίγνιο
στο οποίο το πλήθος των παικτών και τα αντίστοιχα σύνολα στρατηγικών είναι και τα δύο πεπεϱασµένα) υπάρχει τουλάχιστον ένα σηµείο ισορροπίας Nash, ενδεχοµένως σε µεικτές στρατηγικές
[60].
2

Ορισµένα παίγνια λύνονται εφαρµόζοντας την ‘λογική’ ιδέα πως οποιοσδήποτε παίκτης δεν ϑα επέλεγε ποτέ µια

αυστηρά κυριαρχούµενη στρατηγική. Σε γενικές γραµµές, στα περισσότερα παίγνια η έννοια αυτή είναι ακατάληκτη
διότι πράγµατι ϑα µπορούσε να συµβεί το οτιδήποτε. Εντούτοις, υπάρχει η παιγνιοθεωρητική έννοια λύσης που πρότεινε
ο Nash (πιθανότατα σε µεικτές στρατηγικές). Επανερχόµαστε στην έννοια των µεικτών στρατηγικών σε µια επόµενη
παράγραφο.
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Ορισµός : ΄Ενα σηµείο ισορροπίας κατά Nash σε καθαρές στρατηγικές3 για το παίγνιο 𝐺 =

{𝒮1 , . . . , 𝒮𝑛 ; 𝑢1 , . . . , 𝑢𝑛 } ορίζεται ως το σύνολο των στρατηγικών (𝑠★1 , . . . , 𝑠★𝑛 ) για το οποίο, αν,
για κάθε παίκτη 𝑖, 𝑠★𝑖 είναι η ϐέλτιστη απόκρισή του (τουλάχιστον σε ίσο ϐαθµό µε κάποια άλλη)
στις επιλεχθείσες στρατηγικές των υπόλοιπων 𝑛 − 1 παικτών, (𝑠★1 , . . . , 𝑠★𝑖−1 , 𝑠★𝑖+1 , . . . , 𝑠★𝑛 ).
Ισορροπία Nash:

𝑢𝑖 (𝑠★1 , . . . , 𝑠★𝑖−1 , 𝑠★𝑖 , 𝑠★𝑖+1 , . . . , 𝑠★𝑛 ) ≥ 𝑢𝑖 (𝑠★1 , . . . , 𝑠★𝑖−1 , 𝑠𝑖 , 𝑠★𝑖+1 , . . . , 𝑠★𝑛 ),

(2.3)

για κάθε εφικτή στρατηγική, 𝑠𝑖 ∈ 𝒮𝑖 , δηλαδή η στρατηγική 𝑠★𝑖 αποτελεί λύση του προβλήµατος

max 𝑢𝑖 (𝑠★1 , . . . , 𝑠★𝑖−1 , 𝑠𝑖 , 𝑠★𝑖+1 , . . . , 𝑠★𝑛 ).

𝑠𝑖 ∈𝒮𝑖

(2.4)

Πρόταση 1: Σε ένα παίγνιο 𝐺 µε 𝑛 παίκτες σε κανονική µορφή, (2.1), αν οι στρατηγικές (𝑠★1 , . . . , 𝑠★𝑛 )
αποτελούν µια ισορροπία Nash, τότε αυτές επιβιώνουν της µεθόδου της επαναλαµβανόµενης εξάλειψης αυστηρά κυριαρχούµενων στρατηγικών.
Πρόταση 2: Σε ένα παίγνιο 𝐺 µε 𝑛 παίκτες σε κανονική µορφή, (2.1), αν η µέθοδος της επαναλαµβανόµενης εξάλειψης αυστηρά κυριαρχούµενων στρατηγικών απαλείψει όλες τις στρατηγικές
εκτός των (𝑠★1 , . . . , 𝑠★𝑛 ), τότε αυτές οι στρατηγικές αποτελούν την µοναδική ισορροπία Nash του
παιγνίου.
Οι αποδείξεις και των δύο Προτάσεων είναι εύκολες, αποδεικνύονται µε την εις άτοπο απαγωγή
και µπορούν να ϐρεθούν, για παράδειγµα, στο [42].

2.1.2 Λήψη Αποφάσεων

Προτού εξετάσουµε το παράδειγµα του ∆ιλήµµατος των Κρατουµένων στην περίπτωση των δυο
παικτών, ϑεωρούµε πως ϑα ήταν ωφέλιµο να αναφέρουµε δυο κλασικά παραδείγµατα της Λήψης
Αποφάσεων. Αυτό που διαφοροποιεί την Λήψη Αποφάσεων από τη Θεωρία Παιγνίων είναι ουσιαστικά το πλήθος των παικτών : Η Λήψη Αποφάσεων αφορά τις πιθανές ενέργειες αυστηρά ενός
προσώπου.
Πιθανότατα, το πρώτο παίγνιο µε έναν παίκτη επινοήθηκε από τον Pascal [65], ο οποίος προσπαϑούσε να αναζητήσει µια λογική για να πιστέψει στο Θεό. Τα επιχειρήµατά του αποτυπώνονται
στον Πίνακα 2.1. Αυτή είναι µια πασίγνωστη έκφραση του Στοιχήµατος του Pascal. Το άπειρο και
το µείον άπειρο υποδηλώνουν την ωφέλεια που αντιστοιχεί από το Παράδεισο και την Κόλαση, αντίστοιχα, και το −1 και το +1 αναπαριστούν κάποιες ϱυθµιστικές τιµές (σε άλλες αναπαραστάσεις

το status quo εισέρχεται και στα δυο κελιά για την ανυπαρξία µιας ϑεϊκής οντότητας – αυτό όµως
κάνει το στοίχηµα αυτονόητο, διότι η επιλογή της πίστης στον Θεό κυριαρχεί αυστηρά της άλλης
στρατηγικής.
3

Υπάρχουν και ισορροπίες σε µεικτές στρατηγικές.
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Ο Θεός δεν υπάρχει

∞

−∞

−1
1

Πίνακας : 2.1: Το Στοίχηµα του Pascal.

Το παίγνιο αυτό, ως έχει, δεν εµφανίζει κυρίαρχη στρατηγική. Εντούτοις, αν προχωρήσουµε στην
αυθαίρετη υπόθεση ότι υπάρχει πιθανότητα 1/2 στο να υπάρχει Θεός, τότε δύναται κάποιος να
ισχυρισθεί ότι το προσδοκώµενο κέρδος στοιχηµατίζοντας είναι +∞ ενώ στοιχηµατίζοντας ενάντια
στην ύπαρξη του είναι −∞. Σε αυτή τη περίπτωση ϑα ήταν ωφελιµότερο να στοιχηµατίσουµε υπέρ
της ύπαρξης ενός ανώτερου όντος.

΄Ενα άλλο πολυµελετηµένο παίγνιο ενός παίκτη είναι το λεγόµενο Παίγνιο του ∆ικτάτορα. Αυτό το
παίγνιο είναι περισσότερο γνωστό χάρη στην ύπαρξη µιας απείρως πιο ενδιαφέρουσας παραλλαγής
του που αφορά δυο παίκτες : του Τελεσιγραφικού Παιγνίου (και του Ανταγωνιστικού Τελεσιγραϕικού Παιγνίου). Εξετάζουµε αυτές τις παραλλαγές στην Ενότητα που αναφέρεται στα ∆υναµικά
Παίγνια τέλειας πληροφόρησης.
Παίγνιο του ∆ικτάτορα : ΄Ενας παίκτης (που ονοµάζεται ∆ικτάτορας διότι δρα όπως εκείνος νοµίζει)
δέχεται κάποια χρήµατα (την δωρεά/ το κεφάλαιο) από τον ∆ωρητή. Ο ∆ικτάτορας πρέπει να
αποφασίσει τί ποσό από το κεφάλαιο ϑα κρατήσει για τον εαυτό του και τί ποσό ϑα δωρίσει σε ένα
τρίτο πρόσωπο (τον ∆έκτη/Παραλήπτη).
Ο ∆ικτάτορας µπορεί να κρατήσει ολόκληρο το κεφάλαιο για τον ίδιο, για τον απλούστατο λόγο
ότι δεν έχει κανενός είδους υποχρέωση απέναντι στον ∆έκτη. (Αυτό συµβαίνει δεδοµένου ότι η
ανωνυµία είναι εγγυηµένη.) Πάραυτα, περιέργως, σε πραγµατικά πειράµατα κάθε άλλο παρά η
παραπάνω διαπίστωση παρατηρείται. Ο παίκτης, τις περισσότερες ϕορές, δίνει ένα ϑετικό ποσό
από το κεφάλαιο στον άλλο (παθητικό) παίκτη και αυτό το ποσό συχνά ϕθάνει ακόµη και το 30%
του συνολικού ποσού (αν όχι ακόµη παραπάνω). Προφανώς αυτή η ‘ανώµαλη’ συµπεριφορά (µε
οικονοµικούς όρους) παρατηρείται πολύ απλά διότι ο ∆ικτάτορας προσπαθεί να µεγιστοποιήσει
µια συνάρτηση ωφέλειας που δεν εξαρτάται µόνο από οικονοµικούς παράγοντες (όπως αν ήταν
ένας ψυχρός, εγωιστής, ασυγκίνητος homo (economicus) sapiens, δηλαδή ένας δικτάτορας) αλλά
επίσης για ηθικούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς ή ϕιλοσοφικούς λόγους4 . Σηµειώστε ότι στην
ϑεωρητική κατάσταση όπου το ίδιο κεφάλαιο και ο ϱόλος του ∆ικτάτορα δίνεται και στους δύο παίκτες και η περισσότερο αλτρουιστική ενέργεια επιβραβεύεται ως την τελική έκβαση του παιγνίου, το
σηµείο ισορροπίας κατά Nash αποδεικνύεται ότι είναι η προσφορά/πρόταση του µισού κεφαλαί4

΄Ενα ενδιαφέρον πείραµα που αξίζει να σηµειωθεί εδώ και που παρουσιάστηκε στο [26] δίνει µια συγκεκριµένη ταυ-

τότητα στον ∆έκτη : µια ϕιλανθρωπική εταιρεία (όπως η Αµερικάνικη Εταιρεία Καρκινοπαθών) που ο ίδιος ο ∆ικτάτορας
(είτε ένας συνάνθρωπός µας είτε ένας ϕοιτητής) επιλέγει να πάρει τον ϱόλο του ∆έκτη. ΄Οπως αποδείχθηκε, οι συνάνθρωποί µας δώριζαν κατά µέσο όρο ένα σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό του κεφαλαίου (17%) και ήταν πολύ συνηθέστερο
(32%) να δωρίζουν ολόκληρο το ποσό για ϕιλανθρωπικούς σκοπούς ! Οι νέοι είναι λιγότερο γενναιόδωροι και ιδιαίτερα οι
άντρες(!). Τέλος, η συµπεριφορά των ϕοιτητών (και ειδικά εκείνων που σπουδάζουν οικονοµικά) αποδεικνύεται ελάχιστα
αντιπροσωπευτικό δείγµα ενός τυχαίου µέρους του τοπικού πληθυσµού. (Σηµειώστε ότι τα περισσότερα πειράµατα σε
αυτό και άλλα παρόµοια παίγνια διεξάχθηκαν σε ϕοιτητές, όπως για παράδειγµα στην εργασία [45].)
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ου ακριβώς, γεγονός που αντικατοπτρίζει το αίσθηµα δικαίου σε έναν ουτοπικό, µη-δικτατορικό,
κόσµο.

2.1.3 Το ∆ίληµµα των Κρατουµένων

Το πιο δηµοφιλές (και ήδη κλασικό) παράδειγµα της Θεωρίας Παιγνίων είναι αυτό του διλήµµατος
των δύο κρατουµένων. Προφανώς, αφού το πλήθος των παικτών είναι δύο και το πλήθος των
πιθανών στρατηγικών είναι πάλι δύο (άλλωστε πρόκειται για ένα δίληµµα !), αυτό το παράδειγµα
αποτελεί την απλούστερη δυνατή περίπτωση (τουλάχιστον διαστατικά). Στην πραγµατικότητα είναι
ϑεµελιώδους σηµασίας διότι επιδέχεται πολλών µεθόδων για την εύρεση της λύσης του.
Η αστυνοµία συλλαµβάνει δύο υπόπτους για ένα έγκληµα. Εκτός και αν τουλάχιστον ένας εξ αυτών
οµολογήσει, δεν υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που να επιτρέπουν στο δικαστήριο να καταδικάσει σε
ϕυλάκιση οποιονδήποτε από τους υπόπτους. Αποφασίζουν λοιπόν να τους δώσουν τις παρακάτω
δυνατότητες που κοινοποιούν και στους δύο :

→ Αν κανείς τους δεν οµολογήσει (και οι δύο σιωπούν), τότε και οι δύο ϑα καταδικαστούν για
ένα αδίκηµα και ϑα περάσουν ένα µήνα στην ϕυλακή.

→ Αν και οι δύο οµολογήσουν, τότε προφανώς ϑα καταδικαστούν σε έξι µήνες ϕυλάκιση.
→ Αν ο ένας εκ των δύο οµολογήσει και ο άλλος σιωπήσει, τότε αυτός που οµολόγησε ϑα αφεθεί
ελεύθερος (σαν ‘επιβράβευση’ για την ενέργειά του) και ο άλλος ϑα καταδικαστεί σε εννέα
µήνες ϕυλάκιση (έξι για το έγκληµα και ακόµη τρεις για παρακώλυση δικαιοσύνης).

𝑠𝑖
ΣΙΩΠΩ
ΟΜΟΛΟΓΩ

ΣΙΩΠΩ

−1,
0,

−1

−9

ΟΜΟΛΟΓΩ

−9,
−6,

0
−6

Πίνακας : 2.2: Το ∆ίληµµα των Κρατουµένων : Αναπαράσταση µε την µορφή ενός διπίνακα.

Αναπαράσταση του παιγνίου σε κανονική µορφή :
(α)

υπάρχουν δυο παίκτες

(ϐ)

κάθε παίκτης διαθέτει δύο στρατηγικές :
(ι) οµολογία (𝑠1 = οµολογώ) ή
(ιι) σιωπή (𝑠2 = σιωπώ)

(γ) η ωφέλεια των δύο παικτών, 𝑢𝑖 (𝑠, 𝑠′ ), (όταν επιλεγεί ένας συγκεκριµένος συνδυασµός στρατηγικών) δίνεται στο κατάλληλο κελί του διπίνακα όπως ϕαίνεται στον Πίνακα 2.2. Για παράδειγµα,
το όφελος του παίκτη 2 αν ο παίκτης 1 παίξει σιωπώ και ο παίκτης 2 παίξει οµολογώ είναι

𝑢2 (σιωπώ, οµολογώ) = 0.
Εξετάζουµε τις συνέπειες αυτού του παιγνίου πρώτα µε την µέθοδο της επαναλαµβανόµενης εξάλειψης αυστηρά κυριαρχούµενων στρατηγικών και έπειτα µε την µέθοδο που επινόησε ο Nash.
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Η µέθοδο της επαναλαµβανόµενης εξάλειψης αυστηρά κυριαρχούµενων στρατηγικών ϐασίζεται
στην υπόθεση ότι οι παίκτες είναι λογικοί και συνεπώς δεν ϑα έπαιζαν ποτέ µια αυστηρά κυριαρχούµενη στρατηγική. Στην περίπτωση των δύο παικτών, η στρατηγική 𝑠′ κυριαρχείται αυστηρά
από την στρατηγική 𝑠′′ ανν5

𝑢𝑖 (𝑠′ , 𝑠) < 𝑢𝑖 (𝑠′′ , 𝑠)

∀ 𝑠 ∈ 𝒮𝑗 .

(2.5)

Αν η στρατηγική που ϑα επιλέξει ο Κρατούµενος 2 είναι σιωπή (𝑠2 = σιωπώ), τότε για τον Κρατούµενο 1,

𝑢1 (σιωπώ, σιωπώ) < 𝑢1 (οµολογώ, σιωπώ)

(−1 < 0)

και, αν 𝑠2 = οµολογώ,

𝑢1 (σιωπώ, οµολογώ) < 𝑢1 (οµολογώ, οµολογώ)

(−9 < −6).

Ως εκ τούτου, για οποιαδήποτε στρατηγική 𝑠 εφαρµόζει ο Κρατούµενος 2 από τον χώρο των στρατηγικών του, 𝒮2 = {σιωπώ, οµολογώ},

𝑢1 (σιωπώ, 𝑠) < 𝑢1 (οµολογώ, 𝑠).
Αυτό δείχνει ότι η σιωπή κυριαρχείται αυστηρά από την οµολογία (τουλάχιστον για τον παίκτη 1).
΄Οµοια

𝑢2 (𝑠, σιωπώ) < 𝑢2 (𝑠, οµολογώ).
΄Ετσι, ανεξάρτητα από την απόφαση του άλλου κρατούµενου, ένας λογικός παίκτης (που επίσης
ϑεωρεί ότι και ο άλλος παίκτης είναι λογικός, κ.ο.κ.) ϑα πρέπει να επιλέξει την στρατηγική οµολογίας. Αυτό δείχνει πως το αποτέλεσµα που ϑα παρθεί από δυο λογικούς παίκτες (σύµφωνα
µε αυτή τη προσέγγιση) ϑα είναι η (οµολογώ, οµολογώ). Σηµειώστε ότι η επιλογή αυτή οδηγεί σε
χαµηλότερα κέρδη και για τους δυο παίκτες απ΄ ότι η (σιωπώ, σιωπώ)! Εν τούτοις, για να επιτευχθεί
η επιθυµητή (σιωπώ, σιωπώ), κάτι που και οι δυο παίκτες επιζητούν διακαώς ούτως ώστε να γλιτώσουν έξι µήνες επιπρόσθετης ϕυλάκισης, ϑα πρέπει οι δυο κρατούµενοι να συµφωνήσουν πως ϑα
ακολουθήσουν µια τέτοια στρατηγική. Ωστόσο, στην πράξη, τέτοιες δεσµευτικές συµφωνίες είναι
δύσκολο να κρατηθούν και γι΄ αυτόν τον λόγο το τελικό αποτέλεσµα είναι το (οµολογώ, οµολογώ).
Πράγµατι, οι παίκτες έχουν πάντα κάποιο λόγο για να αθετήσουν τέτοιες συµφωνίες (στην περίπτωση αυτή και οι δυο επιθυµούν να αθετήσουν την συµφωνία για να πετύχουν σηµαντικό προσωπικό
όφελος). ΄Ενα άριστο παράδειγµα που τονίζει περισσότερο αυτήν την ιδέα παρατίθεται στην ενότητα
2.1.5.
Ας εφαρµόσουµε τώρα την προσέγγιση κατά Nash:
Ο Nash πρότεινε, για κάθε παίκτη και για κάθε εφικτή στρατηγική του, τον καθορισµό της ϐέλτιστης
απόκρισής του σε αυτήν την στρατηγική. ΄Ετσι, σηµειώνουµε στο αντίστοιχο κελί του Πίνακα 2.3 την
ϐέλτιστη αυτή απόκριση µε ένα τετραγωνάκι γύρω από τον αντίστοιχο αριθµό. Πρακτικά λοιπόν, αν
και τα δύο κέρδη και για τους δύο παίκτες έχουν σηµειωθεί στο αντίστοιχο κελί του διπίνακα, τότε
αυτό αποτελεί ένα σηµείο ισορροπίας κατά Nash. Σε αντίθεση µε το παράδειγµα του διλήµµατος
των κρατουµένων, αυτό το σηµείο ισορροπίας ενδέχεται να µην είναι µοναδικό.
5

΄Οπως ϕαίνεται από την (2.2).
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ΟΜΟΛΟΓΩ

−1

−9

−9,

0

-6 ,

-6

Πίνακας : 2.3: Το ∆ίληµµα των Κρατουµένων : Ισορροπίες Nash

Πιο αυστηρά, οι στρατηγικές (𝑠★1 , 𝑠★2 ) συγκροτούν µια ισορροπία Nash ανν λύνουν το πρόβληµα
µεγιστοποίησης,

max 𝑢𝑖 (𝑠, 𝑠★𝑗 ).

(2.6)

𝑠∈𝒮𝑖

∆εδοµένου ότι οι επιλογές του παίκτη 2 είναι οι 𝒮2 = {σιωπώ, οµολογώ} (στην πραγµατικότητα

δεν έχει σηµασία ποιόν κρατούµενο επιλέγουµε λόγω συµµετρίας) ο παίκτης 1 λύνει το (2.6) δύο
ϕορές, µε άλλα λόγια

max 𝑢1 (𝑠, σιωπώ)
𝑠∈𝒮1

max 𝑢1 (𝑠, οµολογώ)
𝑠∈𝒮1

−→

𝑠★1 = οµολογώ
−→

𝑠★1 = οµολογώ.

Το ίδιο αποτέλεσµα ισχύει και στην περίπτωση του Κρατούµενου 2 και εποµένως καταλήγουµε στο
ότι υπάρχει ένα µονάδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash, το (𝑠★1 , 𝑠★2 ) = (οµολογώ, οµολογώ).
Παρενθετικά να πούµε ότι οι Προτάσεις 1 και 2 ισχύουν σε αυτήν τη περίπτωση, δηλαδή η λύση
(οµολογώ, οµολογώ) επιβιώνει της µεθόδου της επαναλαµβανόµενης εξάλειψης αυστηρά κυριαρχούµενων στρατηγικών και αποτελεί ισορροπία Nash. Αυτό ϐέβαια, όπως προείπαµε, δεν συµβαίνει
πάντοτε.

2.1.4 Μεικτές Στρατηγικές

Στις προηγούµενες παραγράφους σκιαγραφήσαµε την περίπτωση των καθαρών στρατηγικών για τις
οποίες δεν υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε τις (ταυτόχρονες) ενέργειες/στρατηγικές που ακολουϑεί ο κάθε παίκτης. Σε αυτήν την υποενότητα εισάγουµε την έννοια της µεικτής στρατηγικής και
της κατανοµής πιθανοτήτων πάνω σε ορισµένες ή όλες τις καθαρές στρατηγικές για κάθε παίκτη.
Μάλιστα, οι καθαρές στρατηγικές ενός παίκτη αποτελούν τις οριακές καταστάσεις των µεικτών στρατηγικών του. Το κλασικό ϑεώρηµα του Nash που παρουσιάζεται εδώ ϐασίζεται σε τέτοιες (γενικές)
στρατηγικές.
Ορισµός : Θεωρείστε το παίγνιο 𝐺 = {𝒮1 , . . . , 𝒮𝑛 ; 𝑢1 , . . . , 𝑢𝑛 } µε 𝒮𝑖 = {𝑠𝑖1 , . . . , 𝑠𝑖𝐾 }. Μια

µεικτή στρατηγική για τον παίκτη 𝑖 είναι µια κατανοµή πιθανοτήτων 𝑝𝑖 = (𝑝𝑖1 , . . . , 𝑝𝑖𝐾 ), όπου

0 ≤ 𝑝𝑖𝑘 ≤ 1 για 𝑘 = 1, . . . , 𝐾 και 𝑝𝑖1 + . . . + 𝑝𝑖𝐾 = 1.
΄Οπως στην περίπτωση των καθαρών στρατηγικών, έτσι και τώρα, µια µεικτή στρατηγική µπορεί να
κυριαρχείται αυστηρά από µια άλλη µεικτή στρατηγική. Εντούτοις, η έννοια της ισορροπίας Nash
γίνεται τώρα πιο περίπλοκη όπως ϕαίνεται στην ανάλυση του ακόλουθου παιγνίου µε δύο παίκτες :
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΄Εστω 𝑠1𝑗 , 𝑗 = 1, . . . , 𝐽 , και 𝑠2𝑘 , 𝑘 = 1, . . . , 𝐾 , τυχαίες καθαρές στρατηγικές για τους παίκτες 1
και 2 ορισµένα από τα 𝒮1 = {𝑠11 , . . . , 𝑠1𝐽 } και 𝒮2 = {𝑠21 , . . . , 𝑠2𝐾 }, αντίστοιχα. ΄Εστω επίσης

ότι ο παίκτης 1 έχει λόγους να πιστεύει ότι ο παίκτης 2 ϑα παίξει τις στρατηγικές (𝑠21 , . . . , 𝑠2𝐾 )

µε πιθανότητα (𝑝21 , . . . , 𝑝2𝐾 ) και, αντίστοιχα, ο παίκτης 2 αναµένει ότι ο παίκτης 1 ϑα παίξει τις
δικές του στρατηγικές, (𝑠11 , . . . , 𝑠1𝐽 ) µε πιθανότητα (𝑝11 , . . . , 𝑝1𝐽 ).
Πρώτα απ΄ όλα υπολογίζουµε την ϐέλτιστη απόκριση του παίκτη 1 στην µεικτή στρατηγική τού
παίκτη 2.
Το προσδοκώµενο κέρδος για τον παίκτη 1 παίζοντας την καθαρή στρατηγική 𝑠1𝑗 , είναι
𝐾
∑

𝑝2𝑘 𝑢1 (𝑠1𝑗 , 𝑠2𝑘 )

(2.7)

𝑘=1

και το προσδοκώµενο κέρδος παίζοντας την µεικτή στρατηγική, 𝑝1 = (𝑝11 , . . . , 𝑝1𝐽 ), είναι

𝑣1 (𝑝1 , 𝑝2 ) =

𝐽
∑

[

𝑝1𝑗

𝑗=1

=

𝐽 ∑
𝐾
∑

𝐾
∑

𝑝2𝑘 𝑢1 (𝑠1𝑗 , 𝑠2𝑘 )

𝑘=1

]

𝑝1𝑗 𝑝2𝑘 𝑢1 (𝑠1𝑗 , 𝑠2𝑘 ),

(2.8)

𝑗=1 𝑘=1

όπου 𝑝1𝑗 ⋅ 𝑝2𝑘 είναι η πιθανότητα ο παίκτης 1 να παίξει 𝑠1𝑗 και ο παίκτης 2 να παίξει 𝑠2𝑘 .
Με άλλα λόγια το προσδοκώµενο κέρδος τού παίκτη 1 από την µεικτή στρατηγική 𝑝1 , όπως αυτό
δίνεται από την (2.8), είναι το άθροισµα µε ϐάρη των προσδοκώµενων κερδών για καθεµία από τις
καθαρές στρατηγικές, (𝑠11 , . . . , 𝑠1𝐽 ), όπως δίνονται στην (2.7), όπου τα ϐάρη είναι οι πιθανότητες

(𝑝11 , . . . , 𝑝1𝐽 ). Συνεπώς, για να αποτελεί η µεικτή στρατηγική 𝑝1 την ϐέλτιστη απόκριση για τον
παίκτη 1 της µεικτής στρατηγικής 𝑝2 του παίκτη 2, ϑα πρέπει 𝑝1𝑗 > 0 και
𝐾
∑
𝑘=1

𝑝2𝑘 𝑢1 (𝑠1𝑗 , 𝑠2𝑘 ) ≥

𝐾
∑

𝑝2𝑘 𝑢1 (𝑠′1𝑗 , 𝑠2𝑘 )

𝑘=1

∀𝑠′1𝑗 ∈ 𝒮1 .

(2.9)

΄Οµοια, για την ϐέλτιστη απόκριση του παίκτη 2 της µεικτής στρατηγικής τού παίκτη 1, έχουµε
(ϐλ. εξίσωση (2.8) παραπάνω)

𝑣2 (𝑝1 , 𝑝2 ) =

𝐾
∑
𝑘=1

=

⎡

𝑝2𝑘 ⎣

𝐽 ∑
𝐾
∑

𝐽
∑
𝑗=1

⎤

𝑝1𝑗 𝑢2 (𝑠1𝑗 , 𝑠2𝑘 )⎦

𝑝1𝑗 𝑝2𝑘 𝑢2 (𝑠1𝑗 , 𝑠2𝑘 ).

(2.10)

𝑗=1 𝑘=1

Ορισµός : Στο παίγνιο σε κανονική µορφή για δύο παίκτες, 𝐺, οι µεικτές στρατηγικές (𝑝★1 , 𝑝★2 ) συνιστούν µια ισορροπία Nash αν η µεικτή στρατηγική κάθε παίκτη αποτελεί την ϐέλτιστη απόκριση
στην µεικτή στρατηγική τού άλλου παίκτη, δηλαδή, η 𝑝★1 ϑα πρέπει να ικανοποιεί την

𝑣1 (𝑝★1 , 𝑝★2 ) ≥ 𝑣1 (𝑝1 , 𝑝★2 )

(2.11)
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για κάθε κατανοµή πιθανοτήτων 𝑝1 πάνω στο 𝒮1 και το 𝑝★2 ϑα πρέπει να ικανοποιεί την

𝑣2 (𝑝★1 , 𝑝★2 ) ≥ 𝑣2 (𝑝★1 , 𝑝2 )

(2.12)

για κάθε κατανοµή πιθανοτήτων 𝑝2 πάνω στο 𝒮2 .
Θεώρηµα (Nash, 1950) [60]: Στο παίγνιο σε κανονική µορφή για 𝑛 παίκτες

𝐺 = {𝒮1 , . . . , 𝒮𝑛 ; 𝑢1 , . . . , 𝑢𝑛 } ,
όταν το 𝑛 είναι πεπερασµένο και τα 𝒮𝑖 είναι πεπερασµένα για κάθε 𝑖, τότε υπάρχει τουλάχιστον
µία ισορροπία Nash, πιθανότατα σε µεικτές στρατηγικές.

Απόδειξη : Η απόδειξη του Θεωρήµατος του Nash εµπεριέχει το ϑεώρηµα σταθερού σηµείου του
Kakutani [53] (µια γενίκευση του ϑεωρήµατος του Brouwer [24]) που επιτρέπει την εφαρµογή
του, εκτός από συναρτήσεις, σε καλώς-ορισµένες σχέσεις. Στο πρώτο ϐήµα της απόδειξης του Nash
αποδεικνύεται ότι κάθε σταθερό σηµείο µιας κατάλληλης σχέσης είναι ένα σηµείο ισορροπίας Nash.
Στο δεύτερο ϐήµα, και έπειτα από χρήση του αποτελέσµατος του Kakutani, ο Nash απέδειξε ότι
αυτή η σχέση πρέπει αναγκαστικά να έχει ένα σταθερό σηµείο6 .

2.1.5 Το Dating Hypothesis

Σε αυτό το υποκεφάλαιο επινοούµε ένα περισσότερο σύνθετο παράδειγµα µε τρεις παίκτες και τέσσερις δυνατές στρατηγικές. ΄Οπως µπορεί κάποιος πολύ εύκολα να ϕανταστεί, η ακριβής αναπαράσταση του παιγνίου στη µορφή πινάκων και σχηµάτων δεν είναι τόσο εύκολη όπως προηγουµένως.
Αν και υπάρχουν λιγοστά παραδείγµατα παιγνίων τριών παικτών στην τρέχουσα επιστηµονική ϐιϐλιογραφία, η αντιµετώπισή τους (µέσω της κανονικής µορφής) είναι καθιερωµένη [40, 36] και
ανάλογη αυτής για δύο παίκτες.
∆ιατυπώνουµε λοιπόν το παράδειγµα που παρουσιάζεται µε πολύ έξυπνο τρόπο στην ταινία A
Beautiful Mind: τρεις άντρες µπαίνουν σε ένα µπαρ και διακρίνουν την όµορφη παρουσία τεσσάρων
γυναικών. Αυτό το παίγνιο ϕηµολογείται (κατά την ταινία) ότι ενέπνευσε τον Nash να αναπτύξει
την διάσηµη ισορροπία του που του εξασφάλισε το Βραβείο Nobel στα Οικονοµικά το 1994 (µαζί
µε τους Harsanyi και Selten).
Κανονική µορφή του παιγνίου :
1. Υπάρχουν τρεις παίκτες που συµµετέχουν στο Dating Hypothesis (οι 3 άντρες).
6

΄Οπως λέει και ο Hardy στην περίφηµη Απολογία του [47]: Η ‘σοβαρότητα’ ενός µαθηµατικού ϑεωρήµατος έγκειται

όχι στις πρακτικές του συνέπειες, που συνήθως είναι αµελητέες, αλλά στην σηµασία των µαθηµατικών ιδεών τις οποίες
συνδέει. Βέβαια, στην περίπτωση του Θεωρήµατος του Nash, ακόµα και οι πρακτικές του συνέπειες είναι εντυπωσιακές.
Από την άλλη, οι µαθηµατικές ιδέες που συνδέει συµπεριλαµβάνουν το Θεώρηµα του Brouwer και γενικεύσεις του.
Εξάλλου, ο Hardy συνεχίζει : ΄Ενα σοβαρό µαθηµατικό ϑεώρηµα πρέπει να είναι γενικής ϕύσεως µε την εξής έννοια : Η
ιδέα πρέπει να χρησιµοποιείται στην απόδειξη πολλών και ποικίλων ϑεωρηµάτων, να επιδέχεται σηµαντική επέκταση
και να αποτελεί αντιπρόσωπο µιας ολόκληρης κατηγορίας παρόµοιων ϑεωρηµάτων.
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2. Κάθε παίκτης έχει, ουσιαστικά, δύο στρατηγικές από τις οποίες µπορεί να επιλέξει µία, δηλαδή
τα σύνολα στρατηγικών είναι τα 𝒮1 = 𝒮2 = 𝒮3 = {𝑠1 , 𝑠2 }. Πιο συγκεκριµένα, αν ο παίκτης 2
παίξει 𝑠1 , αυτό σηµαίνει ότι πλησιάζει την γυναίκα 1 και την ϕλερτάρει. Συµβολίζουµε µε 𝑠1 το
ϕλερτ µε την ξανθιά και µε 𝑠2 µε µια κοπέλα που δεν είναι ξανθιά (ενδέχεται να υπάρχουν πολλές
που δεν είναι ξανθιές ανάµεσα στις τέσσερις γυναίκες).
3. Η ικανοποίηση, 𝑢𝑖 , που λαµβάνει ο κάθε παίκτης όταν τελικά εξασφαλίζει ένα ϱαντεβού µε
κάθε µία από τις γυναίκες υποθέτουµε ότι ακολουθεί το παρακάτω µοντέλο : Εισάγουµε δύο
παραµέτρους πιθανοτήτων, την 𝛼(𝑛) και την 𝑐.
Η συνάρτηση 𝛼(𝑛) υποδηλώνει την πιθανότητα ότι η ξανθιά αποδέχεται την πρόταση ενός άντρα αν
ο συνολικός αριθµός αντρών που την πλησιάζουν είναι 𝑛. Προφανώς, η 𝛼(𝑛) είναι µια ϕθίνουσα
συνάρτηση ως προς το 𝑛. Για παράδειγµα ϑεωρούµε την 𝛼(𝑛) = 1/𝑛2 .
Η 𝑐 υποδηλώνει την πιθανότητα ένας άντρας να ικανοποιεί τις εκ των προτέρων απαιτήσεις τής
ξανθιάς για να ϐγει ϱαντεβού µαζί του. Στην αρχή υποθέτουµε ότι 𝑐1 = 𝑐2 = 𝑐3 , που σηµαίνει ότι
κάθε άντρας έχει ίση πιθανότητα να ϐγει µε την ξανθιά, δηλαδή ότι η ξανθιά ενδιαφέρεται εξίσου
για κάθε έναν από αυτούς. Επίσης, χωρίς ϐλάβη της γενικότητας, µπορούµε να ϑεωρήσουµε αυτήν
την κοινή τιµή ίση µε ένα. Επιπρόσθετα, εξετάζουµε την διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων µας
όταν υποθέτουµε ότι 𝑐1 > 𝑐2 > 𝑐3 , δηλαδή ότι η ξανθιά αναπτύσσει µια σειρά προτίµησης για τους
άντρες.
Τέλος, προσδιορίζοντας µια σταθερή ικανοποίηση 𝐵 από ένα ϱαντεβού µε την ξανθιά και 𝑏 από ένα
ϱαντεβού µε µια κοπέλα που δεν είναι ξανθιά, παρουσιάζουµε την προσδοκώµενη ωφέλεια στους
Πίνακες 2.4 και 2.5. Υποθέτουµε επίσης ότι 𝐵 >> 𝑏.

𝑃 3 → 𝑠1

𝑃 2 → 𝑠1

𝑃 2 → 𝑠2

𝑃 1 → 𝑠1

(𝐵𝑐1 𝛼(3),

𝐵𝑐2 𝛼(3),

𝐵𝑐3 𝛼(3))

(𝐵𝑐1 𝛼(2),

𝑏,

𝐵𝑐3 𝛼(2))

𝑃 1 → 𝑠2

(𝑏,

𝐵𝑐2 𝛼(2),

𝐵𝑐3 𝛼(2))

(𝑏,

𝑏,

𝐵𝑐3 𝛼(1))

Πίνακας : 2.4: Το τρισδιάστατο Dating Hypothesis: Ο παίκτης 3 παίζει 𝑠1 .

𝑃 3 → 𝑠2

𝑃 2 → 𝑠1

𝑃 2 → 𝑠2

𝑃 1 → 𝑠1

(𝐵𝑐1 𝛼(2),

𝐵𝑐2 𝛼(2),

𝑏)

(𝐵𝑐1 𝛼(1),

𝑏,

𝑏)

𝑃 1 → 𝑠2

(𝑏,

𝐵𝑐2 𝛼(1),

𝑏)

(𝑏,

𝑏,

𝑏)

Πίνακας : 2.5: Το τρισδιάστατο Dating Hypothesis: Ο παίκτης 3 παίζει 𝑠2 .

Είναι ϕανερό από τους Πίνακες 2.4 και 2.5 ότι ένας παίκτης που επιλέγει την στρατηγική 𝑠2
κερδίζει µια ικανοποίηση 𝑏 ενώ η επιλογή της στρατηγικής 𝑠1 οδηγεί σε ικανοποίηση 𝐵𝑐𝑖 𝛼(𝑛) η
οποία εξαρτάται από το πλήθος των παικτών που έπαιξαν την 𝑠1 (για τον συγκεκριµένο συνδυασµό
στρατηγικών).
Στην περίπτωση όπου 𝑐1 = 𝑐2 = 𝑐3 = 1 υφίσταται το µοναδικό σηµείο ισορροπίας Nash, (𝑠1 , 𝑠1 , 𝑠1 )
(όπως αυτό εξασφαλίζεται από το Θεώρηµα του Nash [60]), αν 𝐵𝛼(3) ≥ 𝑏. Πράγµατι η 𝑠1 είναι

µια ισχυρώς κυρίαρχη στρατηγική για τον κάθε παίκτη στο παίγνιο. ΄Ετσι, η ικανοποίηση για
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κάθε παίκτη είναι (𝐵𝛼(3), 𝐵𝛼(3), 𝐵𝛼(3)), η κατώτερη δυνατή. Σηµειώστε ότι υπάρχουν κι άλλες
δυνατότητες για ένα (µοναδικό) σηµείο ισορροπίας κατά Nash.
Στην περίπτωση όπου 𝑐1 > 𝑐2 > 𝑐3 η αντίστοιχη συνθήκη είναι 𝐵𝑐3 𝛼(3) ≥ 𝑏. Αυτή η περίπτωση

αντανακλά την κατάσταση κατά την οποία ένας άντρας ξεχωρίζει από το πλήθος των παικτών.

Το Dating Hypothesis όπως παρουσιάστηκε παραπάνω µπορεί να ειδωθεί ως µια µεταφορά για
άλλες πολύ ενδιαφέρουσες καταστάσεις που εµφανίζονται στην καθηµερινή µας Ϲωή. Θα επιχειϱήσουµε να δώσουµε δύο αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα : Πρώτα, ϑεωρήστε έναν ερευνητή (ή
έναν αριθµό ερευνητών) που υποβάλλει προς δηµοσίευση µια ερευνητική του δουλειά σε κάποιο
αρµόζων επιστηµονικό περιοδικό του τοµέα του. Υποθέστε ότι υπάρχει µια διάκριση µεταξύ του
κορυφαίου επιστηµονικού περιοδικού στον τοµέα αυτό και όλων των υπόλοιπων περιοδικών. Κάθε
ένα από τα υπόλοιπα περιοδικά ϑα κάνει δεκτό προς δηµοσίευση το εξαιρετικό άρθρο του ερευνητή, ενώ υπάρχει έντονη πιθανότητα το άρθρο να απορριφθεί από το κορυφαίο περιοδικό. Μάλιστα,
στην πραγµατικότητα, ορισµένα κορυφαία περιοδικά γνωστοποιούν στο internet το ποσοστό απόρϱιψης των άρθρων που καταθέτονται στην συντακτική επιτροπή τους, κι έτσι η παράµετρος 𝑐 (όπως
παραπάνω) είναι δοσµένη. Η πραγµατική πιθανότητα έγκρισης εξαρτάται τελικά από το πλήθος
των επιστηµονικών άρθρων που τυχαίνει να έχουν κατατεθεί συνολικά στο περιοδικό (το 𝛼(𝑛) όπως
ορίστηκε παραπάνω) την στιγµή υποβολής του άρθρου. Μια άλλη µεταφορά ϑα µπορούσε να είναι
η περίπτωση ενός υποψήφιου (υποψηφίων), που υποβάλλει αίτηση για εργασία σε έναν κλάδο µε
µία ηγετική εταιρεία και πολλές άλλες µικρότερες. Κάποιος ϑα µπορούσε πολύ εύκολα να σκεφθεί
κι άλλες σηµαντικές µεταφορές.
Στο προηγούµενο παράδειγµα, λοιπόν, καταλήξαµε ότι το µοναδικό σηµείο ισορροπίας Nash σε
καθαρές στρατηγικές είναι το (𝑠1 , 𝑠1 , 𝑠1 ), δηλαδή όλοι οι άντρες επιλέγουν την ξανθιά. Από την
άλλη µεριά, το σενάριο της ταινίας διατείνεται ότι το ϐέλτιστο αποτέλεσµα επιτυγχάνεται όταν και
οι τρεις παίκτες επιλέγουν να Ϲητήσουν σε ϱαντεβού κοπέλες εκτός από την ξανθιά, δηλαδή την
έκβαση (𝑠2 , 𝑠2 , 𝑠2 ). Εν τούτοις, αυτό δεν είναι αλήθεια : Το ϐέλτιστο αποτέλεσµα συναντάται όταν
ένας και µόνον ένας πηγαίνει για την ξανθιά και όλοι οι υπόλοιποι για τις κοπέλες πέραν της
ξανθιάς. Για να γίνει αυτό σαφές, ϑεωρούµε ένα συγκεκριµένο παράδειγµα (ϕαινοµενικά ad hoc),
ως ακολούθως :
Κανονική µορφή του παιγνίου :
1. Υπάρχουν τρεις παίκτες που λαµβάνουν µέρος στο Dating Hypothesis (οι τρεις άντρες).
2. Κάθε παίκτης έχει τέσσερις στρατηγικές από τις οποίες µπορεί να επιλέξει µια, δηλαδή τα σύνολα
στρατηγικών είναι τα 𝒮1 = 𝒮2 = 𝒮3 = 𝒮4 = {𝑠1 , 𝑠2 , 𝑠3 , 𝑠4 }. Για λόγους καθαρά µνηµονικούς, αν

ο παίκτης 2 παίξει 𝑠1 , αυτό σηµαίνει ότι πλησιάζει την γυναίκα 1 και την ϕλερτάρει. Συµβολίζουµε
µε 𝑠1 το ϕλερτ µε την ξανθιά, µε 𝑠2 µε την καστανή, µε 𝑠3 µε την κοκκινοµάλλα και µε 𝑠4 µε την
µελαχροινή.
3. Η ικανοποίηση, 𝑢𝑖 , που λαµβάνει ο κάθε παίκτης όταν τελικά ϐγαίνει σε ϱαντεβού µε καθεµία
από τις κοπέλες συµφωνείται εκ των προτέρων να ακολουθεί το ακόλουθο πρότυπο :
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Η ξανθιά : Η ξανθιά ϑεωρείται η περισσότερο ελκυστική γυναίκα7 . Υποθέτουµε ότι κάθε άντρας
λαµβάνει µια ικανοποίηση µεγέθους 4 αν ϐγει σε ϱαντεβού µε την ξανθιά (που σηµαίνει ότι επιλέγει
την στρατηγική 𝑠1 ), δηλαδή 𝑢𝑖 (𝑠1 ) = 4. (Οι αριθµοί είναι ενδεικτικοί και χρησιµοποιούνται πολύ
απλά για να διαβαθµίσουµε τις προτιµήσεις και την ικανοποίηση από κάθε επιλογή.) Εντούτοις,
αυτή η τιµή δεν είναι πραγµατική µε την έννοια ότι προφανώς εξαρτάται από τις επιλογές των
υπόλοιπων παικτών και έτσι προσαρτούµε και µια πιθανότητα για να δείξουµε ότι, ακόµα κι αν
ένας παίκτης επιλέξει να ϕλερτάρει την ξανθιά, αυτό επουδενί λόγω δεν σηµαίνει ότι ϑα υπάρξει
και ϱαντεβού ! Οι υπόλοιπες υποθέσεις µας έχουν ως εξής :

𝑢1 (𝑠1 ∣𝑠𝑗 , 𝑠𝑘 ) = 2.4 όταν 𝑗, 𝑘 ∈ {2, 3, 4}, δηλαδή, κανένας από τους άλλους παίκτες δεν παίζει
𝑠1 και µια πιθανότητα της τάξης του 60% προσαρτάται στο ενδεχόµενο η ξανθιά να αποδεχθεί το
ϕλερτ και να ϐγει σε ϱαντεβού µε τον πρώτο παίκτη.

𝑢1 (𝑠1 ∣𝑠𝑗 , 𝑠𝑘 ) = 1.2 όταν, χωρίς απώλεια της γενικότητας, 𝑗 = 1 και 𝑘 ∈ {2, 3, 4}, µε άλλα λόγια,

µόνο ένας εκ των υπολοίπων παικτών επιλέγει 𝑠1 και ο άλλος παίκτης επιλέγει κάτι διαφορετικό.
Μια πιθανότητα της τάξης του 30% προσαρτάται στο ενδεχόµενο η ξανθιά να αποδεχθεί το ϕλερτ
από τον πρώτο παίκτη στην περίπτωση που την έχουν πλησιάσει δύο, ο πρώτος παίκτης κι ένας
παίκτης ακόµα.

𝑢1 (𝑠1 ∣𝑠𝑗 , 𝑠𝑘 ) = 0.4 όταν 𝑗 = 𝑘 = 1, δηλαδή, όταν όλοι πάνε για την ξανθιά. Σε αυτήν την πεϱίπτωση υποθέτουµε µια πιθανότητα της τάξης του 10% µιας και η ξανθιά µπορεί να αισθανθεί
κλονισµένη. Επίσης ενδέχεται να νιώσει ντροπή (από µέσα της υπερήφανη ϐέβαια) απέναντι στις
ϕίλες της και δύσκολα να µπορεί να δεχθεί κάποιο ϱαντεβού8 .
Σηµειώστε πως για τους υπόλοιπους παίκτες οι παραπάνω τιµές γίνονται (από υπόθεση) 52.5%, 20%
και 5% και 35%, 15% και 2.5%, αντίστοιχα.
Οι υπόλοιπες κοπέλες : Για χάριν απλότητας και ενδιαφέροντος υποθέστε µια κατάσταση ‘ονειρεµένου προξενιού’ (αµοιβαίας προτίµησης) µεταξύ του άντρα 𝑖 και της γυναίκας 𝑖 + 1. Αυτό σηµαίνει
ότι, στην περίπτωση που ο παίκτης 𝑖 παίξει 𝑠𝑖+1 , τότε 𝑢𝑖 (𝑠𝑖+1 ) = 2 µε απόλυτη ϐεβαιότητα, δηλαδή, ανεξάρτητα του πλήθους των παικτών που ϑα επιλέξουν 𝑠𝑖+1 .
Για όλες τις υπόλοιπες επιλογές αποδίδουµε ικανοποίηση 1 µονάδος και προσαρτούµε τις πιθανότητες :
Αν δύο παίκτες, έστω οι παίκτες 1 και 3, παίξουν και οι δύο 𝑠3 , και ο παίκτης 2 επιλέξει µια άλλη
κοπέλα, τότε 𝑢1 (𝑠3 ) = 0, 5 (αυτό σηµαίνει ότι υποθέτουµε µια πιθανότητα της τάξης του 50% και,
αντίστοιχα, 𝑢3 (𝑠3 ) = 0, 5 (κάτω από αυτές τις υποθέσεις και όσον αφορά τις επιλογές όλων των
παικτών).
Αν κάποιος παίκτης, έστω ο παίκτης 1, παίξει 𝑠3 , και οι υπόλοιποι δύο δράσουν διαφορετικά, τότε

𝑢1 (𝑠3 ) = 0, 8 (δηλαδή πιθανότητα 80% σε ικανοποίηση 1 µονάδος).
∆οσµένης της παραπάνω κανονικής µορφής του Dating Hypothesis, εκθέτουµε τις προσδοκώµενες
ωφέλειες στους Πίνακες 2.6, 2.7 και 2.8. Οι Πίνακες έχουν κατασκευαστεί ως εξής9 :
7
8

Ακολουθούµε τις προτιµήσεις της ταινίας, ‘A Beautiful Mind’, και όχι τις δικές µας !
Αυτό το στοιχείο δίνει το ερέθισµα να ξαναµελετήσει κάποιος αυτό το παίγνιο όταν ϑα έχουµε εισαγάγει και τα

δυναµικά παίγνια. Τότε οι παίκτες ϑα µπορούν να έχουν και µια δεύτερη ευκαιρία και να προβούν σε διαφορετικές
επιλογές στο δεύτερο στάδιο του παιγνίου. Αυτό µάλιστα προτείνεται και στην ταινία όταν όλοι οι άντρες επιστρέφουν
στις άλλες κοπέλες και αυτές µε την σειρά τους τούς διώχνουν επειδή αισθάνονται προσβεβληµένες.
9
Η κλασική αναπαράσταση τέτοιων παιγνίων (δηλαδή παιγνίων µε τρεις και πάνω παίκτες) διαφέρει, για παράδειγµα
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Κάθε Πίνακας απεικονίζει την προσδοκώµενη ωφέλεια για έναν παίκτη όταν όλοι οι παίκτες έχουν
παίξει (𝑠𝑖 , 𝑠𝑗 , 𝑠𝑘 ). Για να κάνουµε τα πράγµατα πιο συγκεκριµένα, ο Πίνακας 2.6 δείχνει τις
πιθανές επιλογές του παίκτη 2 (ο παίκτης γραµµή) και τις επιλογές του παίκτη 3 (ο παίκτης
στήλη)10 . Για κάθε τέτοια επιλογή, (𝑠𝑗 , 𝑠𝑘 ), δίνεται ένας 2 × 2 πίνακας, 𝐴, τα στοιχεία του οποίου
αναπαριστούν την ωφέλεια/ικανοποίηση του παίκτη 1 όταν επιλέγει στις στρατηγικές 𝐴11 = 𝑠1 ,

𝐴12 = 𝑠2 , 𝐴21 = 𝑠3 και 𝐴22 = 𝑠4 .
Για παράδειγµα, 𝑢2 (𝑠3 , 𝑠3 , 𝑠4 ) = 2.
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Πίνακας : 2.6: Το τρισδιάστατο Dating Hypothesis: Ωφέλειες για τον Παίκτη 1.
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Πίνακας : 2.7: Το τρισδιάστατο Dating Hypothesis: Ωφέλειες για τον Παίκτη 2.

Αποδεικνύεται ότι η στατική εκδοχή του Dating Hypothesis έχει δύο σηµεία ισορροπίας κατά Nash, τα (𝑠2 , 𝑠1 , 𝑠4 ) και (𝑠1 , 𝑠3 , 𝑠4 ), µε αντίστοιχα κέρδη για τον κάθε παίκτη τα (𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 ) =

(2, 2.1, 2) και (𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 ) = (2.4, 2, 2). Παρατηρούµε ότι ο Παίκτης 3 επιλέγει πάντοτε 𝑠4 (αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική) ανεξάρτητα από την επιλογή των παικτών 1 και 2. Η ύπαρξη των
δύο αυτών σηµείων ισορροπίας αποκαλύπτει την αβεβαιότητα του τελικού αποτελέσµατος όταν το
παίγνιο παιχθεί µια ϕορά. Προφανώς ο κάθε παίκτης µπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε στρατηγική
όπως στα συγγράµατα [40, 36].
10
Στην περίπτωση των Πινάκων 2.7 και 2.8 οι αντίστοιχοι παίκτες είναι ο παίκτης 1 (γραµµή) και οι παίκτες 3 και

2 (στήλη). Η γενίκευση σε 𝑛 παίκτες µε 𝑚 στρατηγικές είναι αυτόµατη : κατασκευάζουµε 𝑛 πίνακες µε µεγαλύτερο
‘βάθος’.
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Πίνακας : 2.8: Το τρισδιάστατο Dating Hypothesis: Ωφέλειες για τον Παίκτη 3.

εκ των δύο (εν γένει) που οδηγούν σε αυτές τις ισορροπίες. Από τη στιγµή που έχουµε υποθέσει
ότι όλοι τελούν υπό συνθήκες κοινού ορθολογισµού, και οι τρεις παίκτες γνωρίζουν για αυτά τα
δύο σηµεία ισορροπίας. ΄Ετσι ο παίκτης 1 ϑα παίξει είτε 𝑠1 είτε 𝑠2 και ο παίκτης 2 είτε 𝑠1 είτε

𝑠3 . (Ο παίκτης 3 γνωρίζουµε πως δεν τον συµφέρει να παίξει παρά την 𝑠4 .) Γνωρίζοντας όλοι
τους αυτά τα δεδοµένα (και ότι όλοι τους ϑα παίξουν ταυτόχρονα και ότι οι δύο εµπλεκόµενοι ϑα
παίξουν ουσιαστικά µε τυχαίο τρόπο), πώς µπορεί να γνωρίζει ο παίκτης 1 την επιλογή του 2 (και
αντίστροφα) έτσι ώστε να προφυλάξει τον εαυτό του και να µεγιστοποιήσει την ικανοποίησή του;
Συνεπώς, το αποτέλεσµα παραµένει άγνωστο, σε αντίθεση µε άλλα παίγνια όπως το δίληµµα των
κρατουµένων που συζητήθηκε παραπάνω. Στην πραγµατικότητα οι τρεις παίκτες πάσχουν από
ενδεχόµενη έλλειψη συντονισµού, µιας και αν ο κάθε παίκτης επιλέξει µια στρατηγική από κάποιο
σηµείο ισορροπίας υπάρχει το ενδεχόµενο οι υπόλοιποι παίκτες να µην επιλέξουν στρατηγικές από
την ίδια κατάσταση ισορροπίας !
Θα µπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι οι παίκτες, όντας ορθολογιστές και συνεργάσιµοι (ως
ϕίλοι) ϑα όφειλαν να παίξουν εκείνες τις στρατηγικές που οδηγούν σε σηµείο ισορροπίας που
µεγιστοποιεί την συνολική (αθροιστική) ικανοποίηση όλης της παρέας (αντί να µεγιστοποιεί την
ατοµική ικανοποίηση). Μια τέτοια επιλογή οδηγεί στο αποκαλούµενο εστιακό σηµείο ισορροπίας
(focal point equilibrium) [79] που σε αυτήν την περίπτωση είναι το (𝑠1 , 𝑠3 , 𝑠4 ) µε 𝑢1 +𝑢2 +𝑢3 = 6.4
(το µέγιστο δυνατό). Βέβαια, από την άλλη, αυτός ο ισχυρισµός δεν είναι ολότελα πειστικός και
ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον ισχυρά µη-ανταγωνιστικό. Με άλλα λόγια, το να µεγιστοποιεί κάποιος
την συνολική ικανοποίηση ϐασίζεται στην συνεργασία και όχι στην ατοµικότητα.

2.1.6 Το Box-Checking Experiment

Μέχρι στιγµής έχουµε εξετάσει παίγνια λίγων διαστάσεων και ϐρήκαµε σχετικά εύκολα τα σηµεία
ισορροπίας τους κατά Nash σε ϱητή µορφή. Ακόµη και σε λίγες διαστάσεις (3 παίκτες µε 4
στρατηγικές, για παράδειγµα), η εύρεση ενός σηµείου ισορροπίας σε µεικτές στρατηγικές δεν
είναι εύκολη υπόθεση και απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτό που επιθυµούµε να
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δείξουµε σε αυτή τη παράγραφο είναι την περίπτωση ενός πρωτότυπου παιγνίου που η διάστασή
του (και ταυτόχρονα το προκύπτον σηµείο ισορροπίας) ενδέχεται να εξαρτάται από το πλήθος των
παικτών που λαµβάνουν µέρος σε αυτό. Μάλιστα αυτός ο αριθµός (των συµµετεχόντων) µπορεί
να γίνει όσο µεγάλος ϑέλουµε ! Ονοµάζουµε αυτό το παίγνιο Box-Checking Experiment (από το
οποίο απορρέουν πολύ ενδιαφέροντα ϑέµατα που αναφέρουµε στο τέλος αυτής της παρουσίασης)
που προέρχεται από το [66].
Φανταστείτε ότι συγκεντρώνουµε 𝑛 παίκτες για να πάρουν µέρος στο ακόλουθο πείραµα11 :
Το Box-Checking Experiment: ∆ίνουµε σε κάθε έναν από τους 𝑛 συµµετέχοντες (παίκτες) τις εξής
δύο επιλογές :

1. Είτε σηµειώστε ένα τικ στο κουτάκι που ϐρίσκεται στο χαρτί µπροστά σας
2. Είτε αφήστε το κουτάκι αδειανό.

Τα κέρδη για τον κάθε παίκτη εξαρτώνται από το αν έχουν τικάρει ή όχι το κουτάκι και έχουν ως
εξής :

∙ Ο παίκτης κερδίζει έναν ϐαθµό αν έχει τικάρει το κουτάκι και συγχρόνως όχι περισσότεροι
από 𝑛/2 παίκτες έχουν τικάρει το δικό τους.

∙ Ο παίκτης χάνει έναν ϐαθµό αν έχει τικάρει το κουτάκι και περισσότεροι από τους 𝑛/2 έχουν
πράξει οµοίως.

∙ Status quo: Αν ένας παίκτης αποφάσισε να µην τικάρει το κουτάκι τότε ούτε κερδίζει ούτε
χάνει κάτι.

Από τη στιγµή που κάθε παίκτης έχει ολοκληρώσει τη σκέψη του (µέσα σε ένα προκαθορισµένο
χρονικό διάστηµα) και έχει αποφασίσει αν ϑα τικάρει το κουτάκι του ή όχι, ο διοργανωτής µαζεύει
τα 𝑛 διαφορετικά χαρτιά και υπολογίζει το πλήθος εκείνων που έχουν ένα τικ στο κουτάκι τους.
Αυτό ολοκληρώνει το πείραµα.
Υπάρχουν αρκετές σκέψεις που µπορεί να κάνει κάποιος σχετικά µε αυτό το παίγνιο/πείραµα.
Πρώτα απ΄ όλα το ίδιο το πείραµα και η ωφέλεια για τον κάθε παίκτη (το κέρδος του) πρέπει
υποχρεωτικά να είναι αξιόπιστα. Αυτό σηµαίνει ότι οι συµµετέχοντες οφείλουν να πάρουν µέρος
στο παίγνιο γνωρίζοντας πολύ καλά ότι ενδέχεται να χάσουν (µε τις ανάλογες συνέπειες) αλλά, από
την άλλη, µε την διαβεβαίωση ότι αν κερδίσουν, πράγµατι το ϐραβείο ϑα τους δοθεί. Μια άλλη
πολύ σηµαντική πτυχή του προβλήµατος είναι η αυτόµατη ψυχολογική ερµηνεία : Παρατηρείστε
ότι ένας παίκτης δύναται να επιλέξει ανάµεσα στην µη-συµµετοχή, δηλαδή µε το να µην τικάρει το
κουτάκι (προφανώς µην συµµετέχοντας έτσι και στα κέρδη – παίκτης που δεν ϱισκάρει) και στην
11

Ο Paulos αρχικά εφήρµοσε αυτήν την ιδέα κατά τη διάρκεια ενός πανεπιστηµιακού διαγωνίσµατος και µάλιστα,

σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, αυτή η ‘διεστραµµένη’ ιδέα ϐρίσκεται στα όρια της παιδαγωγικής χυδαιότητας [66].
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συµµετοχή, τικάροντας το κουτάκι (παίκτης που επιδιώκει το ϱίσκο) µε κέρδος µιας µονάδας, αν
το πολύ οι µισοί εκ των συµµετεχόντων έχουν επίσης τικάρει το κουτάκι, ή απώλειας µιας µονάδας,
αν περισσότεροι από τους µισούς το τίκαραν.
Ως πρώτο ϐήµα στην ανάλυσή µας, εξετάζουµε την µικρότερη δυνατή διάσταση (δηλαδή την πεϱίπτωση µε δύο µόνο συµµετέχοντες) για αυτό το παίγνιο. Αυτή η γνώση ϑα µας επιτρέψει να
µελετήσουµε σταδιακά και πιο περίπλοκες περιπτώσεις, όταν δηλαδή το πλήθος των συµµετεχόντων αυξάνει. Σκοπός µας είναι να παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα στην γενική περίπτωση µε 𝑛
συµµετέχοντες.
Εύκολα παρατηρούµε ότι, αν και οι δύο παίκτες τικάρουν το κουτάκι τους, παίζοντας (Μ, Μ),
δηλαδή το µαυρίσουν, τότε και οι δύο χάνουν από έναν ϐαθµό. Από την άλλη µεριά, αν και οι
δύο αφήσουν το κουτάκι τους άδειο, δηλαδή παίξουν (Α, Α), τότε ούτε κερδίζουν ούτε χάνουν.
Εντούτοις, αν κάποιος εκ των δύο τικάρει το κουτάκι ενώ ο άλλος το αφήσει άδειο, τότε ο παίκτης
που το τίκαρε κερδίζει έναν ϐαθµό και ο άλλος ούτε χάνει ούτε κερδίζει (όπως προείπαµε). Τα
παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στον Πίνακα 2.9.
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Πίνακας : 2.9: Το Box-Checking Experiment: Αναπαράσταση µε την µορφή ενός διπίνακα στην περίπτωση
των δύο παικτών.

Χωρίς να εισέλθουµε σε πολλές λεπτοµέρειες, είναι ϕανερό πως υπάρχουν, συνολικά, δύο σηµεία
ισορροπίας κατά Nash: το (Μ, Α) και το (Α, Μ). Συνεπώς η επόµενη ερώτηση καθίσταται επιτακτική :
Αν υπάρχουν δύο σηµεία ισορροπίας, ποιά ϑα είναι η τελική έκβαση του παιγνίου;
Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα δίνεται µε την εισαγωγή µεικτών στρατηγικών, δηλαδή στρατηγικών που διαµορφώνονται ως πιθανοθεωρητικοί συνδυασµοί των επιµέρους καθαρών στρατηγικών12 .
΄Οπως υπαινίχθηκε παραπάνω, υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι που οδηγούν έναν παίκτη (σε οποιοδήποτε παίγνιο) σε µεικτές στρατηγικές : Κατ΄ αρχάς, κάποιοι παίκτες ενδέχεται να µην καταφέρουν
να προσδιορίσουν την ϐέλτιστη στρατηγική τους και να προβούν σε µια τυχαία επιλογή (στοχαστικές διαδικασίες για επιλογές στρατηγικών). Κατά δεύτερον, κάποιος παίκτης ενδέχεται να ϑελήσει
να µπερδέψει τον αντίπαλό του (κερδίζοντας ένα στρατηγικό πλεονέκτηµα παίζοντας τυχαία).
΄Ετσι, µε την γνώση των δύο σηµείων ισορροπίας κατά Nash σε καθαρές στρατηγικές, (Μ, Α) και
(Α, Μ), οι παίκτες εµφανίζονται ουδέτεροι, αµερόληπτοι, ανάµεσα στις δύο διαθέσιµες στρατηγικές
τους. Σε µεικτές στρατηγικές, αποδίδουµε πιθανότητες για κάθε πιθανή επιλογή στρατηγικής κάθε
παίκτη : Υποθέτουµε ότι ο Παίκτης 1 παίζει Μ µε πιθανότητα 𝑝 και Α µε πιθανότητα 1 − 𝑝. ΄Οµοια,
12

Αυτό δεν αποτελεί πανάκεια όπως, για παράδειγµα, στην περίπτωση της δεύτερης διατύπωσης του Dating Hypo-

thesis. Σε εκείνο το παίγνιο υπήρχαν δύο σηµεία ισορροπίας κατά Nash σε καθαρές στρατηγικές αλλά κανένα σηµείο
ισορροπίας που να εµπεριέχει µεικτές στρατηγικές.
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ο Παίκτης 2 παίζει Μ µε πιθανότητα 𝑞 και Α µε πιθανότητα 1 − 𝑞 (όπως στον Πίνακα 2.10).

𝑠𝑖

Μ, 𝑞

Μ, 𝑝
Α, 1 − 𝑝

−1,
0,

Α, 1 − 𝑞

−1
1

1,

0

0,

0

Πίνακας : 2.10: Το Box-Checking Experiment: Μεικτές στρατηγικές για δύο παίκτες.

ΠΑΙΚΤΗΣ 1:
Το προσδοκώµενο κέρδος του είναι

𝑢1 = 𝑝 {(−1)𝑞 + (1)(1 − 𝑞)} + (1 − 𝑝) {(0)𝑞 + (0)(1 − 𝑞)}
= 𝑝(−𝑞 + 1 − 𝑞) + (1 − 𝑝) ⋅ 0
= −2𝑝𝑞 + 𝑝.
ΠΑΙΚΤΗΣ 2:
Οµοίως, το προσδοκώµενο κέρδος είναι

𝑢2 = 𝑞 {(−1)𝑝 + (1)(1 − 𝑝)} + (1 − 𝑞) {(0)𝑝 + (0)(1 − 𝑝)}
= 𝑞(−𝑝 + 1 − 𝑝) + (1 − 𝑞) ⋅ 0
= −2𝑝𝑞 + 𝑞.
Οι τιµές για τα 𝑝 και 𝑞 που µεγιστοποιούν τις συναρτήσεις ωφέλειας για τους δύο παίκτες,

𝑢1 = −2𝑝𝑞 + 𝑝
𝑢2 = −2𝑝𝑞 + 𝑞,
είναι οι λύσεις του συστήµατος

∂𝑢1
= 0 και
∂𝑝

∂𝑢2
= 0,
∂𝑞

δηλαδή

−2𝑞 + 1 = 0
−2𝑝 + 1 = 0.
Προφανώς η λύση του προβλήµατος πρέπει να ικανοποιεί τις συνθήκες 0 ≤ 𝑝 ≤ 1 και 0 ≤ 𝑞 ≤ 1.

(
)
Για αυτό το πρόβληµα το σηµείο ισορροπίας σε µεικτές στρατηγικές είναι το ( 21 , 12 ), ( 12 , 12 ) και
το προσδοκώµενο ώφελος για τον κάθε παίκτη είναι µηδέν.
Είµαστε τώρα σε ϑέση να αυξήσουµε τις διαστάσεις του προβλήµατος και να δούµε αν πράγµατι
το αποτέλεσµα εξαρτάται από το πλήθος των συµµετεχόντων στο παίγνιο. Υπάρχει όµως και κάτι
άλλο. Ενδέχεται το σηµείο ισορροπίας σε µεικτές στρατηγικές να διαφέρει σηµαντικά, ανάλογα µε
το αν το 𝑛 είναι άρτιος αριθµός ή περιττός αριθµός. Ακολουθούµε την ίδια διαδικασία όπως και
στην περίπτωση του Dating Hypothesis και κατασκευάζουµε τους αντίστοιχους πίνακες κέρδους
για τους τρεις παίκτες :
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𝑠𝑖
M2

Τα κέρδη για τον Παίκτη 1:

A2

𝑠𝑖
M1

Τα κέρδη για τον Παίκτη 2:

A1

𝑠𝑖
M1

Τα κέρδη για τον Παίκτη 3:

A1

M3
−1,
−1,

A3
0
0

−1,
1,

M3
−1,
−1,

−1,

0
0

A3
0
0

−1,
1,

M2
−1,
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0
0

A2
0
0

−1,
1,

0
0

Πίνακας : 2.11: Το Box-Checking Experiment: Αναπαράσταση σε µορφή διπίνακα για τρεις παίκτες.

Μπορεί εύκολα να αποδειχθεί (δουλεύοντας για παράδειγµα µε τον Πίνακα 2.11) ότι υπάρχουν τρια
σηµεία ισορροπίας κατά Nash σε καθαρές στρατηγικές : τα (ΑΜΑ), (ΑΑΜ) και (ΜΑΑ). Εντούτοις, σε
µεικτές στρατηγικές και αφ΄ ότου έχουµε αποδώσει τις πιθανότητες 𝑝, 𝑞 και 𝑟 στην περίπτωση που
κάθε παίκτης επιλέξει να παίξει Μ, υπολογίζουµε την προσδοκώµενη ωφέλεια για τον κάθε παίκτη
και λύνουµε το σύστηµα για να ϐρούµε το σηµείο ισορροπίας

(

(1 −

√

2
2 ,

√

2
2 ),

(1 −

√

2
2 ,

√

2
2 ),

(1 −

√

2
2 ,

√

2
2 )

)

≈ ((0.2929, 0.7071), (0.2929, 0.7071), (0.2929, 0.7071)) .

Προσθέτοντας και άλλους παίκτες στο Box-Checking Experiment και επιστρατεύοντας έναν υπο-

λογιστή είµαστε σε ϑέση να δηµιουργήσουµε τον Πίνακα 2.12.
Πλήθος

Σηµείο ισορροπίας σε µεικτές στρατηγικές

παικτών

για κάθε παίκτη (συµµετρικό παίγνιο)

2 παίκτες
3 παίκτες
4 παίκτες
5 παίκτες
6 παίκτες

(
1−

(1

, 1 = (0.5, 0.5)
√ 2 √2 )
2
2
≈ (0.2929, 0.7071)
2 , 2
(1 1)
2 , 2 = (0.5, 0.5)
)

(0.385728, 0.614272)
(1 1)
2 , 2 = (0.5, 0.5)

Πίνακας : 2.12: Το Box-Checking Experiment: Το σηµείο ισορροπίας κατά Nash σε µεικτές στρατηγικές
για οποιονδήποτε αριθµό παικτών.

Μια απλή ερµηνεία του παραπάνω πίνακα είναι η εξής : ΄Οταν το πλήθος των συµµετεχόντων είναι
άρτιος αριθµός, τότε ο κάθε παίκτης δεν έχει κανένα απολύτως κίνητρο να τικάρει το κουτάκι. Στην
πραγµατικότητα, το ϐέλτιστο αποτέλεσµα ϑα έρθει όταν ο τυχαίος παίκτης ϱίξει ένα νόµισµα και
αφήσει αυτό το τυχαίο γεγονός να του υποδείξει την κίνησή του ! (Αυτό ακριβώς εκφράζει και η
ιδέα της µεικτής στρατηγικής.) Από την άλλη µεριά, τα πράγµατα αλλάζουν ϱιζικά όταν το πλήθος
των παικτών είναι περιττός αριθµός. Σε αυτή τη περίπτωση, ο διαγωνιζόµενος οφείλει να λάβει υπ΄
όψιν του το ακριβή αριθµό, 𝑛, και για άλλη µία ϕορά να ϱίξει ένα νόµισµα : εντούτοις, αυτή τη
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ϕορά, το νόµισµα ϑα πρέπει να είναι κατάλληλα µεροληπτικό µε την έννοια ότι σε κάθε περίπτωση
ο ϐαθµός µεροληπτικότητας ϑα πρέπει να υπαγορεύεται από τον Πίνακα 2.12. Είναι λοιπόν αναπόφευκτο για έναν µαθηµατικό να µην προβεί στην διατύπωση της παρακάτω Εικασίας (η οποία,
παρεµπιπτόντως, ενδέχεται να µην είναι και τόσο δύσκολη να αποδειχθεί και να αναβαθµιστεί σε
Πρόταση):
Εικασία [12]: Στο Box-Checking Experiment (όπως αυτό περιγράφηκε πιο πάνω), καθώς το
πλήθος των συµµετεχόντων, 𝑛, τείνει στο άπειρο, το σηµείο ισορροπίας κατά Nash σε µεικτές
στρατηγικές είναι το ((0.5, 0.5), . . . , (0.5, 0.5)), για τις επιλογές των 𝑛 παικτών.
Το περίφηµο Θεώρηµα του Nash [60] εγγυάται την ύπαρξη ενός έστω σηµείου ισορροπίας (είτε σε
καθαρές είτε σε µεικτές στρατηγικές) για κάθε 𝑛, όπου 𝑛 ένας πεπερασµένος αριθµός. Ωστόσο,
στο παραπάνω όριο, ενδέχεται να µην υπάρχει σηµείο ισορροπίας ! Αυτό σε καµία περίπτωση δεν
αποδυναµώνει το παραπάνω αποτέλεσµα : ακόµη και όταν το 𝑛 είναι πολύ µεγάλο αλλά ακόµα
πεπερασµένο, το σηµείο ισορροπίας όντως υπάρχει και ϐρίσκεται πολύ κοντά στο (0.5, 0.5). Το
υπολογιστικό σφάλµα που υπεισέρχεται σε αυτήν την εκτίµηση είναι υπολογίσιµο. Πάρα ταύτα,
ο υπολογισµός ενός τέτοιου σηµείου ισορροπίας δύναται να µην είναι εφικτός, ακόµα και µε
χρήση υπολογιστή [32]. Το ουσιώδες στοιχείο ενός τέτοιου προβλήµατος είναι η ύπαρξη ενός
σηµείου ισορροπίας σε µεικτές στρατηγικές όταν τα σηµεία ισορροπίας σε καθαρές στρατηγικές
είναι τουλάχιστον δύο και οδηγούν σε ένα αβέβαιο αποτέλεσµα.
Το Box-Checking Experiment µπορεί να εµφανιστεί σε µια πληθώρα περιπτώσεων : για παράδειγµα, κατά την διάρκεια ενός πανεπιστηµιακού διαγωνίσµατος ακριβώς πριν ή µετά το µοίρασµα των
ϑεµάτων. Το έπαθλο ϑα µπορούσε να είναι ένας πρόσθετος ϐαθµός (ή η απώλεια ενός ϐαθµού αν
το πλήθος των τικαρισµένων κουτιών υπερβαίνει σε αριθµό τους µισούς µαθητές που συµµετέχουν
στο διαγώνισµα) στην συνολική ϐαθµολογία του κάθε ϕοιτητή. Εντούτοις, ανεξάρτητα µε το ϐραϐείο, αυτό που έχει σηµασία είναι η εγκυρότητα/αξιοπιστία του επάθλου. Ακόµα και η απόφαση
για το αν ο ϕοιτητής ϑα έχει την ευκαιρία να τικάρει το κουτάκι πριν ή µετά από την αποκάλυψη
των ϑεµάτων παίζει τον ϱόλο του στην απόφαση των συµµετεχόντων για τον απλούστατο λόγο ότι
αν ένας ϕοιτητής διαπιστώσει ότι δεν έχει ελπίδες στο να περάσει το µάθηµα, τότε προφανώς, η
ϐέλτιστη στρατηγική του είναι να επιλέξει να τικάρει το κουτάκι άσχετα µε το τι τον συµβουλεύει να
κάνει ο Πίνακας 2.12! Από την άλλη µεριά, αν ο ϕοιτητής αισθάνεται ότι το διαγώνισµα ϑα είναι
δύσκολο, ή ότι όλοι οι ϕοιτητές είναι ελάχιστα προετοιµασµένοι για ένα τέτοιο διαγώνισµα, τότε
πάλι, ο ϕοιτητής δεν έχει τίποτα να χάσει και ϑα τικάρει το κουτάκι. Συνεπώς, στην περίπτωση
ενός διαγωνίσµατος, το Box-Checking Experiment µε έπαθλο έναν έξτρα ϐαθµό αποτελεί περισσότερο ένα ψυχολογικό παίγνιο παρά µια µαθηµατική διαδικασία. ΄Ενας διαγωνισµός συνιστά ένα
εναλλακτικό γεγονός. Τότε, το έπαθλο ϑα µπορούσε κάλλιστα να έχει οικονοµικό χαρακτήρα, για
παράδειγµα ένα ποσό σε ευρώ. Πάλι οδηγούµαστε σε ψυχολογικούς παράγοντες : η τακτική των
παικτών κατ΄ αρχήν εξαρτάται από το ποσό που ϑα κερδηθεί ή ϑα χαθεί. Οι παίκτες αντιδρούν
µε διαφορετικό τρόπο αν το ποσό είναι της τάξεως του ενός ευρώ (ασήµαντο στην περίπτωση που
χαθεί) ή της τάξεως των δέκα χιλιάδων ευρώ... Σε κάθε περίπτωση τονίζουµε ότι η απόδοση του
ϐραβείου ϑα πρέπει να είναι εγγυηµένη για να έχει νόηµα ένα τέτοιο εγχείρηµα. Αν δεν είναι

Κ Ανδριόπουλος

Μαθηµατικές Μέθοδοι στα Οικονοµικά Μαθηµατικά

44

τότε δεν υπάρχει λόγος για κάποιον παίκτη να µην τικάρει το κουτάκι (µιας και δεν ϑα υπάρξουν
συνέπειες). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Box-Checking Experiment παρουσιάστηκε σε µια οµιλία
µου [9]. Σε εκείνη την οµιλία υπήρχαν 51 άνθρωποι στο αµφιθέατρο και δεν υποσχέθηκα κάποιο
ιδιαίτερο έπαθλο, κάτι ϑεωρητικό για τον σκοπό της παρουσίασης. Παρ΄ όλα αυτά είναι εντυπωσιακό το στατιστικό στοιχείο ότι 25 (από τους 51) τίκαραν το κουτάκι ! Ακόµα και αν το έπαθλο ήταν
ασήµαντο, οι µισοί από το κοινό επέλεξαν να µην τικάρουν το κουτάκι.

2.2 ∆υναµικά Παίγνια Πλήρους Πληροφόρησης

Σε αυτήν την ενότητα αναφερόµαστε στα δυναµικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης ως επόµενο
σκαλοπάτι των στατικών παιγνίων της προηγούµενης ενότητας. Πλήρης πληροφόρηση σηµαίνει
ότι η ωφέλεια για τον κάθε παίκτη αποτελεί κοινή γνώση για όλους τους εµπλεκόµενους. Ο
όρος δυναµικά παίγνια αναφέρεται στα παίγνια που έχουν διαδοχικά στάδια (συνήθως µέχρι τρια).
Πρώτα ϑα εξετάσουµε τα δυναµικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης, που σηµαίνει ότι σε κάθε
στάδιο, ο παίκτης που πραγµατοποιεί την κίνηση έχει επίγνωση ολόκληρου του παρελθόντος του
ως τότε παιχνιδιού. Είναι σαφές ότι οφείλουµε να υποθέσουµε ότι κάθε παίκτης είναι ορθολογικός
και ότι δρα ορθολογικά µε κύριο γνώµονα την µεγιστοποίηση τού κέρδους του.
Ακόµη κι έτσι, ϕαινόµενα παραλογισµού και απρόβλεπτης συµπεριφοράς (που συχνά οφείλονται
στον κοινωνικό χαρακτήρα του παίκτη) παρατηρούνται σε πολλά παίγνια (συµπεριλαµβανοµένου
και του διλήµµατος των κρατουµένων). ΄Οσον αφορά σε δυναµικά παίγνια, ένα διάσηµο παράδειγµα είναι η περίπτωση του τελεσιγραφικού παιγνίου (Ultimatum Game), του οποίου, ήδη στην
Παράγραφο 2.1.2, είδαµε µια στατική του παραλλαγή µε έναν παίκτη. Σε ό,τι ακολουθεί, και για
την ανάλυση του παιγνίου του τελεσίγραφου, χρησιµοποιούµε τα εργαλεία που ϑα εισαγάγουµε
αργότερα (αν και κάτι τέτοιο ενδέχεται να ϕαίνεται κάπως αντισυµβατικό). Αυτό συµβαίνει γιατί σε
αυτό το παίγνιο δεν υποθέτουµε κοινή γνώση ορθολογισµού.
Το Τελεσιγραφικό Παίγνιο : ∆ύο παίκτες λαµβάνουν µέρος σε αυτό το παίγνιο. Στο πρώτο στάδιο
µόνο ο πρώτος παίκτης (που καλείται και Εισηγητής) κάνει µια κίνηση και έπειτα, στο δεύτερο
στάδιο, ο δεύτερος παίκτης (που καλείται και Κριτής), έχοντας πλήρη γνώση της πορείας τού
παιχνιδιού µέχρι εκείνη τη στιγµή, επιλέγει την δική του κίνηση. ∆ίνεται ένα χρηµατικό ποσό,
έστω 𝑁 , στον Εισηγητή, µε τις πιθανές στρατηγικές του να είναι να προσφέρει οποιοδήποτε ποσό,

𝑠1 ∈ [0, 𝑁 ], στον δεύτερο παίκτη. Για την ώρα, το ποσό 𝑁 −𝑠1 έχει κλειδωθεί για τον πρώτο παίκτη.

Στο δεύτερο στάδιο, ο Κριτής έχει να επιλέξει µεταξύ δύο στρατηγικών, 𝑠2 ∈ {αποδοχή, απόρριψη}.

Αν ο Κριτής αποφασίσει να αποδεχθεί την προσφορά, τότε ο πρώτος παίκτης λαµβάνει τα 𝑁 − 𝑠1

και ο δεύτερος παίκτης κερδίζει το 𝑠1 . Αν ο Κριτής αποφασίσει να απορρίψει την προσφορά, τότε

και οι δύο παίκτες δεν απολαµβάνουν κανένα χρηµατικό ποσό.
Είναι σαφές ότι το παίγνιο είναι πολύ απλό13 . Εντούτοις, δεν ϑα είχε τραβήξει το ενδιαφέρον τόσων
13

΄Η µήπως όχι; ΄Οπως σηµειώνεται στο [43], ϑα µπορούσε να υπάρξει και τρίτος παίκτης στο παιχνίδι, ο ∆ωρητής, που

ϑα µπορούσε να έχει και ουσιαστικό χαρακτήρα πέρα από αυτό του ουδέτερου παρατηρητή. ΄Ετσι, και ειδικά σε µια
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µελετητών (σε διαφορετικά πεδία έρευνας) αν δεν υπήρχε το εξής στοιχείο : στην πραγµατικότητα,
η ϐέλτιστη στρατηγική για τους δύο παίκτες που προκύπτει από την µαθηµατική ανάλυση του
προβλήµατος µε οικονοµικούς όρους δεν ταυτίζεται καθόλου µε τις πειραµατικές παρατηρήσεις.
Θεωρητικά, όσον αφορά τον Κριτή, όταν του προσφέρεται ένα ποσό 𝑠1 > 0, δεν ϑα έπρεπε να
έχει κανένα δίληµµα : οποιοδήποτε 𝑠1 > 0 είναι σαφώς καλύτερο από µια ενδεχόµενη µηδενική
είσπραξη. ΄Ετσι, ο Κριτής είναι πάντοτε σε καλύτερη ϑέση αν αποδεχθεί µια προσφορά, 𝑠1 , αρκεί

𝑠1 > 0. Γνωρίζοντας αυτήν την παράµετρο στην σκέψη ενός ορθολογικού παίκτη (αυτός είναι
και ο λόγος που µια τέτοια υπόθεση δεν έχει νόηµα, τουλάχιστον όσον αφορά τα οικονοµικά και
τα µαθηµατικά), είναι στο µέγιστο συµφέρον του Εισηγητή να επιλέξει το ελάχιστο µη-µηδενικό
ποσό, 𝑠1 , µεγιστοποιώντας έτσι τα κέρδη του. Κάθε τέτοιο 𝑠1 ορίζει ένα υποπαιγνιακά τέλειο
σηµείο ισορροπίας κατά Nash [18]. Ωστόσο, ποικίλα πειράµατα έχουν δείξει πως κάτι τέτοιο (ως
αποτέλεσµα) απέχει πολύ από την πραγµατικότητα (όπως δείχνουν, για παράδειγµα, οι µελέτες
[45, 62]). Στο [45], ένα από τα παλαιότερα άρθρα αναφορικά µε αυτό το παίγνιο, πολλά και
διάφορα πειράµατα έδειξαν ότι η µέση προσφορά είναι το 𝑁/2 και, επιπλέον, στην περίπτωση
που ο Εισηγητής προτείνει ένα ποσό που κυµαίνεται γύρω στο 𝑁/3, τότε, µε πιθανότητα περίπου

1/2, ο Κριτής απορρίπτει την προσφορά ! Μια ενδιαφέρουσα µετα-ανάλυση [62] επισηµαίνει ότι οι
διαφορές συµπεριφοράς παρατηρούνται αυστηρά µεταξύ των κριτών (και όχι µεταξύ των εισηγητών)
και µάλιστα επί διαφόρων γεωγραφικών περιοχών : οι Ασιάτες κριτές εµφανίζουν ιδιαίτερα υψηλά
ποσοστά απόρριψης απ΄ ότι οι Αµερικάνοι και µάλιστα κριτές από την δυτική ακτή των Η.Π.Α.
εµφανίζουν χαµηλότερα ποσοστά απόρριψης απ΄ ότι εκείνων από την ανατολική ακτή. (∆υστυχώς
δεν υπάρχουν δεδοµένα από την Ελλάδα.)
Αυτό που σίγουρα εντυπωσιάζει είναι ότι απορρίπτονται προσφορές της τάξης του 𝑁/4, 𝑁/3, ακόµα
και 𝑁/2 που είναι πολύ πιο γενναιόδωρες από το οριακό 𝑠1 > 0. Γιατί παρατηρείται µια τόσο
µεγάλη απόκλιση από τα µαθηµατικά ευρήµατα (και από την ϐέλτιστη απόκριση όπως αυτή νοείται
από την έννοια του σηµείου ισορροπίας κατά Nash); ΄Οπως συνηθίζεται να λέγεται στην Ελλάδα,
κανείς δεν ϑα ήθελε κάποιος άλλος να είναι πλουσιότερος από τον ίδιο (είτε αυτός είναι ο γείτονάς
του, ένας άγνωστος ή ακόµα και ο Εισηγητής στην περίπτωση αυτή) – κι έτσι ϑα απέρριπτε την
‘άδικη’ προσφορά. Εντούτοις, η δικαιοσύνη και η αδικία είναι σχετικές έννοιες. ∆ιαφορετικά, πώς
ϑα µπορούσε κάποιος να ερµηνεύσει το αξιοσηµείωτο αποτέλεσµα ότι, αν ο Κριτής γνωρίζει πως ο
Εισηγητής είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, τότε το ποσοστό αποδοχής του χρηµατικού ποσού
είναι υψηλότερο [78];
Μπορούµε λοιπόν να αποµονώσουµε τρεις διαφορετικές αλλά εξίσου σηµαντικές αιτίες που οδηγούν στην παραπάνω ασυµφωνία : (1) πώς καθορίζει κάποιος την συνάρτηση ωφέλειας που
προσπαθεί να µεγιστοποιήσει ο κάθε εµπλεκόµενος; (2) παίζει άραγε σηµαντικό ϱόλο στην διαµόρφωση του τελικού αποτελέσµατος (επιλογής στρατηγικών από τους δύο παίκτες) το µέγεθος
του προσφερόµενου χρηµατικού ποσού ή/και η οικονοµική κατάσταση των συµµετεχόντων; και
(3) τί µπορεί να ειπωθεί για παίκτες διαφορετικών ηλικιών, µόρφωσης και ψυχοσυναισθηµατικής
πολυ-πολιτισµική µελέτη, δεν ϑα έπρεπε να αγνοήσουµε την ύπαρξη του ∆ωρητή [50] διότι (α) και ο Εισηγητής αλλά
και ο Κριτής γνωρίζουν πως ο ∆ωρητής ϑα καταγράψει τις επιλογές τους και ενδέχεται να µην είναι αδιάφοροι για την
εντύπωση που ϑα του αφήσουν και (ϐ) ο Κριτής µπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αποδεχόµενος την προσφορά στερεί τα
χρήµατα από τον ∆ωρητή ενώ απορρίπτοντάς την εξασφαλίζει στον ∆ωρητή την περιουσία του.
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κατάστασης;
Είναι σαφές ότι οι τρεις αυτές αιτίες συχνά διατέµνουν η µια την άλλη. Για παράδειγµα, η ωφέλεια για κάποιον παίκτη είναι συνάρτηση της οικονοµικής του κατάστασης, της ηλικίας του, κτλ.
Στην διατριβή αυτή ϑεωρούµε µοναχά συναρτήσεις ωφέλειας µε αυστηρά οικονοµικό χαρακτήρα.
Ωστόσο, είµαστε οι πρώτοι που ϑα παραδεχθούµε ότι αρκετές ϕορές ο αντικειµενικός σκοπός ενός
παίκτη δεν περιορίζεται στην µεγιστοποίηση των (οικονοµικών) κερδών του, αλλά η ωφέλειά του
συχνά σχετίζεται και µε την εντύπωση που επιθυµεί να δώσει στους άλλους, την αίσθηση δικαιοσύνης που διαθέτει (ηθική πτυχή τού χαρακτήρα του), το κοινωνικό όφελος ή την ψυχολογική
αποζηµίωση που προκύπτουν και πολλούς άλλους παράγοντες. Η ίδια η ϕύση του παιγνίου αντικατοπτρίζει την ατοµική, ανθρώπινη ίσως, απροθυµία να αποδέχεται προσφορές που µαρτυρούν
αδικία και ανισότητα. Οι παίκτες ενδέχεται µάλιστα να αισθάνονται προσβεβληµένοι από µια άδικη
προσφορά και ψυχολογικά και µόνο να την απορρίπτουν. Εντούτοις, ϑα µπορούσαµε να πούµε
ότι, στην περίπτωση που το ποσό είναι σηµαντικό σε σχέση µε το εισόδηµα του Κριτή, τότε ακόµη
και το ίδιο ποσοστό επί του προσφερόµενου χρηµατικού ποσού (λόγου χάριν, το 𝑁/4) αποδεικνύεται πολύ ελκυστικότερο και αυτή τη ϕορά µπορεί και να γίνει δεκτό. Στα [45, 39, 78, 62] (και
στις αναφορές τους) αυτά τα ϑέµατα εξετάζονται σε ϑεωρητικό αλλά και σε πειραµατικό επίπεδο.
Πράγµατι, η ϐιβλιογραφία σε αυτό το ερευνητικό πεδίο είναι εκτενής και πολλές λεπτοµέρειες που
ϑα αποτελέσουν µια καλή αρχή δίνονται στα προαναφερθέντα άρθρα14 .
Ολοκληρώνουµε σε αυτό το σηµείο αυτή τη σύντοµη παρέκκλιση από τον σκοπό µας που πιστεύουµε ότι µας έδωσε αρκετά κίνητρα και περιθώρια για περαιτέρω σκέψη πάνω σε αυτά τα
ενδιαφέροντα ϑέµατα που αγγίζουν ταυτόχρονα τις οικονοµικές και ψυχολογικές πτυχές της ανϑρώπινης συµπεριφοράς. Παρ΄ όλες τις ποικίλες πλευρές των ως άνω παιγνίων, υπάρχει ένα κοινό
σηµείο µεγάλης σηµασίας : Αυτά τα µοντέλα µπορούν να ειδωθούν ως απλοποιήσεις ενός µονοπωλιακού ή δυοπωλιακού (εν γένει, ολιγοπωλιακού) παιγνίου. Πράγµατι, όπως σε ένα υγιές δυοπώλιο
µε πανοµοιότυπα προϊόντα, οι εταιρείες παράγουν τις ϐέλτιστες παραγόµενες ποσότητες ούτως ώστε να χρεώνουν στο κόστος παραγωγής. Για άλλη µια ϕορά όµως, αυτό που παρατηρείται στις
πραγµατικές αγορές διαφέρει κατά πολύ από την ϑεωρία.
Υπάρχει ακόµη ένα σχόλιο : Σε αυτή τη διατριβή εξετάζουµε δυοπώλια (εν γένει, ολιγοπώλια) χωρίς
να λαµβάνουµε υπ΄ όψιν τις ενδιάµεσες διαπραγµατεύσεις προτού πωληθεί ένα αγαθό. Μια επιχείϱηση καθορίζει (χρησιµοποιώντας µια συνάρτηση Ϲήτησης που να µοντελοποιεί τις προτιµήσεις των
14

Σε αυτό το σηµείο µπαίνουµε στον πειρασµό να προβούµε σε µια ενδιαφέρουσα παραλλαγή του τελεσιγραφικού

παιγνίου. Υποθέστε ότι, µε τις ίδιες παραδοχές, υπάρχουν δύο εισηγητές στο παίγνιο (η συνεργασία πάντα απογορεύεται)
και ότι ο Κριτής µπορεί να αποδεχθεί µόνο µία προσφορά (που ϑα είναι, για προφανείς λόγους, η υψηλότερη)! Αυτό
είναι γνωστό ως το Ανταγωνιστικό Τελεσιγραφικό Παίγνιο. Τί παρατηρούµε σε αυτήν την περίπτωση στην ϑεωρία αλλά
και στην πράξη; Εξ΄ αρχής ϕαίνεται ότι υπάρχει µόνο ένα σηµείο ισορροπίας : Και οι δύο οι εισηγητές προσφέρουν

𝑠1 , όπου το 𝑠1 είναι οριακά λιγότερο του 𝑁 (η µέγιστη δυνατή δήλωση αυστηρά µικρότερη του 𝑁 ). Η ερώτηση είναι :
τί παρατηρείται σε πειραµατικές µελέτες; ΄Οπως αποδεικνύεται, ακόµη και σε πειράµατα, οι εισηγητές προσφέρουν
σχεδόν όλο αν όχι και ολόκληρο το χρηµατικό ποσό ! Σηµειώνουµε ότι σε µια διαφορετική παραλλαγή που αναφέρθηκε
στο [1] υπάρχουν τρεις εισηγητές που παρουσιάζουν την προσφορά τους διαδοχικά πάλι σε έναν µοναδικό κριτή µε τα
πειράµατα να πραγµατοποιούνται στην Βόννη και την Ιερουσαλήµ. Κάποιος ϑα µπορούσε να κατασκευάσει διάφορες
παρόµοιες εκδοχές ως σκοπό να αναδείξει διαφορετικές ανθρώπινες συµπεριφορές και σηµεία ισορροπίας κατά Nash.
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καταναλωτών) την τιµή ενός προϊόντος και ο καταναλωτής είτε αγοράζει το προϊόν από την εταιρεία
είτε όχι (επίσης δεν ϑεωρούµε τους καταναλωτές ως στρατηγικούς παίκτες στη µελέτη µας). Αν
είχαµε να κάνουµε µε το επιπρόσθετο στοιχείο της διαπραγµάτευσης επί της τιµής ενός προϊόντος,
τότε το πρόβληµά µας ϑα είχε τον χαρακτήρα ενός συνεργατικού παιγνίου (είδος παιγνίου όπου
οι εµπλεκόµενοι παίκτες συνεργάζονται προτού επιλέξουν την στρατηγική τους) και ϑα έπρεπε να
οδηγηθούµε σε διαφορετικές παιγνιοθεωρητικές τεχνικές, όπως, για παράδειγµα, ο πυρήνας [34],
η τιµή Shapley [80], που είναι και οι περισσότερο δηµοφιλείς (περισσότερες πληροφορίες στο [67]).
Τέτοια όµως παίγνια δεν εξετάζονται στην παρούσα διατριβή.
Η ϐασική µεθοδολογία όσον αφορά στα δυναµικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης είναι η εξής :
Πρώτα απ΄ όλα εξετάζουµε την περίπτωση ενός παιγνίου σε δύο στάδια :

1. Ο Παίκτης 1 επιλέγει µια κίνηση, 𝑎1 , από ένα σύνολο εφικτών επιλογών, 𝒜1 .
2. Ο Παίκτης 2 παρατηρεί την κίνηση 𝑎1 και έπειτα επιλέγει την δική του κίνηση, 𝑎2 , πάλι από
κάποιο σύνολο εφικτών επιλογών, 𝒜2 .
3. Τα κέρδη για κάθε παίκτη είναι τα 𝑢1 (𝑎1 , 𝑎2 ) και 𝑢2 (𝑎1 , 𝑎2 ), αντίστοιχα.

΄Ενα ενδεικτικό παράδειγµα, που υπάγεται καθαρά στη ϑεωρία ολιγοπωλίων, προτάθηκε από τον
von Stackelberg [83]. Αυτό το πρόβληµα συζητείται στην Υποενότητα 2.3.3. Σηµειώνουµε ότι η
µαθηµατική γραφή δεν έχει αλλάξει : το 𝑎𝑖 αποτελεί µια συγκεκριµένη κίνηση σε κάποιο στάδιο του
παιγνίου ενώ το 𝑠𝑖 εξακολουθεί να σηµαίνει την στρατηγική ενός παίκτη (που ουσιαστικά αποτελεί
µια πλήρη συλλογή επιµέρους κινήσεων).
Συνήθως, η λύση ενός δυναµικού παιγνίου προκύπτει µε την µέθοδο της ‘όπισθεν’ επαγωγής
(backwards induction method): Ο Παίκτης 1, που καλείται και οδηγός του παιγνίου (επειδή παίζει
πρώτος), έχει να λύσει ένα πρόβληµα µεγιστοποίησης υποθέτοντας ότι είναι ο δεύτερος παίκτης.
Τότε, έχοντας προσδιορίσει την ϐέλτιστη δυνατή απόκριση που ϑα µπορούσε να κάνει ο παίκτης 2
ανάµεσα σε όλες τις πιθανές κινήσεις του, ο παίκτης 1 λύνει ένα πρόβληµα ϐελτιστοποίησης για
τον εαυτό του έτσι ώστε να ϐρει την περισσότερο ωφέλιµη στρατηγική για να ακολουθήσει.
Πιο συγκεκριµένα, όταν έρχεται η σειρά τού παίκτη 2 στο δεύτερο στάδιο του παιγνίου, δοσµένης
της κίνησης 𝑎1 που έχει προηγουµένως επιλεγεί από τον παίκτη 1, ϑα ήθελε να µεγιστοποιήσει το
κέρδος του, δηλαδή υπολογίζει το

max 𝑢2 (𝑎1 , 𝑎2 ).

𝑎2 ∈𝒜2

(2.13)

Υποθέστε ότι το πρόβληµα ϐελτιστοποίησης, (2.13), έχει µοναδική λύση την 𝑎★2 = 𝑅2 (𝑎1 ), όπου
𝑅2 (𝑎1 ) συµβολίζει την συνάρτηση αντενέργειας (ή συνάρτηση απόκρισης) σε κάθε πιθανή κίνηση,

𝑎1 , που ϑα µπορούσε να επιλέξει ο παίκτης 1. Αυτός ο συµβολισµός χρησιµοποιείται ευρέως στις
γνωστές ερευνητικές δουλειές πάνω στην ϑεωρία ολιγοπωλίων.
∆εδοµένου ότι ο ακόλουθος, δηλαδή ο παίκτης 2, µπορεί να υπολογίσει την ϐέλτιστη απόκρισή
του λύνοντας το πρόβληµα ϐελτιστοποίησης, (2.13), και γνωρίζοντας πως όλοι έχουν πρόσβαση
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σε αυτήν την πληροφορία (παίγνιο πλήρους πληροφόρησης), ο παίκτης 1, στο πρώτο στάδιο του
παιγνίου, οφείλει να λύσει το

max 𝑢1 (𝑎1 , 𝑅2 (𝑎1 )).

(2.14)

𝑎1 ∈𝒜1

Συµβολίζουµε αυτή τη λύση (υποθέτοντας ότι είναι µοναδική) µε 𝑎★1 . Το σηµείο ισορροπίας,
(𝑎★1 , 𝑅2 (𝑎★1 )) καλείται το αποτέλεσµα ϐάσει της µεθόδου της ‘όπισθεν’ επαγωγής αυτού του παιγνίου
διαδοχικών κινήσεων.
Υπάρχουν δύο ϐασικές διαφορές στην ορολογία (και στην ουσία) µεταξύ των δυναµικών και των στατικών παιγνίων. Στην ϑέση της κανονικής µορφής ενός στατικού παιγνίου, στα δυναµικά παίγνια
κυρίαρχη είναι η εκτεταµένη µορφή (το δενδροδιάγραµµα). Επίσης, αντί της ύπαρξης ενός σηµείου
ισορροπίας κατά Nash έχουµε το λεγόµενο υποπαιγνιακά τέλειο σηµείο ισορροπίας κατά Nash αν
οι στρατηγικές των παικτών συνιστούν ένα σηµείο ισορροπίας κατά Nash σε κάθε υποπαίγνιο [81].
Η εκτεταµένη µορφή ενός παιγνίου καθορίζει :
(1)

τους παίκτες στο εν λόγω παίγνιο

(2α)

πότε κινείται ο κάθε παίκτης

(2β)

τις πιθανές ενέργειες στην κάθε ευκαιρία για κίνηση του κάθε παίκτη

(2γ)

την γνώση τού κάθε παίκτη για το παίγνιο µέχρι την κάθε αλλαγή κίνησης

(3)

την ωφέλεια για τον κάθε παίκτη για κάθε σύνολο στρατηγικών.

2.2.1 Επαναληπτικά Παίγνια

Θεωρείστε το παίγνιο 𝐺:

𝑠𝑖

Λ2

Ρ2

Λ1

1,

1

5,

0

Ρ1

0,

5

4,

4

Πίνακας : 2.13: Αναπαραστάση µε τη µορφή ενός διπίνακα ενός διδιάστατου, αυθαίρετου, παιγνίου, µε
σκοπό την εισαγωγή των επαναλαµβανόµενων παιγνίων µη-πεπερασµένου ορίζοντα.

Τί συµβαίνει στην περίπτωση που το παραπάνω παίγνιο παιχθεί µια µόνο ϕορά (στατική εκδοχή)
και κάθε παίκτης προσβλέπει στην µεγιστοποίηση του κέρδους του; ΄Εχει αυτό το στατικό παίγνιο
σηµείο ισορροπίας κατά Nash; Πράγµατι, µπορεί εύκολα να αποδειχθεί ότι έχει ένα µοναδικό
σηµείο ισορροπίας σε καθαρές στρατηγικές, αντίστοιχο εκείνου του ∆ιλήµµατος των Κρατουµένων
της Παραγράφου 2.1.3.
Σε αυτό το σηµείο ϑέτουµε το εξής ερώτηµα : Τί ϑα συµβεί αν το παραπάνω παίγνιο επαναληφθεί
έναν άπειρο αριθµό ϕορών (στην δυναµική, επαναληπτική εκδοχή του); Πιο συγκεκριµένα, ϑεωρώντας ότι οι δύο παίκτες έχουν κοινή γνώση του (άπειρου) αριθµού των επαναλήψεων και µη
εισάγοντας (ακόµη) έναν προεξοφλητικό τόκο (υφαίρεση), έστω 𝛿 , τότε καµία ανάλυση δεν είναι
εφικτή : οι παίκτες µπορούν να κάνουν πραγµατικά οτιδήποτε µιας και το άθροισµα των προσδο-
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κώµενων ωφελειών τους ϑα είναι πάντοτε άπειρο ! Ωστόσο, υποθέστε ότι ισχύει το αντίθετο, δηλαδή
ότι οι παίκτες έχουν κοινή γνώση του άπειρου αριθµού των επαναλήψεων και ότι υπεισέρχεται η
υφαίρεση, 𝛿 = 1/(1+𝑟), όπου το 𝑟 είναι ο τόκος για κάθε γύρο. (Αυτό σηµαίνει ότι το 𝛿 = 1/(1+𝑟)
είναι η σηµερινή αξία µιας πληρωµής ύψους 1 µονάδας που ϑα ληφθεί στον επόµενο γύρο.)
Ορισµός : ∆οσµένου ενός παιγνίου, 𝐺, συµβολίζουµε µε 𝐺(∞, 𝛿) το επαναλαµβανόµενο παίγνιο
µη-πεπερασµένου ορίζοντα κατά το οποίο το 𝐺 επαναλαµβάνεται έναν άπειρο αριθµό ϕορών και οι
παίκτες µοιράζονται τον προεξοφλητικό τόκο, 𝛿 . Για κάθε 𝑡, η έκβαση των 𝑡 − 1 προηγούµενων

γύρων του 𝐺 είναι γνωστή και σηµειώνεται προτού ξεκινήσει ο 𝑡-οστός γύρος. Το κέρδος για τον
κάθε παίκτη στο 𝐺(∞, 𝛿) ορίζεται ως η σηµερινή αξία των κερδών του σε κάθε ένα από τα στάδια
της άπειρης αλληλουχίας παιγνίων της µορφής 𝐺.
Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα, µία στρατηγική σε ένα επαναλαµβανόµενο (δυναµικό) παίγνιο
ορίζεται ως η συνολική ενέργεια ενός παίκτη σε κάθε γύρο για κάθε πιθανό ιστορικό που ενδέχεται να ακολουθηθεί στον προηγούµενο γύρο, δηλαδή αποτελεί το σύνολο των ‘οδηγιών’ για κάθε
γύρο του παιγνίου. Μια ερώτηση γίνεται επιτακτική : Υπάρχει στην περίπτωση αυτή µια ϐέλτιστη
στρατηγική;
Κάθε παίκτης ϑα επιθυµούσε, δυνητικά, την έκβαση (Ρ1 , Ρ2 ) σε κάθε γύρο του παιγνίου !
Στρατηγική της σκανδάλης : Παίξε Ρ𝑖 στον πρώτο γύρο. (Κίνηση καλής ϑελήσεως)
Στον 𝑡-οστό γύρο : αν η έκβαση όλων των 𝑡 − 1 προηγούµενων γύρων ήταν (Ρ1 , Ρ2 ) τότε παίξε Ρ𝑖 ,
διαφορετικά παίζε Λ𝑖 για πάντα.

Υποθέστε ότι ο παίκτης 𝑖 έχει υιοθετήσει την στρατηγική της σκανδάλης (άµεσης τιµωρίας). Τί ϑα
πρέπει να κάνει ο παίκτης 𝑗 ;
Αν παίξει Λ𝑗 τότε ϑα επιτύχει µεν ένα κέρδος 5 (ϐλ. Πίνακα 2.13) σε αυτόν τον γύρο αλλά ϑα πρέπει
να αρκεστεί στο 1 για κάθε επόµενο γύρο :

𝑢𝑗 = 5 + 𝛿 ⋅ 1 + 𝛿 2 ⋅ 1 + . . . = 5 + 𝛿(1 + 𝛿 + 𝛿 2 + . . .) = 5 +

𝛿
.
1−𝛿

Αν παίξει Ρ𝑗 τότε ϑα επιτύχει κέρδος 4 σε αυτόν τον γύρο αλλά και σε κάθε επόµενο :

𝑢𝑗 = 4 + 𝛿 ⋅ 4 + 𝛿 2 ⋅ 4 + . . . = 4(1 + 𝛿 + 𝛿 2 + . . .) =
Είναι σαφές λοιπόν ότι η απόκριση Ρ𝑗

είναι ϐέλτιστη

ανν

4
.
1−𝛿

𝛿 ≥ 41 .

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε το ακόλουθο πείραµα (πρωτάθληµα του Axelrod) [14]: Ο
Axelrod κάλεσε ϕηµισµένους ερευνητές πάνω στην Θεωρία Παιγνίων της εποχής (τέλη δεκαετίας
του 1970) και τους Ϲήτησε να υποβάλουν έναν αλγόριθµο (δηλαδή µια σειρά από εντολές-οδηγίες
που ϑα ακολουθούσε ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής) που να περιγράφει επακριβώς µια στρατηγική για το εξής παίγνιο : το περίφηµο ∆ίληµµα των Κρατουµένων ϑα επαναλαµβανόταν 𝑇 ϕορές
µεταξύ των ίδιων παικτών, όπου το 𝑇 είτε ϑα έτεινε στο άπειρο είτε ϑα ήταν αρκετά µεγάλο και
άγνωστο στους παίκτες (ας πούµε 200 ϕορές) µε πιθανότητα 𝑝 το παίγνιο να συνεχιστεί για έναν
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ακόµη γύρο και 1 − 𝑝 να τερµατιστεί σε αυτόν τον γύρο. Τελικά (από 62 αλγορίθµους), νικητής
µε διαφορά αυτού του πειράµατος αναδείχθηκε ο Anatol Rapoport και µάλιστα µε την ακόλουθη
απλή στρατηγική :
Στρατηγική ‘µία σου και µία µου’ ( Tit-for-Tat): Στον πρώτο γύρο, ως µια κίνηση καλής ϑελήσεως,
συνεργάζεσαι, µε άλλα λόγια παίζεις Ρ𝑖 . Από εκεί και ύστερα, αντιγράφεις την στρατηγική που
επέλεξε ο αντίπαλός σου στον προηγούµενο γύρο !
Θεώρηµα : Η στρατηγική ‘µία σου και µία µου’ (𝜏 ) συνιστά µια ισορροπία κατά Nash µε την
έννοια ότι αποτελεί την ϐέλτιστη απόκριση στον εαυτό της, δηλαδή αν ένας παίκτης αναµένει ότι ο
αντίπαλός του ϑα ακολουθήσει τη συγκεκριµένη στρατηγική, τότε το καλύτερο που έχει να κάνει
είναι να παίξει κι αυτός την ίδια. Σύµφωνα µε τις υποθέσεις µας, αυτό αληθεύει στην περίπτωση
που το 𝑝 ≥ 41 [86].
Θεώρηµα : ∆οσµένου ενός παιγνίου, 𝐺, συµβολίζουµε µε 𝐺(𝑇, 𝑝) το δυναµικό παίγνιο κατά το
οποίο το 𝐺 επαναλαµβάνεται 𝑇 ϕορές µε πιθανότητα 𝑝𝑇 −1 , άγνωστη στους εµπλεκόµενους παίκτες.
Ακόµη και αν το στατικό παίγνιο, 𝐺, παρουσιάζει ένα µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash σε
καθαρές στρατηγικές, το δυναµικό παίγνιο, 𝐺(𝑇, 𝑝), χαρακτηρίζεται από άπειρες ισορροπίες Nash
[86].
Επιγραµµατικά, ένα δυναµικό παίγνιο 𝐺(𝑇 ) λέγεται :

∙ µη-πεπερασµένου ορίζοντα αν 𝑇 → ∞
∙ πεπερασµένου ορίζοντα αν το 𝑇 είναι πεπερασµένο και άγνωστο σε όλους τους παίκτες µε
πιθανότητα ύπαρξης ενός ακόµη γύρου, 𝑝 ∈ [0, 1)

∙ κοινά γνωστού ορίζοντα αν το 𝑇 δίνεται εξ΄ αρχής και είναι κοινά γνωστό σε όλους τους παίκτες
(και εξ΄ ορισµού πεπερασµένο).

΄Εστω λοιπόν, για να κλείσουµε αυτήν την παράγραφο, ότι το ως άνω ∆ίληµµα των Κρατουµένων
επαναλαµβάνεται 𝑇 ϕορές, όπου το 𝑇 είναι δοσµένο και κοινά γνωστό σε όλους τους παίκτες (και
εξ΄ ορισµού πεπερασµένο). Υπάρχει σηµείο ισορροπίας κατά Nash σε αυτήν την περίπτωση;
Πρόταση : Αν η στατική εκδοχή του παιγνίου, δηλαδή το 𝐺, έχει ένα µοναδικό σηµείο ισορροπίας,
τότε, για κάθε πεπερασµένο 𝑇 , το επαναλαµβανόµενο παίγνιο 𝐺(𝑇 ) έχει µια µοναδική έκβαση
σύµφωνα µε την µέθοδο της ‘όπισθεν’ επαγωγής : το σηµείο ισορροπίας κατά Nash του 𝐺 παίζεται
σε κάθε γύρο.

2.2.2 Το Παράδοξο του Parrondo

Πολλές ϕορές, σε ένα παιχνίδι σκάκι, κάποια κοµµάτια ϑυσιάζονται για να κερδηθεί
το παιχνίδι. Οµοίως, οι µηχανικοί γνωρίζουν πολύ καλά πως δύο ασταθή συστήµατα,
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αν συνδυαστούν µε τον κατάλληλο τρόπο, µπορούν, κατά παράδοξο τρόπο, να δώσουν
ένα ευσταθές σύστηµα. Είναι όµως δυνατόν δύο τυχερά παιχνίδια που είναι καταδικασµένα από µόνα τους να οδηγούν σε αποτυχία, όταν παίζονται εναλλάξ να αποδειχθούν
κερδοφόρα; [48]

Ναι, κάτι τέτοιο είναι εφικτό και ονοµάζεται παράδοξο του Parrondo. Μάλιστα, η εφαρµογή του
µπορεί να ϕανεί χρήσιµη στο Χρηµατιστήριο;15 ...
Το παράδειγµα µε το οποίο έγινε γνωστό το παράδοξο αυτό στην επιστηµονική κοινότητα είναι το
εξής :
Πρώτο Παιχνίδι : Ρίχνουµε ένα πειραγµένο Ϲάρι και κερδίζουµε µε πιθανότητα 𝑝 = 1/2 − 𝜖 ενώ

χάνουµε µε πιθανότητα 1/2 + 𝜖. Υποθέτουµε ότι το 𝜖 είναι οριακά 𝜖 > 0, έστω 0.005. Είναι
προφανές ότι το παιχνίδι αυτό είναι καταδικασµένο σε αποτυχία. Αυτό σηµαίνει ότι, αν ένας
παίκτης στοιχηµατίσει ένα ϑετικό αρχικό κεφάλαιο, 𝑊 , στην ϱίψη ενός τέτοιου νοµίσµατος, κάποια
στιγµή ϑα ϐρεθεί αντιµέτωπος µε µηδενικό κεφάλαιο, δηλαδή 𝑊 = 0.
∆εύτερο Παιχνίδι : Σε αυτό το παιχνίδι το κεφάλαιο σε κάθε γύρο, 𝑊𝑡 , ορίζει έναν δείκτη (µε
την µορφή µιας συνάρτησης) που αποφασίζει ποιο Ϲάρι (από δύο) ϑα χρησιµοποιηθεί. Αυτός ο
δείκτης ελέγχει αν το κεφάλαιο στην αρχή του εκάστοτε γύρου είναι πολλαπλάσιο του αρχικού, ας
πούµε 3 ϕορές, ή όχι. Εάν είναι, τότε χρησιµοποιούµε το πρώτο πειραγµένο νόµισµα, διαφορετικά
χρησιµοποιούµε το δεύτερο. Σε κάθε µια από τις τέσσερις περιπτώσεις οι πιθανότητες νίκης είναι
οι εξής :

𝑃 [ο παίκτης να κερδίσει∣𝑊𝑡 mod 3 = 0] =

1
10

𝑃 [ο παίκτης να χάσει∣𝑊𝑡 mod 3 = 0] =

+𝜖

9
10

𝑃 [ο παίκτης να κερδίσει∣𝑊𝑡 mod 3 ∕= 0] =
𝑃 [ο παίκτης να χάσει∣𝑊𝑡 mod 3 ∕= 0] =

1
4

3
4

−𝜖

−𝜖

+ 𝜖.

Ασφαλώς, το ενδεχόµενο το 𝑊𝑡 mod 3 = 0 είναι λιγότερο συχνό από το 𝑊𝑡 mod 3 ∕= 0 και το

πρώτο νόµισµα χρησιµοποιείται λιγότερες ϕορές (µε συχνότητα που αγγίζει το 40%) από το δεύτερο
(που συµβαίνει περίπου 60%). ΄Οµως, η πιθανότητα να χάσει ο παίκτης είναι πολύ µεγαλύτερη
στην πρώτη περίπτωση από τη δεύτερη, αναπληρώνοντας έτσι την αυξηµένη συχνότητα του δεύτερου
Ϲαριού. Συνεπώς, το ∆εύτερο Παιχνίδι είναι επίσης ένα παιχνίδι καταδικασµένο στην αποτυχία.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, αν και

E [𝑊1 ∣𝑊0 ] < 𝑊0 = 𝑊

αν

𝑊0 mod 3 = 0,

δεν παίζουν ϱόλο στο αποτέλεσµα οι αρχικές συνθήκες που επιλέγουµε.
15

΄Οπως γίνεται σαφές σε αυτήν την ενότητα, το παράδοξο του Parrondo στηρίζεται κατά πολύ στο κεφάλαιο του

παίκτη. Στο [64] οι συγγραφείς προσπαθούν να ξαναδιατυπώσουν το παράδοξο στην προσπάθεια τους να αποτινάξουν
την εξάρτηση από το κεφάλαιο. Αφού η τρέχουσα απόφαση – στο ϐελτιωµένο µοντέλο – εξαρτάται πλήρως από την
ιστορία του παιχνιδιού µέχρι εκείνη τη στιγµή, αυτό συνεπάγεται την ενδεχόµενη εφαρµογή του στα Οικονοµικά ως µια
νικηφόρα στρατηγική. Αυτό ϑυµίζει ελαφρώς τους Paulos και Scholes, που σε διαφορετικές περιστάσεις δοκίµασαν την
µαθηµατική τους ϕιλοσοφία στο Χρηµατιστήριο. Θα επανέλθουµε σε αυτό το ϑέµα στο Μέρος Β΄ αυτής της διατριβής.
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Αυτό που σε καµία περίπτωση δεν ϑα µπορούσε να προβλεφθεί είναι ότι αν παίξουµε δύο γύρους
του Πρώτου Παιχνιδιού ακολουθούµενους από δύο γύρους του ∆εύτερου Παιχνιδιού, κ.ο.κ, επ΄
άπειρον, τότε, αντίθετα µε την πεποίθησή µας πως το κεφάλαιο 𝑊 ϑα µηδενιστεί, ϑα παρατηρήσουµε το κεφάλαιό µας να αυξάνεται απεριόριστα ! Αυτό συµβαίνει ακόµα και αν η διαδοχή µεταξύ
των δύο παιχνιδιών είναι τυχαία [48].
Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η ακόλουθη παρατήρηση : Υποθέστε ότι στο ∆εύτερο Παιχνίδι
ορίζουµε δύο µεταβλητές, 𝑝1 και 𝑝2 , που εκφράζουν τις πιθανότητες νίκης. Τότε, ο όγκος του
παραµετρικού χώρου, (𝑝, 𝑝1 , 𝑝2 ), που οδηγεί στο παράδοξο του Parrondo είναι 0.032% επί του
συνολικού όγκου. Μάλιστα, υπάρχει και η ‘αντίστροφη’ περίπτωση όπου δύο νικηφόρα παιχνίδια
συνδυάζονται για να αποτελέσουν ένα ‘χαµένο’ παιχνίδι [49].

Ο πρόεδρος Clinton, που στην αρχή αρνήθηκε ότι είχε ερωτική σχέση µε την Monica Lewinsky (Πρώτο Παιχνίδι, ένα ‘χαµένο’ παιχνίδι), είδε την δηµοτικότητά του να
αυξάνεται (ένα νικηφόρο παιχνίδι εν τέλει) µόνο όταν οµολόγησε ότι είχε πει ψέµατα
(∆εύτερο Παιχνίδι, πάλι ένα ‘χαµένο’ παιχνίδι).

Ο Abbott ισχυρίζεται ότι κάτι τέτοιο εµπίπτει στα πλαίσια ενός παραδείγµατος αναφορικά µε τα
παράδοξα κατά Parrondo. Εντούτοις, όπως πάντα, έχουν διατυπωθεί πολλές ενστάσεις σχετικά µε
τη σηµασία και την ορθότητα των παραδόξων τύπου Parrondo στην ϐιβλιογραφία [52].

2.3 Τα Κλασικά Μοντέλα της Θεωρίας Ολιγοπωλίων

Το Θεώρηµα του Nash εξασφαλίζει την ύπαρξη ενός σηµείου ισορροπίας σε µια ευρεία κλάση
παιγνίων. Κι όµως, ούτε το µοντέλο του Cournot αλλά ούτε και του Bertrand δεν ανήκουν σε
αυτήν την κλάση διότι πολύ απλά και οι δύο αυτές εφαρµογές έχουν άπειρο (και όχι πεπερασµένο)
σύνολο στρατηγικών. Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι υποθέσεις του ϑεωρήµατος του Nash
είναι ικανές αλλά όχι και αναγκαίες συνθήκες για την ύπαρξη ενός σηµείου ισορροπίας, µιας
και υπάρχουν πολλά παίγνια που δεν ικανοποιούν τις υποθέσεις του ϑεωρήµατος και παρ΄ όλα
αυτά εµφανίζουν ένα ή και περισσότερα σηµεία ισορροπίας κατά Nash. Αυτό συµβαίνει και στην
περίπτωση των ολιγοπωλίων και µάλιστα ο ίδιος ο Cournot απέδειξε την ύπαρξη ενός τέτοιου
σηµείου ισορροπίας κατασκευάζοντάς το (χωρίς όµως να αποδείξει και ϑεωρητικά την ύπαρξή του)!

2.3.1 Το Μοντέλο του Cournot

Ο Γάλλος µαθηµατικός Augustin Cournot (1801-1877) είναι διάσηµος κυρίως για το µοντέλο του
για τα δυοπώλια [29] [Κεφάλαιο VII]. Πράγµατι, αυτό το µοντέλο αποτελεί το πρότυπο παράδειγµα
σε οποιοδήποτε σύγγραµµα πραγµατεύεται τα Μικροοικονοµικά και µάλιστα συχνά χρησιµοποιείται ως µια επιτυχηµένη εφαρµογή του κλάδου της ϑεωρίας παιγνίων που αφορά στην προσέγγιση
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της µη-συνεργασίας και της εύρεσης σηµείων ισορροπίας σε προβλήµατα των Οικονοµικών Επιστηµών. ΄Οµως, ο Cournot, όχι µόνο ανέπτυξε την ϑεωρία του µονοπωλίου και του ολιγοπωλίου, αλλά
επιχείρησε επίσης να εντοπίσει και να αναπτύξει όλες τις µαθηµατικές αρχές που είναι απαραίτητες
για µια ενδελεχή µελέτη της Οικονοµικής Θεωρίας (για παράδειγµα, όρισε την µαθηµατική και
την γραφική αναπαράσταση της συνάρτησης Ϲήτησης).
Η παραδοσιακή (µικρο)οικονοµική ϑεωρία αναγνωρίζει δύο ακραίες, και πολύ ϐασικές, καταστάσεις της αγοράς : το µονοπώλιο και τον τέλειο (πλήρη) ανταγωνισµό. Ο Cournot έγραψε και για τις
δύο αυτές ακραίες καταστάσεις αλλά εξέτασε λεπτοµερώς κυρίως µια ενδιάµεση (και περισσότερο
χαρακτηριστική) περίπτωση : το ολιγοπώλιο. Το µονοπώλιο εκφράζει την περίπτωση που ένας µόνο
παράγοντας (η Επιχείρηση, πολλές ϕορές το ίδιο το Κράτος), κυριαρχεί σε ολόκληρο τον κλάδο
(µονοπωλεί δηλαδή). Τα µονοπώλια συνήθως εµφανίζονται και επικρατούν στη συνέχεια µε παρεµϐάσεις του ίδιου του κράτους. Στην πράξη, κάθε επιχείρηση ϕιλοδοξεί να µονοπωλεί την εκάστοτε
αγορά µιας και αυτό της δίνει το ‘δικαίωµα’ να διατηρεί ψηλά, και όσο εκείνη το επιθυµεί, την τιµή
πώλησης του παραγόµενου προϊόντος µεγιστοποιώντας έτσι το (µονοπωλιακό) κέρδος της.
Από την άλλη µεριά ο τέλειος ανταγωνισµός προϋποθέτει, τουλάχιστον ϑεωρητικά, ένα άπειρο
πλήθος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Κάθε µια από αυτές τις επιχειρήσεις
ϑεωρείται ασήµαντη σε σχέση µε το συνολικό µέγεθος του κλάδου και οι ενέργειές της είναι, κατά
µια έννοια, αµελητέες : η οποιαδήποτε επιχείρηση δεν έχει την δύναµη να επηρεάσει την αγοραία
τιµή διότι, πολύ απλά, ο καταναλωτής ϑα επιλέξει µια άλλη επιχείρηση (από τις ‘άπειρες’) που να
πουλάει σε πιο ευνοϊκή τιµή. Κάπου ενδιάµεσα αυτών των δύο ακραίων περιπτώσεων ϐρίσκεται και
η περίπτωση του ολιγοπωλίου, λίγων δηλαδή επιχειρήσεων που πωλούν ένα προϊόν, που µπορεί
να είναι είτε πανοµοιότυπο είτε διαφοροποιηµένο. Για την ώρα (για τις ανάγκες της Ενότητας
2.3) ϑεωρούµε ότι τα προϊόντα είναι πανοµοιότυπα. Μάλιστα, τα δύο παραδείγµατα που εντοπίζει
κάποιος στις εργασίες του Cournot αφορούν στην περίπτωση δύο πηγών ή δύο ορυχείων, και στις
δύο περιπτώσεις πρόκειται για αγορές πανοµοιότυπου προϊόντος.
Σε αυτήν την Υποενότητα παρουσιάζουµε την προσέγγιση του Cournot. Παράλληλα, εισάγουµε
και τον συµβολισµό που ϑα ακολουθήσουµε στο υπόλοιπο τµήµα του Μέρους Α΄.
Θεωρούµε δύο επιχειρήσεις, την Επιχείρηση 1 και την Επιχείρηση 2, που τροφοδοτούν την αγορά
µε το ίδιο, πανοµοιότυπο, προϊόν. Αυτές οι δύο επιχειρήσεις λειτουργούν κάτω από συνθήκες
ανταγωνισµού και κανενός είδους συνεργασίας δεν είναι επιτρεπτή. Προφανώς, µιας και το προϊόν
υποθέτεται ότι είναι πανοµοιότυπο, η τιµή είναι υποχρεωτικώς η ίδια για τις δύο επιχειρήσεις.
΄Εστω ότι αυτή η τιµή είναι η 𝑝 και τα ύψη παραγωγής της Επιχείρησης 1 και της Επιχείρησης 2
είναι 𝑞1 και 𝑞2 , αντίστοιχα, µε 𝑄 = 𝑞1 + 𝑞2 τη συνολική διαθέσιµη ποσότητα. Αν και οι καταναλωτές
δεν αποτελούν στρατηγικούς παίκτες στην διατύπωση του παιγνίου (οι δύο επιχειρήσεις αποτελούν
τους δύο µοναδικούς παίκτες), µετέχουν στην διαµόρφωση του µοντέλου µέσω της συνάρτησης Ϲήτησης, 𝑄 = 𝐹 (𝑝), η οποία συσχετίζει µια τιµή σε µια συνολική διαθέσιµη ποσότητα του προϊόντος.
Με αυτόν τον τρόπο, αντικατοπτρίζει το ύψος παραγωγής που δύναται να απορρόφησε η αγορά για
µια δοσµένη τιµή και αντίστροφα. Στην πραγµατικότητα, όπως ϑα δούµε και παρακάτω, αυτή η
συνάρτηση είναι η συνάρτηση ωφέλειας που µοντελοποιεί τις προτιµήσεις των καταναλωτών. Αξίζει
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να υπογραµµίσουµε την σπουδαιότητα µιας τέτοιας συνάρτησης για κάθε µοντέλο. Μάλιστα, αν
κάποιος επιθυµεί να αναπτύξει και να µελετήσει ένα όσο το δυνατόν ακριβές µοντέλο µιας συγκεκριµένης αγοράς, τότε ϑα πρέπει να επιλέξει µια συνάρτηση ωφέλειας που να αποτυπώνει τις
αληθινές προτιµήσεις των καταναλωτών, κάτι που πρέπει να µπορεί να αποδειχθεί και εµπειρικά
(ϐάσει πραγµατικών δεδοµένων της αγοράς). Είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν αποτέλεσε τον αντικειµενικό σκοπό στην δουλειά του Cournot. Ο Cournot επεδίωξε να παρουσιάσει µια γενική
µαθηµατική προσέγγιση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να δείξει ότι ένας τέτοιος
ανταγωνισµός ϑα µπορούσε να οδηγήσει σε ένα ευσταθές σηµείο ισορροπίας. ΄Ετσι, ο Cournot
ουδέποτε προσδιόρισε την γενική συνάρτηση, 𝐹 (𝑝).
∆οσµένης µιας συνάρτησης Ϲήτησης, η αντίστροφή της, δηλαδή η 𝑝 = 𝑓 (𝑄), είναι πολύ ϐολικότερη
για τις ανάγκες της παρουσίασης. Η συνάρτηση 𝑓 ϑα πρέπει να υπακούει στις ακόλουθες συνθήκες : 1) 𝑓 (0) ≥ 0. 2) Αν 𝑄 > 0 και 𝑓 (𝑄) > 0, τότε 𝑓 ′ (𝑄) < 0, δηλαδή η καµπύλη Ϲήτησης είναι
ϕθίνουσα. 3) Αν 𝑄 > 0, τότε 𝑄𝑓 (𝑄) ≤ 𝑀 , όπου το 𝑀 είναι κάποιος πεπερασµένος αριθµός, µε
άλλα λόγια, άπειρα κέρδη δεν είναι αποδεκτά στην ανάλυσή µας.

Αν κάποιος υποθέσει ότι δεν υπάρχουν κόστη παραγωγής, τα κέρδη των δύο επιχειρήσεων είναι,
αντίστοιχα,

𝑢1 = 𝑞1 𝑓 (𝑞1 + 𝑞2 )
𝑢2 = 𝑞2 𝑓 (𝑞1 + 𝑞2 ).
Αφού κάθε επιχείρηση επιθυµεί να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της (ανεξάρτητα από τις ενέργειες της
ανταγωνίστριας εταιρείας) οδηγούµαστε στις πρωτοβάθµιες συνθήκες

∂𝑢1
∂𝑞1
∂𝑢2
∂𝑞2

=
=

∂ [𝑞1 𝑓 (𝑞1 + 𝑞2 )]
=0
∂𝑞1
∂ [𝑞2 𝑓 (𝑞1 + 𝑞2 )]
= 0,
∂𝑞2

από τις οποίες γίνεται σαφές ότι πρέπει να λύσουµε το ακόλουθο σύστηµα πρωτοβάθµιων συνήθων
διαφορικών εξισώσεων

𝑓 (𝑞1 + 𝑞2 ) + 𝑞1 𝑓 ′ (𝑞1 + 𝑞2 ) = 0
𝑓 (𝑞1 + 𝑞2 ) + 𝑞2 𝑓 ′ (𝑞1 + 𝑞2 ) = 0

(2.15)

για να καθορίσουµε τις ϐέλτιστες τιµές των 𝑞1 και 𝑞2 .
Το πρώτο πολύ σηµαντικό ϑέµα είναι αυτό της ύπαρξης λύσης των (2.15): Μπορεί κάποιος να αποϕανθεί, σύµφωνα µε το σύστηµα (2.15), ότι µια τέτοια κατάσταση ισορροπίας πράγµατι υφίσταται;
Το δεύτερο ερώτηµα είναι αυτό της κατασκευής : Αν η απάντηση στο προηγούµενο ερώτηµα είναι
καταφατική, τότε, µπορούµε να υπολογίσουµε αυτήν την ισορροπία; Ο Cournot απέδειξε την ύπαρξη και έδειξε ότι, εν γένει, µπορούµε να υπολογίσουµε το σηµείο ισορροπίας το οποίο µάλιστα
είναι και ευσταθές [29]. Σηµειώνουµε πως η κύρια συνθήκη που εξασφαλίζει την ύπαρξη είναι ότι
το κέρδος για την κάθε επιχείρηση, δηλαδή το 𝑢𝑖 , πρέπει να είναι συνάρτηση κοίλη ως προς το
όρισµά της, µε άλλα λόγια αν 𝑓 (𝑄) > 0, τότε d2 𝑢𝑖 /d𝑞𝑖2 < 0.
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Το σηµείο ισορροπίας που ανακάλυψε ο Cournot εντοπίζεται στην τοµή δύο καµπυλών όπως
ϕαίνεται στο Σχήµα 2.1. Αυτές οι καµπύλες αναπαριστούν τα γραφήµατα των δύο εξισώσεων
(2.15) και ονοµάζονται καµπύλες αντίδρασης (reaction curves) [38] οδηγώντας έτσι στον ορισµό
της συνάρτησης αντίδρασης (reaction function) [23]. Ειδωµένες υπό το πρίσµα των δυναµικών
συστηµάτων, αυτές οι συναρτήσεις καθορίζουν τον κανόνα µε τον οποίο οι επιχειρήσεις ϱυθµίζουν
την εξέλιξη της παραγωγής τους σε σχέση και µε το µέγεθος της συνολικής παραγωγής.
5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

Σχήµα : 2.1: Το σηµείο ισορροπίας κατά Cournot ως η τοµή των δύο καµπυλών αντίδρασης.

Προσθέτοντας τις εξισώσεις (2.15) παίρνουµε

2𝑓 (𝑄) + 𝑄 𝑓 ′ (𝑄) = 0,
ή, ισοδύναµα,

𝑄 + 2𝑝
(αφού 𝑝 = 𝑓 (𝑄)).

d𝑄
d𝑝

=0

(2.16)

Βέβαια, στην περίπτωση του µονοπωλίου (ή ενός δυοπωλίου ενεργών από

συµφώνου) η τιµή, 𝑝, ϑα έπρεπε να προσδιοριστεί από την εξίσωση

𝑄+𝑝

d𝑄
d𝑝

= 0.

(2.17)

Οµοίως, για 𝑛 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά ϑα είχαµε ένα σύστηµα παρόµοιο
µε το (2.15), αλλά τώρα µε 𝑛 εξισώσεις, το άθροισµα των οποίων ϑα οδηγούσε στο

𝑄 + 𝑛𝑝

d𝑄
d𝑝

= 0.

(2.18)

Σε αυτήν την γενική περίπτωση, η λύση είναι η

𝑄 = 𝑝−1/𝑛
για την συνολική παραγωγή. Συνεπώς, τα συνολικά κέρδη, 𝑝 𝑄, είναι µεγαλύτερα στην περίπτωση
του µονοπωλίου (𝑛 = 1) και ϕθίνουν όσο το πλήθος των επιχειρήσεων µεγαλώνει σε αριθµό. Αυτό
σηµαίνει ότι το όφελος είναι µέγιστο όταν υπάρχει µόνο µια επιχείρηση στην αγορά και µάλιστα
η τιµή γίνεται και αυτή η µέγιστη δυνατή. Εποµένως, από την µια µεριά ο ανταγωνισµός ϱίχνει
τις τιµές και από την άλλη µεριά ελαχιστοποιεί τα κέρδη των επιχειρήσεων. Είναι λογικό να
αναρωτιόµαστε για ποιό λόγο οι επιχειρήσεις δεν χρεώνουν την µονοπωλιακή τιµή, όπως αυτή
προσδιορίζεται από την εξίσωση (2.17). Αυτό συµβαίνει γιατί, πολύ απλά, η σταθερή τιµή είναι µία
ασταθής ισορροπία : Υπάρχει κίνητρο για κάθε επιχείρηση να αποκλίνει από αυτή ώστε να πετύχει
προσωρινά κέρδη.
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Το µοναδικό ευσταθές σηµείο είναι αυτό που διέπεται από την εξίσωση (2.16) (στην περίπτωση δηλαδή δύο µόνο επιχειρήσεων), η λύση του οποίου είναι η 𝑞1 = 𝑞2 , πράγµα το οποίο και αναµενόταν
µιας και οι επιχειρήσεις παράγουν ίδιες ποσότητες και έχουµε υποθέσει µηδενικά κόστη παραγωγής. Αυτές οι τιµές εκφράζουν το ϐέλτιστο ύψος παραγωγής. Ωστόσο, ϑα µπορούσε κάποιος να
υποστηρίξει ότι κάποιες εκ των εταιρειών έχουν στην πραγµατικότητα ϕθάσει στο όριο της παραγωγικής τους ικανότητας. Φυσικά, αυτό το επιχείρηµα οδηγεί στην αναπόφευκτη εισαγωγή των
εξόδων παραγωγής, έστω 𝐶1 (𝑞1 ), 𝐶2 (𝑞2 ), . . . , 𝐶𝑛 (𝑞𝑛 ), για καθεµία από τις 𝑛 επιχειρήσεις. Κατά
συνέπεια, το αρχικό σύστηµα εξισώσεων γράφεται

𝑓 (𝑄) + 𝑞1 𝑓 ′ (𝑄) − 𝐶1′ (𝑞1 ) = 0
𝑓 (𝑄) + 𝑞2 𝑓 ′ (𝑄) − 𝐶2′ (𝑞2 ) = 0

(2.19)

..
.

𝑓 (𝑄) + 𝑞𝑛 𝑓 ′ (𝑄) − 𝐶𝑛′ (𝑞𝑛 ) = 0,
όπου, προφανώς, η συνολική προσφερόµενη ποσότητα είναι η 𝑄 =
ποσότητα η 𝑄𝑖 = 𝑄 − 𝑞𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛.

∑𝑛

𝑖=1 𝑞𝑖

και η υπολειµµατική

Υπάρχει και ένα άµεσο αποτέλεσµα : Αφαιρώντας την 𝑗 οστή από την 𝑖οστή εξίσωση στις (2.19),
παίρνουµε

𝑞𝑖 − 𝑞𝑗 =

)
d𝑄 ( ′
𝐶𝑖 (𝑞𝑖 ) − 𝐶𝑗′ (𝑞𝑗 ) .
d𝑝

Αφού d𝑄/d𝑝 ≤ 0, έχουµε 𝑞𝑖 > 𝑞𝑗 όταν 𝐶𝑖′ (𝑞𝑖 ) < 𝐶𝑗′ (𝑞𝑗 ) και 𝑞𝑖 < 𝑞𝑗 όταν 𝐶𝑖′ (𝑞𝑖 ) > 𝐶𝑗′ (𝑞𝑗 ): Ουσιαστικά λοιπόν, το ύψος παραγωγής της Επιχείρησης 𝑖 είναι µεγαλύτερο από αυτό της Επιχείρησης 𝑗
οποτεδήποτε το οριακό κόστος (το επιπρόσθετο κόστος ανά µονάδα παραγόµενης ποσότητας) είναι
χαµηλότερο.
Προσθέτοντας όλες τις εξισώσεις της (2.19) λαµβάνουµε την αντίστοιχη της (2.18),

[

𝑄 + 𝑛𝑝 −

𝑛
∑

𝐶𝑖′ (𝑞𝑖 )

𝑖=1

]

d𝑄
d𝑝

= 0,

(2.20)

και η αντίστοιχη για την περίπτωση του µονοπωλίου είναι η

[
] d𝑄
𝑄 + 𝑝 − 𝐶 ′ (𝑄)
= 0.
d𝑝

(2.21)

Συγκρίνοντας τις (2.20) και (2.21) αποφαινόµαστε ότι η τιµή 𝑝 µειώνεται µε την αντικατάσταση του

𝑛𝑝 µε την 𝑝 αλλά αυξάνεται µε την αντικατάσταση του

∑𝑛

′
𝑖=1 𝐶𝑖 (𝑞𝑖 )

µε το 𝐶 ′ (𝑄). Παρατηρήστε ότι

τα κόστη είναι πάντοτε µεγαλύτερα για µια ανταγωνιστική εταιρεία παρά για µια µονοπωλιακή,
δηλαδή

∑𝑛

′
𝑖=1 𝐶𝑖 (𝑞𝑖 )

𝑛

> 𝐶 ′ (𝑄).

Ο Cournot απέδειξε ότι η προκύπτουσα τιµή, 𝑝, όπως ϕαίνεται από την εξίσωση (2.21), είναι
µεγαλύτερη από αυτήν της εξίσωσης (2.20).
Είναι εντυπωσιακό ότι ο Cournot ανέπτυξε ένα µαθηµατικό µοντέλο χωρίς να ϑεωρήσει συγκεκριµένες συναρτήσεις όσον αφορά στις συναρτήσεις Ϲήτησης και κόστους πετυχαίνοντας έτσι την
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προσδοκώµενη γενικότητα της ϑεωρίας των ολιγοπωλίων. Ωστόσο, πολλά είναι τα ερωτήµατα που
προκύπτουν από την ϑεώρησή του : Είναι το σηµείο ισορροπίας ϱεαλιστικό και πραγµατοποιήσιµο; Τί συµβαίνει στην περίπτωση που η λήψη αποφάσεων των δύο επιχειρήσεων δεν είναι στατική
αλλά δυναµική; Αποφασίζουν οι εταιρείες ταυτόχρονα για το ύψος παραγωγής τους; Ποιές είναι οι
κατάλληλες µεταβλητές ικανές να αποτυπώσουν ϱεαλιστικά τον µηχανισµό ενός πραγµατικού ολιγοπωλίου, οι παραγόµενες ποσότητες ή οι τιµές; Σε όλες αυτές τις ερωτήσεις έχουν δοθεί διάφορες
απαντήσεις (που διαφοροποιούν και τις αντίστοιχες σχολές στην (Μικρο)οικονοµική Θεωρία) αλλά
για να τις κατανοήσουµε καλύτερα είναι απαραίτητο να περιγράψουµε, έστω επιγραµµατικά, τις
αντιρρήσεις του Bertrand πάνω στις ιδέες που ανέπτυξε ο Cournot.

2.3.2 Οι Αντιρρήσεις του Bertrand

∆εν αποτελεί έκπληξη ότι οι ιδέες του Cournot αµφισβητήθηκαν και ορισµένες ϕορές ακόµη και
κατακρίθηκαν έντονα. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι χρειάστηκαν σαρανταπέντε χρόνια
για να κατανοήσει και να εκτιµήσει η επιστηµονική κοινότητα την έρευνα του Cournot και την
προσφορά του στην οικονοµική σκέψη. Κατά συνέπεια, µόλις το 1883 δηµοσιεύθηκε η πρώτη
επίσηµη αµφισβήτηση, και αυτή από τον Bertrand [16]. Μάλιστα, ο Daughety [33] [σελίδα 18]
σχολιάζει : ‘Ο Cournot δεν έζησε για να δει την δηµοσίευση του άρθρου που έµελλε να γίνει µια
από τις πιο διάσηµες αναφορές από κριτή, την κριτική του Bertrand εν έτει 1883 πάνω στο ϐιβλίο
του Cournot’.
Ο Joseph Bertrand (1822-1900) ήταν ένας Γάλλος µαθηµατικός, πιθανότατα περισσότερο γνωστός
για τις αντιρρήσεις του πάνω στους ισχυρισµούς του Cournot (που µάλλον υπέπεσαν στην αντίληψή του από το ϐιβλίο του Walras [87]). Εντούτοις, είναι επίσης γνωστός για την συνεισφορά του σε
άλλα επιστηµονικά πεδία όπως στην Μηχανική, την Θεωρία Αριθµών (το αίτηµα του Bertrand16 )
και την Θεωρία Πιθανοτήτων (το παράδοξο του Bertrand17 ). Ο Bertrand, στην κριτική του πάνω στα δύο ϐιβλία, του Cournot αλλά και του Walras, δηµοσιευµένη στο Journal des Savants,
εναντιώθηκε κυρίως σε δύο σηµεία και εµµέσως πρότεινε ένα εναλλακτικό µοντέλο περισσότερο
ϱεαλιστικό κατά την άποψή του. Αυτό το µοντέλο ϐασίζεται στην παρατήρηση ότι, σε ορισµένες
περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις επιλέγουν τιµές ως προσδιορίσιµες µεταβλητές (αντί για τις παραγόµενες ποσότητες) και ότι οι καταναλωτές παίζουν έναν σηµαντικότερο ϱόλο στην διαδικασία λήψης
αποφάσεων των επιχειρήσεων. Αυτόµατα αυτή η διαφοροποίηση µεταβάλλει ουσιαστικά την ϕύση
του προκύπτοντος σηµείου ισορροπίας.
Ο Cournot, κατά την ανάλυσή του, ϐασίστηκε στην τάση για µη-συνεργασία όσον αφορά τις επιχειρήσεις. ΄Ετσι δεν επιτρέπεται η σύναψη συµφωνιών µεταξύ των εταιρειών και αυτό επιτρέπει
16

Υπάρχει τουλάχιστον ένα πρώτος αριθµός, 𝑝, µε 𝑛 < 𝑝 < 2𝑛 − 2, για κάθε 𝑛 > 3. Αυτή η εικασία αποδείχθηκε

τελικά από τον Chebyshev.
17
Θεωρείστε ένα ισόπλευρο τρίγωνο εγγεγραµµένο σε κύκλο. Ποιά είναι η πιθανότητα µια τυχαία χορδή να είναι
µεγαλύτερη σε µήκος από την πλευρά του τριγώνου; Ο Bertrand έδειξε ότι αυτή η πιθανότητα µπορεί να πάρει τις τιµές

1/3, 1/2 και 1/4, ανάλογα µε την ϑεώρηση που ϑα ακολουθήσει κάποιος. Στην πραγµατικότητα, η λύση στο πρόβληµα
εξαρτάται από το πώς ϑα ορίσει κάποιος την τυχαιότητα στην επιλογή της χορδής.
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στον Cournot να µελετήσει ένα καθαρά δυοπωλιακό (ολιγοπωλιακό) περιβάλλον. Ο Bertrand από
την άλλη πιστεύει ότι η συνεργασία στην επιλογή µιας (κοινής) τιµής οδηγεί στην µεγιστοποίηση του κέρδους και έτσι δεν πρέπει να παραβλεφθεί, πόσω µάλλον να απορριφθεί. Αυτό δείχνει
την πεποίθησή του ότι η συνεργασία αποτελεί µια ισχυρή συνιστώσα στην επίτευξη µιας ϐέλτιστης
στρατηγικής για κάθε εµπλεκόµενη επιχείρηση. Εντούτοις, αυτό δεν είναι απόλυτα αληθές και
σηµατοδοτεί την σπουδαιότερη επανάσταση που επέφερε η συνεισφορά του Nash.
Επιπρόσθετα, ο Cournot πίστευε ότι οι καταναλωτές εκφράζουν τις προτιµήσεις τους αποκλειστικά
διαµέσου της καµπύλης Ϲήτησης. Ωστόσο, ο Bertrand ϑέτει υπό αµφισβήτηση αυτήν την ϐεβαιότητα : ο καταναλωτής µπορεί να ϑεωρηθεί ως ένα υπολογίσιµο και ουσιώδες συστατικό του µοντέλου.
Μάλιστα, δανειζόµενοι έναν όρο από την Θεωρία Παιγνίων, οι καταναλωτές ίσως ϑα έπρεπε να
ϑεωρηθούν ως στρατηγικοί παίκτες στην διαµόρφωση του µοντέλου. Βέβαια, αυτό το πρόσθετο
στοιχείο αυξάνει δραµατικά την πολυπλοκότητα της όλης ϑεώρησης και ανάλυσης.
Τέλος (και ίσως το πιο σηµαντικό) ο Cournot ϑεωρεί την τιµή του πανοµοιότυπου προϊόντος δεδοµένη και υποστηρίζει πως κάθε εταιρεία αποφασίζει για το ϐέλτιστο ύψος παραγωγής. Αντίθετα,
ο Bertrand, ϑεωρεί την τιµή ως την κεντρική µεταβλητή για κάθε ολιγοπώλιο. Αυτό µας δίνει ένα
αξιοσηµείωτο πλεονέκτηµα [37]: ‘Είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουµε τις ϑεσµικές διατάξεις που
καθορίζουν τις τιµές σε ολιγοπωλιακές αγορές αν δεν είναι οι ίδιες οι επιχειρήσεις που τις ορίζουν.
Σε αυτό το σηµείο ο Cournot µάς αφήνει στον αέρα. Αν οι επιχειρήσεις παράγουν ένα τέλεια οµοιογενές προϊόν, δεν µπορούν να επιλέξουν τις δικές τους τιµές αν δεν κατοικούν στον κόσµο του
Bertrand. Από την άλλη µεριά, αν το προϊόν είναι διαφοροποιηµένο µε τέτοιον τρόπο, που η Ϲήτηση µιας εταιρείας είναι µια συνεχής συνάρτηση όλων των τιµών των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων,
οι εταιρείες ϕαντάζουν σαν να επιλέγουν οι ίδιες τόσο την τιµή όσο και την παραγόµενη ποσότητα
– µόνο µια εκ των δύο µπορεί να έχει πρωτεύουσα στρατηγική σηµασία’.
Ο Bertrand δεν µπορούσε να πεισθεί από τον ισχυρισµό του Cournot ότι υπάρχει ένα κίνητρο
για µείωση της τιµής αν και οι δύο επιχειρήσεις συµφωνήσουν να δράσουν ως µια µονοπωλιακή
επιχείρηση. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε αυτή η επαναλαµβανόµενη µείωση των τιµών ϑα οδηγούσε σε
µια µείωση δίχως τέλος. Σύµφωνα µε αυτήν την υπόθεση, δεν υφίσταται καµία έγκυρη κατάσταση
ισορροπίας. Στην πραγµατικότητα, ο Bertrand υποστηρίζει ότι η αβλεψία που οδήγησε σε αυτόν
τον ισχυρισµό είναι ότι τα 𝑞1 και 𝑞2 ϑεωρήθηκαν ως δύο ανεξάρτητες µεταβλητές, πράγµα που για
προφανείς λόγους δεν ισχύει [16].
Στην περίπτωση των υποθέσεων του Bertrand, καθεµία από τις δύο ανταγωνίστριες εταιρείες αντιµετωπίζει τα κέρδη

𝑢𝑖 (𝑝1 , 𝑝2 ) = (𝑝𝑖 − 𝑐𝑖 )𝑞𝑖 (𝑝1 , 𝑝2 ),

𝑖 = 1, 2,

(2.22)

όπου δεχόµαστε ότι το οριακό κόστος, 𝑐𝑖 , είναι σταθερό προς όφελος µιας απλής παρουσίασης. Στην
περίπτωση ενός πανοµοιότυπου προϊόντος η ανάλυση αποδεικνύεται τετριµµένη και ανεξάρτητη
από το πλήθος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά : Η Επιχείρηση 𝑖 ικανοποιεί
τις ανάγκες ολόκληρης της αγοράς αν 𝑝𝑖 < 𝑝𝑗 , τις ανάγκες της µισής αγοράς (χωρίς απώλεια
της γενικότητας) αν 𝑝𝑖 = 𝑝𝑗 και δεν ικανοποιεί κανένα µερίδιο της αγοράς αν 𝑝𝑖 > 𝑝𝑗 . Βέβαια, το
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σηµείο ισορροπίας εξαρτάται από την τιµή του οριακού κόστους για την κάθε επιχείρηση. Υποθέστε
ότι 𝑐1 > 𝑐2 . Τότε, η Επιχείρηση 2 (η εταιρεία µε το µικρότερο κόστος) είναι σε ϑέση να πουλήσει σε
µια τιµή οριακά µικρότερη από 𝑐1 και µε αυτόν τον τρόπο να µονοπωλήσει την αγορά. Αν 𝑐1 = 𝑐2 ,
τότε και οι δύο οι εταιρείες πωλούν στην ίδια τιµή 𝑝, που είναι ίση µε το κοινό οριακό κόστος (µια
ανταγωνιστική ισορροπία). Προφανώς, σε µια τέτοια περίπτωση, κάθε επιχείρηση έχει µηδενικό
κέρδος. Ωστόσο, αν υποθέσουµε µεταβλητά οριακά κόστη, τότε αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν
καθαρές στρατηγικές [35].
Ο παραπάνω συλλογισµός υποδεικνύει ότι η ισορροπία κατά Bertrand είναι χαµηλότερη από την
ισορροπία κατά Cournot (σε αυτό το απλοποιηµένο σκηνικό) και µάλιστα προς συµφέρον του
καταναλωτή ! Συνεπώς, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι εταιρείες δεν επιθυµούν τέτοιες
στρατηγικές. Ως εκ τούτου, όσον αφορά πανοµοιότυπα προϊόντα (σε ολιγοπωλιακές αγορές), οι
επιχειρήσεις ϱυθµίζουν το ύψος παραγωγής τους και όχι τις τιµές στις οποίες ϑα πουλήσουν τα
αγαθά τους. Εντούτοις, στην περίπτωση των διαφοροποιηµένων προϊόντων, η δυναµική αλλάζει
εντελώς και οι προκύπτουσες ισορροπίες (κατά Bertrand/Nash) είναι αξιόπιστες. Ο Bertrand
ισχυριζόταν ότι αποτελεί συνήθη πρακτική η διαφοροποίηση του προϊόντος από µέρους των επιχειρήσεων για να πετύχουν υψηλότερα κέρδη µιας και η διαφορά της τιµής από το οριακό κόστος
είναι µεγαλύτερη όσο τα προϊόντα είναι όλο και περισσότερο διαφοροποιηµένα. Ακόµη και σήµερα όµως παρατηρείται µια σύγκρουση απόψεων για το κατά πόσον οι επιχειρήσεις καθορίζουν
την ποσότητα που ϑα παράξουν ή την τιµή που ϑα πουλήσουν, αφήνοντας αντίστοιχα την άλλη
µεταβλητή να την καθορίσει η ίδια η αγορά.

2.3.3 Η Επιχείρηση σε ϱόλο ‘Οδηγού’ κατά von Stackelberg

Ο Heinrich von Stackelberg (1905-1946), Γερµανός οικονοµολόγος, είναι περισσότερο γνωστός από την πολύ ενδιαφέρουσα επέκταση της δουλειάς του Cournot [83], δηµοσιεύοντας το µοντέλο του
το 1934 – σχεδόν έναν αιώνα µετά την διάσηµη δηµοσίευση του Cournot. Ισχυρίστηκε, ϐασισµένος
στην δηµοφιλή πεποίθηση ότι σε πολλές αγορές παρατηρεί κάποιος µια επικρατούσα/κυρίαρχη
επιχείρηση, ότι σε ένα δυοπώλιο τύπου Cournot µια εκ των επιχειρήσεων ϑα µετατρεπόταν, αναπόϕευκτα, στον ϱόλο Οδηγού (Κύρια Επιχείρηση ή, καλύτερα, Επιχείρηση ‘Οδηγός’) και η εναποµείνουσα επιχείρηση ϑα γινόταν, εκ των πραγµάτων, η ακόλουθος. Με αυτόν τον τρόπο δηµιούργησε
ένα (δυναµικό) παίγνιο σε δύο στάδια, όπως εκείνο της Ενότητας 2.2. Ουσιαστικά λοιπόν, στο
πρώτο στάδιο του παιγνίου, µια επιχείρηση (ο Οδηγός) επιλέγει το ύψος παραγωγής και την άµεσα
καθορισµένη τιµή. Η δεύτερη επιχείρηση (η ακόλουθος) παρατηρεί τις στρατηγικές ενέργειες της
πρώτης εταιρείας και καθορίζει την ϐέλτιστη παραγόµενη ποσότητα. ΄Ετσι, ϑα µπορούσε κάποιος
να οδηγηθεί στην σκέψη ότι αφού η δεύτερη επιχείρηση έχει πλήρη γνώση του παρελθόντος του
παιγνίου (την πληροφορία δηλαδή που συνοδεύει το προηγούµενο στάδιο) είναι σε περισσότερο
πλεονεκτική ϑέση όσον αφορά στην εξέλιξη του παιγνίου. Ωστόσο, η αναφορά στην τέλεια πληϱοφόρηση είναι παραπλανητική παρ΄ όλο που ως τώρα ασχοληθήκαµε αποκλειστικά µε παίγνια
τέλειας πληροφόρησης (όπου και οι δύο οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροϕορία σχετίζεται µε την αγορά και τις ανταγωνίστριες επιχειρίσεις). Στην πραγµατικότητα, αυτό
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που συµβαίνει τις περισσότερες ϕορές είναι ότι η Επιχείρηση ‘Οδηγός’ γνωρίζει τις χαρακτηριστικές
συναρτήσεις προσδοκίας για την εξέλιξη του ολιγοπωλίου (expectation rules) και κατά συνέπεια
είναι σε ϑέση να προσδιορίσει το ϐέλτιστο ύψος παραγωγής της ανεξάρτητα από την ενέργεια που
ϑα προτιµήσει η ακόλουθος. Αυτό γίνεται πιο σαφές µε την ϐοήθεια ενός απλού παραδείγµατος
της µεθόδου τής ‘όπισθεν’ επαγωγής.
Υποθέστε ότι οι δύο επιχειρήσεις δεν καθορίζουν τις παραγόµενες ποσότητές τους ταυτόχρονα,
αλλά µια εκ των δύο, έστω η Επιχείρηση 1 (ο Οδηγός) είναι σε ϑέση να προσδιορίσει το ύψος
παραγωγής της πριν από την ανταγωνίστρια εταιρεία, την Επιχείρηση 2 (η ακόλουθος). Η λήψη
αποφάσεων γίνεται λοιπόν σε σειρά. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Stackelberg υπέθεσε ότι η Επιχείρηση

2 ϑα αντενεργήσει σύµφωνα µε τον τρόπο που πρότεινε ο ίδιος ο Cournot για να καθορίσει το ύψος
παραγωγής της. Και αυτό είναι ενδιαφέρον διότι ο Stackelberg είναι σίγουρο ότι γνώριζε για τις
αντιρρήσεις του Bertrand. Συνεπώς, για κάθε (αυθαίρετη) ενέργεια της Επιχείρησης 2, η Επιχείϱηση 1 είναι σε ϑέση να προβλέψει, σύµφωνα µε την ϑεωρία του Cournot, την ϐέλτιστη απόκριση
της ακολούθου. Χρησιµοποιώντας αυτήν την γνώση, η Επιχείρηση 1 ϐρίσκεται σε πλεονεκτική
ϑέση παίζοντας πρώτη. Εποµένως, είναι προς το συµφέρον και των δύο εταιρειών να επιθυµούν να
γίνουν ‘οδηγοί’ και αυτή η αµοιβαία επιθυµία έχει ως αποτέλεσµα την επονοµαζόµενη σύγκρουση
κατά Stackelberg. Σχηµατικά αυτό µπορεί να αναπαρασταθεί ως εξής :

1. Η Επιχείρηση 1 επιλέγει 𝑞1 (αυθαίρετο για την ώρα).
2. Η Επιχείρηση 2 παράγει την ισορροπία Cournot

𝑞2 = 𝑞2★ (𝑞1 ).

(2.23)

3. Η Επιχείρηση 1 προσδιορίζει το 𝑞1 χρησιµοποιώντας την πληροφορία (2.23).

Αποδεικνύεται (για παράδειγµα, στο [69]) ότι ο Οδηγός κατά Stackelberg (η κυρίαρχη επιχείρηση
που υποθέτει ότι οι ανταγωνίστριες εταιρείες δρουν σύµφωνα µε την ϑεωρία του Cournot) επιτυγχάνει πάντοτε υψηλότερα κέρδη απ΄ ότι αν ήταν ένας ανταγωνιστής κατά Cournot σε ένα στατικό
περιβάλλον τύπου Cournot.
Μοντέλα τύπου Stackelberg εξετάζονται στο Μέρος Α΄ της διατριβής και συγκεκριµένα στο Κεφάλαιο
5. Μάλιστα, σκοπεύουµε να συγκρίνουµε διάφορες παραλλαγές τύπου Stackelberg ως µέρος της
επικείµενης µελλοντικής µας ερευνητικής δραστηριότητας.

2.3.4 ∆ιάφορες άλλες ∆ιάσηµες Συνεισφορές

Παρά την κριτική που δέχθηκε ο Cournot από τον Bertrand (και από άλλους), η συµβολή του
ϐιβλίου του Cournot [29] στα οικονοµικά µαθηµατικά, τα µικροοικονοµικά και την συµπεριφορά
των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σε µια αγορά είναι αναµφίβολα τεράστια. Προφανώς (όπως και
ο ίδιος ο Bertrand ϑα παραδεχόταν;), αν δεν υπήρχαν οι πρωτοποριακές (και αµφισβητίσιµες)

Κ Ανδριόπουλος

Μαθηµατικές Μέθοδοι στα Οικονοµικά Μαθηµατικά

61

επιστηµονικές ιδέες του Cournot, ο Bertrand και πολλοί άλλοι δεν ϑα ήταν σε ϑέση να αναπτύξουν
τις αντιρρήσεις τους και την σφοδρή κριτική τους – πράγµατι, ακριβώς µε αυτόν τον τρόπο υπάρχει
εξέλιξη σε κάθε επιστηµονικό κλάδο.
Για λόγους πληρότητας σε αυτήν την παράγραφο αναφέρουµε επιγραµµατικά ορισµένες σηµαντικές συνεισφορές στην ϑεωρία ολιγοπωλίων και έπειτα προβαίνουµε στην διατύπωση των δικών µας
αποτελεσµάτων σε αυτό το συναρπαστικό ερευνητικό πεδίο.
Ο Hotelling [51] εξέτασε ένα δυοπώλιο που παράγει ένα πανοµοιότυπο κατά τα άλλα προϊόν, µε την
µόνη διαφοροποίηση στον παράγοντα τοποθεσία για κάθε επιχείρηση (στην ουσία πρόκειται για
χωρική διαφοροποίηση). Στο αρχικό του µοντέλο υπέθεσε ότι οι δύο επιχειρήσεις ϐρίσκονται σε ένα
ευθύγραµµο τµήµα (µονοδιάστατη περίπτωση). Στην αρχή οι εταιρείες προσδιορίζουν την ϐέλτιστη
τοποθεσία για την επιχείρηση και έπειτα καθορίζουν την ϐέλτιστη τιµή στην οποία ϑα πουλήσουν
το προϊόν τους. Ο παράγοντας τοποθεσία είναι στην πράξη ιδιαίτερα σηµαντικός µιας και εισάγει
ένα κόστος µετακίνησης για κάθε καταναλωτή. Η απόσταση από έναν καταναλωτή (υποθέτει ότι
οι καταναλωτές είναι οµοιόµορφα κατανεµειµένοι πάνω στο ευθύγραµµο τµήµα) αυξάνει κατά µια
έννοια (έµµεσα) το κόστος για το ίδιο το προϊόν. ∆εν υπάρχει χωρικό σηµείο ισορροπίας (και
συνεπώς δεν υπάρχει και ισορροπία παρά τους ισχυρισµούς του ίδιου του Hotelling) µιας και η
ϐέλτιστη τοποθεσία και για τις δύο εταιρείες ϐρίσκεται στο κέντρο του ευθυγράµµου τµήµατος. Αν
κάποιος επιβάλλει περαιτέρω υποθέσεις, για παράδειγµα αν ο χώρος στον οποίο ορίζεται το µοντέλο
είναι ο µοναδιαίος κύκλος [77], πολλά αποτελέσµατα ενδέχεται να παρατηρηθούν (σε αυτήν την
περίπτωση υπάρχει η ισορροπία κατά Cournot) [37]. Είναι ενδιαφέρον να επισηµάνουµε ότι ο
Hotelling υποστήριξε πως το µοντέλο του ϑα µπορούσε να εφαρµοστεί σε µεθόδους ψηφοφορίας :
οι υποψήφιοι (πολιτικοί) τις περισσότερες ϕορές επιθυµούν να προλάβουν τα καλύτερα πόστα
κατά τις προεκλογικές εκστρατείες τους για να προσελκύσουν τις περισσότερες ψήφους. (Βλ. για
παράδειγµα το [76].)
Ο Chamberlin ήταν εκείνος που ξεκίνησε την πολεµική ότι στην πραγµατικότητα δεν υφίστανται
πανοµοιότυπα προϊόντα [27]. Προϊόντα διαφορετικών εταιρειών πρέπει να ϑεωρούνται (ακόµη και
ανεπαίσθητα) διαφοροποιηµένα. Ο ευκολότερος τρόπος κατασκευής ενός ικανοποιητικού µοντέλου ήταν να ξεκινήσει από την χωρική διαφοροποίηση, ακριβώς όπως και ο Hotelling, και έπειτα
να γενικεύσει το µοντέλο του Hotelling (την σειριακή αγορά). Μάλιστα, ο Chamberlin εισήγαγε και
την έννοια του ‘µονοπωλιακού ανταγωνισµού’ για να αναφερθεί στην περίπτωση πολλών µικρών (σε
µέγεθος) επιχειρήσεων σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που πωλούν διαφοροποιηµένα προϊόντα
(και για αυτόν τον όρο είναι περισσότερο γνωστός [37]). Στην διατριβή αυτή δεν ασχολούµαστε µε
αγορές κάτω από µονοπωλιακό ανταγωνισµό. Εντούτοις, κάνουµε νύξη στην προοπτική της πραγµατοποίησης µιας τέτοιας αγοράς (υπό προϋποθέσεων) στις συµπερασµατικές µας παρατηρήσεις
του Κεφαλαίου 5. Σε κάθε περίπτωση όµως, σε όλη την έκταση του ερευνητικού µας έργου, συµϕωνούµε µε τις απόψεις του Chamberlin και έτσι επανεξετάζουµε τα ήδη δηµοσιευµένα µοντέλα
προσθέτοντας το κρίσιµο και ουσιώδες στοιχείο της διαφοροποίησης του παραγόµενου προϊόντος.
∆οσµένου ενός ολιγοπωλίου (µε τις συγκεκριµένες υποθέσεις που αυτό ϑα συνοδεύεται) µπορούµε,
ϑεωρητικά, να υπολογίσουµε το (τα) σηµείο (α) ισορροπίας. Ανάλογα µε τις µεταβλητές που κρί-
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νουµε ότι αρµόζουν στο εν λόγω ολιγοπώλιο, δηλαδή είτε τις τιµές είτε τις παραγόµενες ποσότητες,
υπάρχει τουλάχιστον ένα σηµείο ισορροπίας (είτε κατά Bertrand είτε κατά Cournot). Πολλές ϕορές
αυτές οι ισορροπίες καλούνται και ισορροπίες κατά Nash λόγω της ευρείας δουλειάς και των γενικεύσεων αυτής της έννοιας που πέτυχε ο Nash [60]. Αυτό που είναι ουσιαστικό στην µελέτη µας,
και που εξετάζουµε λεπτοµερώς στα επόµενα δύο κεφάλαια, είναι η υπόθεση της ευστάθειας. Είναι
δυνατόν να περιγράψουµε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα δυοπώλιο εµφανίζει µια ασταθή
κατάσταση ισορροπίας; Τί ϑα συµβεί στην περίπτωση αυτή; Επιπλέον, τί ϑα αναµέναµε αν αυξάναµε το πλήθος των εµπλεκόµενων εταιρειών; Τέτοια ερωτήµατα αναφέρονται στη ϐιβλιογραφία από
την εποχή του Cournot, έως τους Theocharis [85] και Palander [63] περί το 1939!
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3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΟ

∆οθείσης µιας αγοράς, επιθυµούµε να µοντελοποιήσουµε την χρονική εξέλιξή της. Μια πρώτη
σκέψη είναι να χρησιµοποιήσουµε τα εργαλεία και τις τεχνικές τής Θεωρίας Παιγνίων για να προϐλέψουµε την ϐέλτιστη στρατηγική τής κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην αγορά. Κάτι
τέτοιο όµως δεν είναι αρκετό µιας και οι συνθήκες της αγοράς (οι αρχικές υποθέσεις του µοντέλου) ενδεχοµένως αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγµα, πιθανώς να εισέλθει µια
καινούργια επιχείρηση στην αγορά ή µια ήδη υπάρχουσα να ϕύγει (όπως ϑα δούµε στην Ενότητα
4.2). Συνεπώς, αυτό ϑα µετέβαλλε το πλήθος των ανταγωνίστριων εταιρειών – µε άλλα λόγια, των
ενεργών παικτών στο παίγνιο. Εναλλακτικά οι χαρακτηριστικές συναρτήσεις προσδοκίας για την
εξέλιξη του ολιγοπωλίου µπορεί να αλλάξουν στην πορεία. Κάτι τέτοιο ϑα τροποποιούσε ανάλογα
τις συναρτήσεις αντίδρασης (reaction functions) και κατ΄ επέκταση την κατάσταση ισορροπίας. ΄Οπως ϑα δούµε στο Κεφάλαιο 5 η ϕύση των προϊόντων ενδέχεται να διαφοροποιηθεί συν τω χρόνω,
πράγµα που ϑα εξαρτηθεί από το αν οι επιχειρήσεις πετυχαίνουν µεγιστοποίηση των κερδών έπειτα
από µια τέτοια ενέργεια. Αυτό υποδεικνύει την σχετική ανεπάρκεια µιας αυστηρά παιγνιοθεωρητικής προσέγγισης της ϑεωρίας ολιγοπωλίων. Και ϐέβαια υπάρχει πάντοτε το επίµαχο ϑέµα της
ευστάθειας ή µη των σηµείων ισορροπίας που προκύπτουν.
Σε αυτό το κεφάλαιο µελετάµε µοντέλα σε συνεχή χρόνο. Κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό.
Μάλιστα, προτού κάποιος προβεί στην κατασκευή ενός µοντέλου, πρέπει πρώτα να αποφασίσει
αναφορικά µε την κατάλληλη χρονική κλίµακα που περιγράφει καλύτερα τον αντίστοιχο κλάδο.
Πράγµατι, τα µοντέλα ολιγοπωλίων διακριτού χρόνου είναι περισσότερο δηµοφιλή από εκείνα συνεχούς χρόνου. Αυτό συµβαίνει κυρίως γιατί οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν δύνανται να τροποποιούν
τις παραγόµενες ποσότητές τους σε συνεχή χρόνο παρά µόνο κατά συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα. Εντούτοις, τα µοντέλα συνεχούς χρόνου είναι σηµαντικά, γιατί αποτελούν µια πρωτογενή
εισαγωγή για τα χρηµατοοικονοµικά µοντέλα. Τα µοντέλα σε διακριτό χρόνο εξετάζονται στο Κεφάλαιο 4. Μπορεί κάποιος να διακρίνει πολλές λεπτές διαφορές µεταξύ των δύο αυτών προσεγγίσεων
και ϐέβαια στην αντίστοιχη δυναµική τους. Τέτοια Ϲητήµατα αποτελούν το αντικείµενο έρευνας
ολόκληρου του Μέρους Α΄.
Το κεφάλαιο αυτό είναι δοµηµένο ως εξής : Στην πρώτη ενότητα αναπτύσσουµε ένα µοντέλο δυοπωλίου µε δύο ϐασικά χαρακτηριστικά, την διαφοροποίηση του προϊόντος και την µη γραµµικότητα.
Στο προηγούµενο κεφάλαιο εξετάσαµε γραµµικά µοντέλα. Πιο συγκεκριµένα, η αντίστροφη συνάρτηση Ϲήτησης ήταν, σε µια πρώτη προσέγγιση, γραµµική. Ωστόσο, σύντοµα συνειδητοποιήσαµε
ότι αυτή η υπόθεση ενδέχεται να µην είναι έγκυρη µιας και, αν κάποιος χρησιµοποιεί την ισοελαστική συνάρτηση τιµολόγησης, το στοιχείο της µη-γραµµικότητας εισάγεται, ϑέλοντας και µη, στο
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µοντέλο. Επιπροσθέτως, είµαστε αναγκασµένοι να ασχοληθούµε και µε το εξής ερώτηµα : Θα είναι
πάντοτε προς όφελος των επιχειρήσεων να παράγουν ένα τυποποιηµένο προϊόν ή µήπως ενδέχεται
να διαφοροποιούν το προϊόν τους σε κάποιο ϐαθµό (π.χ. να ϐελτιώνουν την ποιότητά του); Στο
κεφάλαιο αυτό ξεκινάµε µε την µελέτη των Matsumoto και Szidarovszky [58], αντικείµενο της Ενότητας 3.1, και συνεχίζουµε µε τις δικές µας πρωτότυπες παρεµβάσεις που περιλαµβάνουν την [7]
και την εισαγωγή στο µοντέλο ενός εξωτερικού περιοδικού εξαναγκασµού (periodic driving) όπως
στο [8].

3.1 ΄Ενα Μη-γραµµικό Μοντέλο για ∆υοπώλια µε ∆ιαφοροποιηµένα Προϊόντα

Ξεκινούµε, όπως πάντα, µε µία σειρά από υποθέσεις : Θεωρήστε την περίπτωση δύο επιχειρήσεων
µε τον περιορισµό ότι καµία άλλη επιχείρηση δεν µπορεί να εισέλθει µελλοντικά στην αγορά. Και οι
δύο επιχειρήσεις παράγουν το ίδιο προϊόν, το οποίο δεν µπορούν να αποθηκεύσουν ή να πουλήσουν
σε µεταγενέστερο χρόνο. Η εξέλιξη λαµβάνει χώρα σε πεπερασµένο χρόνο και οι επιχειρήσεις δεν
έχουν κανενός είδους πληροφόρηση για τις ενέργειες/επιλογές τής ανταγωνίστριας εταιρείας, ούτε
µπορούν να συνεργαστούν.
Ο Cournot, όπως έχει ήδη σηµειωθεί αρκετές ϕορές ως τώρα, υπέθεσε ότι οι επιχειρήσεις επιλέγουν
πρώτα το ύψος παραγωγής τους (παραγωγικότητα) και έπειτα η ίδια η αγορά ϱυθµίζει, ϐάσει της
καµπύλης Ϲήτησης και της συνολικής προσφερόµενης ποσότητας, την τιµή του προϊόντος [29]. Το
ύψος παραγωγής που έχει αποφασιστεί από µια επιχείρηση επηρεάζει άµεσα τα κέρδη όλων των
υπολοίπων (συµπεριλαµβανοµένης της ίδιας) και κάθε επιχείρηση προβαίνει σε πλήθος υποθέσεων
σχετικά µε την παραγωγή και την συµπεριφορά όλων των άλλων επιχειρήσεων.
Το σύνολο των ποσοτήτων που ϑα παραχθούν και ϑα πωληθούν σύµφωνα µε το οποίο, κρατώντας τις
ποσότητες όλων των άλλων επιχειρήσεων σταθερές, καµία επιχείρηση δεν είναι σε ϑέση να πετύχει
υψηλότερο κέρδος επιλέγοντας µια διαφορετική παραγόµενη ποσότητα, καλείται σηµείο ισορροπίας
κατά Cournot (Nash). Σε µια τέτοια ισορροπία, καµία επιχείρηση δεν επιθυµεί να µεταβάλλει την
ϑέση της. Κάθε επιχείρηση ϐρίσκεται στην καµπύλη ϐέλτιστης απόκρισης (best-response curve)
όπου και πραγµατοποιεί το µέγιστο κέρδος, δεδοµένου ϐέβαια ότι έχει την σωστή πληροφόρηση
σχετικά µε τις παραγόµενες ποσότητες των ανταγωνιστριών της (υποθέτουµε σε ολόκληρο το Μέρος
Α΄, εκτός από το Κεφάλαιο 5, τέλεια πληροφόρηση για όλες τις επιχειρήσεις).
Η αγορά µας αποτελείται από δύο ενεργείς επιχειρήσεις, την Επιχείρηση 1 και την Επιχείρηση

2, που πωλούν ένα πανοµοιότυπο προϊόν σε ποσότητες 𝑥 και 𝑦 , αντίστοιχα, και, προφανώς, στην
ίδια τιµή. Οι συναρτήσεις κέρδους, που απεικονίζουν το συνολικό κέρδος (ή Ϲηµία) για κάθε
επιχείρηση, είναι οι

𝑢1 = [𝑝(𝑞1 , 𝑞2 ) − 𝑐1 (𝑞1 , 𝑞2 )] 𝑞1 και 𝑢2 = [𝑝(𝑞1 , 𝑞2 ) − 𝑐2 (𝑞1 , 𝑞2 )] 𝑞2 ,

(3.1)

όπου 𝑝(𝑞1 , 𝑞2 ) είναι η τιµή για τις ποσότητες 𝑞1 ή 𝑞2 και 𝑐𝑖 , 𝑖 = 1, 2, είναι οι συναρτήσεις κόστους
για κάθε εταιρεία. Οι εξισώσεις πρώτης τάξης για τον υπολογισµό του σηµείου ισορροπίας κατά
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Cournot είναι οι

{

}
∂𝑝
∂𝑐1
−
𝑞1 + {𝑝(𝑞1 , 𝑞2 ) − 𝑐1 (𝑞1 , 𝑞2 )}
∂𝑞1 ∂𝑞1
{
}
∂𝑝
∂𝑐2
−
𝑞2 + {𝑝(𝑞1 , 𝑞2 ) − 𝑐2 (𝑞1 , 𝑞2 )}
∂𝑞2 ∂𝑞2
⇔

𝑞1 = 𝐹1 (𝑞2 )

=

0

=

0

και

𝑞2 = 𝐹2 (𝑞1 ).

(3.2)

Η λύση του συστήµατος (3.2) ανταποκρίνεται στο σηµείο ισορροπίας κατά Cournot (Nash).
Η επιλογή τής αντίστροφης συνάρτησης Ϲήτησης είναι, προφανώς, ϑεµελιώδους σηµασίας. Από µια
καθαρά οικονοµική σκοπιά, κάποιος ϑα περίµενε την τιµή να µεταβάλλεται ως ακολούθως : για
µικρή Ϲήτηση, η τιµή ϑα έπρεπε να παράµενει στα ίδια επίπεδα, ενώ, καθώς η Ϲήτηση αυξάνεται, η
κλίση της καµπύλης ϑα έπρεπε να ϕθίνει απότοµα και, από ένα σηµείο και µετά, να εξοµαλύνεται
και να πηγαίνει ασυµπτωτικά στο µηδέν, όπως ϕαίνεται στο Σχήµα 3.1.
Price Functions
3
p=1q

2.5
p=1Hq+.5L-.1
2
p=1q^2
1.5
p=1Hq^2+1L
1

0.5

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Σχήµα : 3.1: Τέσσερις αντιπροσωπευτικές επιλογές για την συνάρτηση τιµολόγησης συναρτήσει του ύψους
παραγωγής.

Ο Puu ϑεώρησε µια συνάρτηση τιµολόγησης της µορφής [68, 70]

𝑝(𝑞1 , 𝑞2 ) =

1
,
𝑞1 + 𝑞2

(3.3)

ακολουθώντας µια υπόθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στο [30]. Είναι ϐέβαια σαφές ότι αυτή η
ϑεώρηση µειονεκτεί λόγω της ιδιοµορφίας που εµφανίζει καθώς το ύψος παραγωγής τείνει στο
µηδέν [2, 6]. Αυτό ϑα µπορούσε να ‘διορθωθεί’ ϑεωρώντας µια συνάρτηση τιµολόγησης της µορφής

𝑝 + 𝑝0 =

1
,
𝑄 + 𝑞0

όπου

𝑄 = 𝑞1 + 𝑞2 .

(3.4)

Ακόµα κι έτσι όµως, αυτή η επιλογή πάσχει από το γεγονός ότι µια απότοµη µείωση της τιµής
απαντάται ήδη από πολύ µικρά επίπεδα παραγωγής.
Προτείνουµε λοιπόν µια ϱεαλιστικότερη συνάρτηση τιµολόγησης (δες Σχήµα 3.1) που δίνεται από
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𝑝=

1
,
𝑄2 + 1
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(3.5)

και που ξεπερνά τις παραπάνω δυσκολίες. Στην πραγµατικότητα, δεν µένει παρά να συνδέσει κάποιος (και µάλιστα αυτό εµπίπτει στις σκέψεις που ϑα διερευνηθούν µελλοντικά) αυτήν (ή οποιαδήποτε άλλη) αντίστροφη συνάρτηση Ϲήτησης σε µια συνάρτηση χρησιµότητας (utility function)
που µοντελοποιεί τις προτιµήσεις των καταναλωτών στην συγκεκριµένη αγορά. Για τις ανάγκες της
δουλειάς µας, κρατάµε αυτές τις δύο συναρτήσεις τιµολόγησης για να αναδείξουµε τις ποσοτικές
αλλά και τις ποιοτικές διαφορές που αυτές προκαλούν στην ανάλυσή µας.
Σηµειώστε επίσης ότι, στην περίπτωση των διαφοροποιηµένων προϊόντων, ο τρόπος µε τον οποίο
η διαφοροποίηση υπεισέρχεται στις αντίστοιχες εκφράσεις είναι πολύ σηµαντικός. ΄Ενας απλός
και ϱεαλιστικός τρόπος µοντελοποίησης αυτής της διαφοροποίησης είναι µέσω της εισαγωγής δύο
παραµέτρων, των 𝜃1 και 𝜃2 , όπως στο [58], διατυπώνοντας τις δύο αντίστροφες συναρτήσεις Ϲήτησης
ως εξής :

𝑝1 =

1
𝑞1 + 𝜃 1 𝑞2

και 𝑝2 =

1
,
𝜃 2 𝑞1 + 𝑞2

(3.6)

όπου τα 0 < 𝜃𝑖 < 1, τηρώντας τις d𝑝1 /d𝑞1 < 0 και d𝑝2 /d𝑞2 < 0, µια υπόθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στο [68] και αργότερα επεκτάθηκε στην περίπτωση των διαφοροποιηµένων προϊόντων στο
[58]. Προτείνουµε ότι οι (3.6) ενδέχεται να είναι αρµόζουσες για την ανάλυση που ακολουθείται
στο [58], αλλά να µην εφαρµόζονται σε κάθε πιθανή αγορά. ΄Οπως ήδη είπαµε παραπάνω, ϐλ.
(3.5), ϑα µπορούσαµε επίσης να ϑεωρήσουµε τις

𝑝1 =

1
(𝑞1 + 𝜃1 𝑞2 )2 + 1

και 𝑝2 =

1
.
(𝜃2 𝑞1 + 𝑞2 )2 + 1

(3.7)

Επιλέγουµε να µελετήσουµε την περίπτωση του σταθερού οριακού κόστους µόνο και µόνο για να
απλοποιήσουµε τους υπολογισµούς και να αναδείξουµε καλύτερα τις ιδέες που κρύβονται πίσω
από τα µοντέλα. Συνεπώς, οι συναρτήσεις κέρδους για τις δύο επιχειρήσεις γράφονται ως

𝑢1 (𝑞1 , 𝑞2 ) = 𝑝1 (𝑞1 , 𝑞2 )𝑞1 − 𝑐1 𝑞1 και 𝑢2 (𝑞1 , 𝑞2 ) = 𝑝2 (𝑞1 , 𝑞2 )𝑞2 − 𝑐2 𝑞2 .

(3.8)

Για να είµαστε σε ϑέση να διατυπώσουµε ένα δυναµικό σύστηµα σε συνεχή χρόνο που ϑα µοντελοποιεί το πρόβληµα των δυοπωλίων που έθεσε ο Cournot, είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε µια
ακόµη υπόθεση, υπόθεση που έχει να κάνει µε τα διάφορα σενάρια χαρακτηριστικών συναρτήσεων
που µοντελοποιούν την προσδοκία των επιχειρήσεων σχετικά µε την εξέλιξη του δυοπωλίου : Αυτές
οι προσδοκίες αντικατοπτρίζουν τον τρόπο µε τον οποίο κάθε επιχείρηση λειτουργεί και επιλέγει
το ύψος παραγωγής της ανάλογα µε το τί είχε επιτευχθεί σε προηγούµενες χρονικές στιγµές.
Πιο συγκεκριµένα, στο [58] οι συγγραφείς εισήγαγαν τις λεγόµενες συναρτήσεις αντενέργειας,

𝑅1 (𝑞2 ) και 𝑅2 (𝑞1 ), λύνοντας τις εξισώσεις πρώτης τάξης για το σύστηµα (3.8) µε τις αντίστροφες
συναρτήσεις Ϲήτησης όπως αυτές δίνονται στην (3.6), δηλαδή 𝜃1 𝑞2 = 𝑐1 (𝑞1 + 𝜃1 𝑞2 )2 και 𝜃2 𝑞1 =

𝑐2 (𝑞2 + 𝜃2 𝑞1 )2 , και, λύνοντας ως προς 𝑞1 και 𝑞2 , αντίστοιχα, έλαβαν τις
√
√
𝜃 1 𝑞2
𝜃 2 𝑞1
𝑅1 (𝑞2 ) =
− 𝜃1 𝑞2 και 𝑅2 (𝑞1 ) =
− 𝜃 2 𝑞1 .
𝑐1
𝑐2

(3.9)
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Ως εκ τούτου, ισχυρίστηκαν ότι οι διαφορικές εξισώσεις σε συνεχή χρόνο που απεικονίζουν την
δυναµική του συστήµατος είναι οι

𝑞˙1 (𝑡) = 𝑘1 (𝑅1 (𝑞2 (𝑡)) − 𝑞1 (𝑡)) και 𝑞˙2 (𝑡) = 𝑘2 (𝑅2 (𝑞1 (𝑡)) − 𝑞2 (𝑡)),

(3.10)

όπου η τελεία συµβολίζει την παράγωγο ως προς τον χρόνο 𝑡 και τα 𝑘𝑖 , 𝑖 = 1, 2, είναι κάποιες
ϑετικές σταθερές (ϱυθµιστικοί συντελεστές).
Προφανώς υπάρχουν ποικίλες χαρακτηριστικές συναρτήσεις προσδοκίας για την εξέλιξη του ολιγοπωλίου που ϑα µπορούσε κάποιος να χρησιµοποιήσει εκτός της παραπάνω ‘αφελούς’ προσδοκίας
που εκφράζει την µεταβολή της παραγόµενης ποσότητας συναρτήσει της απόκλισης από το σηµείο
ισορροπίας κατά Cournot. Μια εναλλακτική επιλογή, που αναπτύσσουµε σε ό,τι έπεται, ϐασίζεται
στην υπόθεση ότι η µεταβολή της παραγόµενης ποσότητας είναι ανάλογη του ϱυθµού µεταβολής
των κερδών συναρτήσει του ύψους παραγωγής, σύµφωνα µε τις εξισώσεις

𝑞˙1 (𝑡) = 𝑘1

∂𝑢1
∂𝑞1

και

𝑞˙2 (𝑡) = 𝑘2

∂𝑢2
,
∂𝑞2

𝑘𝑖 > 0,

𝑖 = 1, 2,

(3.11)

ή, συγκεκριµένα για την περίπτωση των (3.6) και (3.8),

𝑞˙1 (𝑡) = 𝑘1

(

𝜃 1 𝑞2
− 𝑐1
(𝑞1 + 𝜃1 𝑞2 )2

)

και 𝑞˙2 (𝑡) = 𝑘2

(

)
𝜃 2 𝑞1
−
𝑐
2 .
(𝑞2 + 𝜃2 𝑞1 )2

(3.12)

΄Οπως ϑα δούµε στο επόµενο κεφάλαιο, η περίπτωση αυτή αντιστοιχεί µε την περίπτωση της (4.4)
σε διακριτό χρόνο.
Προτού χρησιµοποιήσουµε τις τροποποιηµένες συναρτήσεις τιµολόγησης, (3.7), ϑεωρούµε το πρόϐληµα όπως αυτό αναπαριστάται από τις εξισώσεις (3.12), που εµπεριέχουν τις συναρτήσεις τιµολόγησης του [58]. Συνεπώς, οι συναρτήσεις κέρδους για τις δύο επιχειρήσεις παίρνουν την
µορφή

𝑢1 (𝑞1 , 𝑞2 ) =
𝑢2 (𝑞1 , 𝑞2 ) =

𝑞1
− 𝑐 1 𝑞1
𝑞1 + 𝜃 1 𝑞2
𝑞2
− 𝑐 2 𝑞2 .
𝜃 2 𝑞1 + 𝑞2

(3.13)

Εξετάζοντας τα σηµεία στα οποία οι µερικές παράγωγοι πρώτης τάξης µηδενίζονται,

∂𝑢1
= 0 και
∂𝑞1

∂𝑢2
=0
∂𝑞2

(3.14)

καθορίζουµε το σηµείο ισορροπίας κατά Cournot από τις σχέσεις

𝜃 1 𝑞2
− 𝑐1 = 0
(𝑞1 + 𝜃1 𝑞2 )2
𝜃 2 𝑞1
− 𝑐2 = 0.
(𝜃2 𝑞1 + 𝑞2 )2

(3.15)

Για να µελετήσουµε την ευστάθεια αυτών των σηµείων χρειαζόµαστε τον Ιακωβιανό πίνακα του
δυναµικού συστήµατος, (3.12),

∂ 2 𝑢1
⎢ 𝑘1 ∂𝑞 2
1
𝐽 =⎢
⎣
∂ 2 𝑢2
𝑘2
∂𝑞1 ∂𝑞2
⎡

⎤
∂ 2 𝑢1
∂𝑞1 ∂𝑞2 ⎥
⎥
∂ 2 𝑢2 ⎦
𝑘2 2
∂𝑞2

𝑘1
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οι ιδιοτιµές τού οποίου είναι η λύσεις της χαρακτηριστικής εξίσωσης

𝜆2 + 2𝐴𝜆 + 𝐵 = 0,

(3.16)

όπου

∂ 2 𝑢1
∂ 2 𝑢2
𝐴 = − 12 𝑘1 2 − 21 𝑘2 2
∂𝑞1
∂𝑞2
)
( 2
2
2
∂ 𝑢1 ∂ 2 𝑢2
∂ 𝑢1 ∂ 𝑢2
−
𝑘1 𝑘2 .
𝐵 =
∂𝑞1 ∂𝑞2 ∂𝑞1 ∂𝑞2
∂𝑞12 ∂𝑞22
y
5

y
5

4

4

3

3

2

2

1

1
1

2

3

4

5

x

1

2

(3.17)

3

4

5

x

Σχήµα : 3.2: Τα ευσταθή σηµεία ισορροπίας στο επίπεδο (𝑥, 𝑦) = (𝑞1 , 𝑞2 ) για το µοντέλο των MS για 𝜃1 =

𝜃2 = 0.5, 𝑘1 = 1, 𝑘2 = 1.1 (αριστερά) και 𝜃1 = 0.7, 𝜃2 = 0.2, 𝑘1 = 0.4, 𝑘2 = 1.3 (δεξιά). Οι
διαφορετικές καµπύλες αντιστοιχούν σε διαφορετικές επιλογές των 𝑐1 , 𝑐2 στο (0, 1) × (0, 1).

Οι ιδιοτιµές αυτές γράφονται

𝜆1,2 = −𝐴 ±

√
𝐴2 − 𝐵

(3.18)

και η ευστάθεια εξασφαλίζεται αν και µόνον αν και το 𝐴 > 0 και το 𝐵 > 0 για κάθε σηµείο
ισορροπίας.
Εξετάζοντας αυτήν την προσέγγιση – την οποία καλούµε και µοντέλο των MS – ϐρίσκουµε ότι το
σηµείο ισορροπίας του (3.10) είναι µοναδικό και πάντοτε ασυµπτωτικά τοπικά ευσταθές [58]. Λύνοντας την (3.12) µε αριθµητικές µεθόδους, ϐρίσκουµε και πάλι ένα µοναδικό σηµείο ισορροπίας,
που είναι ασυµπτωτικά ευσταθές, αφού οι ιδιοτιµές, (3.18), υπολογισµένες στα σταθερά σηµεία
για κάθε πιθανή επιλογή των παραµέτρων στο σύνολο (𝜃1 , 𝜃2 , 𝑐1 , 𝑐2 ) έχουν αρνητικό πραγµατικό µέρος. ΄Επειτα αφήνουµε τα οριακά κόστη 𝑐1 και 𝑐2 να µεταβάλλονται µέσα στο διάστηµα

(0, 1) × (0, 1), υπολογίζουµε το αντίστοιχο σηµείο ισορροπίας και το παριστάνουµε γραφικά στο

(𝑞1 , 𝑞2 ) επίπεδο του Σχήµατος 3.2 για µία συγκεκριµένη επιλογή των τιµών των σταθερών αναλογίας 𝑘1 και 𝑘2 .
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3.2 Μεταβάλλοντας την Αντίστροφη Συνάρτηση Ζήτησης

Θεωρήστε τώρα τις ακόλουθες συναρτήσεις κέρδους για τις δύο εταιρείες

𝑞1
− 𝑐 1 𝑞1
(𝑞1 + 𝜃1 𝑞2 )2 + 1
𝑞2
− 𝑐 2 𝑞2 .
(𝜃2 𝑞1 + 𝑞2 )2 + 1

𝑢1 (𝑞1 , 𝑞2 ) =
𝑢2 (𝑞1 , 𝑞2 ) =

(3.19)

Οι συνθήκες πρώτης τάξης, (3.14), δίνουν

1
2𝑞1 (𝑞1 + 𝜃1 𝑞2 )
−
2
(𝑞1 + 𝜃1 𝑞2 ) + 1 [(𝑞1 + 𝜃1 𝑞2 )2 + 1]2
1
2𝑞2 (𝜃2 𝑞1 + 𝑞2 )
−
(𝜃2 𝑞1 + 𝑞2 )2 + 1 [(𝜃2 𝑞1 + 𝑞2 )2 + 1]2

= 𝑐1

(3.20)

= 𝑐2 .

(3.21)

Για τον ϱητό καθορισµό των συναρτήσεων αντενέργειας (αντίδρασης), πρέπει να λύσουµε αναλυτικά
τις (3.20) και (3.21) ως προς 𝑞1 = 𝑅1 (𝑞2 ) και 𝑞2 = 𝑅2 (𝑞1 ), κάτι το οποίο δεν ϕαίνεται δυνατό. Θα
επιχειρήσουµε λοιπόν να παρακάµψουµε την δυσκολία ως εξής : Υποθέτουµε ότι οι συναρτήσεις

𝑞1 = 𝑅1 (𝑞2 ) και 𝑞2 = 𝑅2 (𝑞1 ) είναι παραγωγίσιµες και καθορίζουµε τις παραγώγους πρώτης τάξης,
∂𝑅1
∂𝑞1
=
∂𝑞2
∂𝑞2

και

∂𝑞2
∂𝑅2
=
,
∂𝑞1
∂𝑞1

(3.22)

παραγωγίζοντας την (3.20) ως προς 𝑞2 (ϑεωρώντας την 𝑞1 συνάρτηση του 𝑞2 ) και την (3.21) ως προς

𝑞1 (ϑεωρώντας την 𝑞2 συνάρτηση του 𝑞1 ). ΄Ετσι, παίρνουµε
∂𝑞1
∂𝑞2

=

𝜃12 𝑞2 (3𝑞12 − 𝜃12 𝑞22 − 1) + 2𝜃1 𝑞1 (𝑞12 − 1)
∂𝑅1
= 𝐹 (𝑞1 , 𝑞2 ) =
2
2
2
∂𝑞2
𝜃1 𝑞2 (3𝜃1 𝑞1 𝑞2 + 2𝜃1 𝑞2 + 2) − 𝑞1 (𝑞1 − 3)

(3.23)

∂𝑞2
∂𝑞1

=

𝜃22 𝑞1 (3𝑞22 − 𝜃22 𝑞12 − 1) + 2𝜃2 𝑞2 (𝑞22 − 1)
∂𝑅2
= 𝐺(𝑞1 , 𝑞2 ) =
.
∂𝑞1
𝜃2 𝑞1 (3𝜃2 𝑞1 𝑞2 + 2𝜃22 𝑞12 + 2) − 𝑞2 (𝑞22 − 3)

(3.24)

Θεωρούµε τώρα το δυναµικό σύστηµα σε συνεχή χρόνο της µορφής (3.10), µε 𝑘1 = 𝑘2 = 1 για
λόγους απλότητας. Ο Ιακωβιανός του πίνακας είναι ο

⎡

−1

⎢
𝐽 = ⎣ ∂𝑅 (𝑞 )
2 1
∂𝑞1

⎤
∂𝑅1 (𝑞2 )
⎥
∂𝑞2
⎦
−1

του οποίου οι ιδιοτιµές ικανοποιούν την χαρακτηριστική εξίσωση

𝜆2 + 2𝜆 + 1 −

∂𝑅2 ∂𝑅1
= 0.
∂𝑞1 ∂𝑞2

(3.25)

Παρόµοια µε την προηγούµενη παράγραφο, εντοπίζουµε όλα τα σηµεία ισορροπίας, (𝑞1𝑒 , 𝑞2𝑒 ),
του συστήµατος, για διάφορες τιµές των παραµέτρων, λύνοντας τις (3.20) και (3.21) αριθµητικά.
Σηµειώστε ότι, αν συνδυάσουµε τις (3.22), (3.23) και (3.24), η χαρακτηριστική εξίσωση (3.25)
παίρνει την µορφή

𝜆2 + 2𝜆 + 1 − 𝐺(𝑞1𝑒 , 𝑞2𝑒 )𝐹 (𝑞1𝑒 , 𝑞2𝑒 ) = 0

(3.26)

οι ϱίζες της οποίας δίνονται από την

𝜆± = −1 ±

√
𝐺(𝑞1𝑒 , 𝑞2𝑒 )𝐹 (𝑞1𝑒 , 𝑞2𝑒 ).

(3.27)
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Το Σχήµα 3.3 αποτυπώνει όλα τα σηµεία ισορροπίας για τιµές των 𝑐1 και 𝑐2 που κυµαίνονται στο

(0, 1) × (0, 1). Προφανώς, όλα τα Ϲεύγη (𝑐1 , 𝑐2 ) που οδηγούν σε ποσότητες 𝑞1𝑒 < 0 ή 𝑞2𝑒 < 0

απορρίπτονται ως ‘µη-ϱεαλιστικά’.
y

y

1.25

1.25

1

1

0.75

0.75

0.5

0.5

0.25

0.25
x

-0.25

0.25

0.5

0.75

1

1.25

x
-0.25

-0.25

0.25

0.5

0.75

1

1.25

-0.25

Σχήµα : 3.3: Τα ευσταθή σηµεία ισορροπίας στο επίπεδο (𝑥, 𝑦) = (𝑞1 , 𝑞2 ) για το σύστηµά µας για 𝜃1 = 𝜃2 =

0.5, 𝑘1 = 1, 𝑘2 = 1.1 (αριστερά) και 𝜃1 = 0.7, 𝜃2 = 0.2, 𝑘1 = 1, 𝑘2 = 1.1 (δεξιά). Συγκρίνατε
µε το Σχήµα 3.2.

Το σηµαντικό αποτέλεσµα είναι ότι η προσέγγιση που ϐασίζεται στις (3.7) και (3.11) οδηγεί επίσης
σε σηµεία ισορροπίας, (𝑞1𝑒 , 𝑞2𝑒 ), που είναι όλα τους ευσταθή και που έχουν µια ανάλογη κατανοµή
στο επίπεδο (𝑞1 , 𝑞2 ) (όπως ακριβώς ίσχυε για το µοντέλο που περιγράφηκε στην Ενότητα 3.1). Αυτό
σηµαίνει ότι η δυναµική ϕαίνεται να είναι ανεξάρτητη από την επιλογή τής αντίστροφης συνάρτησης
Ϲήτησης. Βέβαια, σε µοντέλα διακριτού χρόνου µπορεί κανείς να παρατηρήσει ασταθείς ισορροπίες
ακόµα και στην περίπτωση ενός δυοπωλίου. Κάτι τέτοιο δεν ϕαίνεται να ισχύει σε µοντέλα συνεχούς
χρόνου : ΄Ισως χρειάζεται να ϑεωρήσει ακόµα µια επιχείρηση για να οδηγηθεί σε τέτοια ϕαινόµενα.

3.3 Συµπεράσµατα από την Προσεκτική Εξέταση των Γραφηµάτων για τα Κέρδη

΄Εχοντας προσδιορίσει τα σηµεία ισορροπίας κατά Cournot και την ευστάθειά τους, οι επιχειρήσεις
πρωτίστως ανησυχούν για τα κέρδη τους. ∆εδοµένου ότι ϐραχυπρόθεσµα µια εταιρεία είναι σε
ϑέση να µεταβάλλει τις παραµέτρους της και/ή τις αρχικές συνθήκες, οι δύο επιχειρήσεις προσπαϑούν να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, 𝑢1 και 𝑢2 , όπως ϕαίνεται στην (3.13) ή στην (3.19). Σε
αυτήν την ενότητα εξετάζουµε πώς αυτά τα κέρδη, υπολογισµένα στα διάφορα σηµεία ισορροπίας,
µεταβάλλονται συναρτήσει των παραµέτρων 𝑐1 και 𝑐2 .
Εργαζόµενοι στο µοντέλο των MS, σχεδιάζουµε στο Σχήµα 3.4, για κάθε σηµείο ισορροπίας του
Σχήµατος 3.2, τις αντίστοιχες τιµές των 𝑢1 και 𝑢2 για τα κέρδη των επιχειρήσεων 1 και 2, αντίστοιχα.
Παρατηρούµε ότι αυτά τα Ϲεύγη κερδών κείτονται σε δύο µη τεµνόµενες καµπύλες, πράγµα που
δείχνει ότι η προσέγγιση των MS οδηγεί σε µια σχετικά περιοριστική και µη-ϱεαλιστική κατανοµή
των τιµών κέρδους. Φαίνεται αφύσικο µια τόσο ευρεία µεταβολή των τιµών των παραµέτρων 𝑐1 και

𝑐2 να παράγει τιµές κέρδους που να ανήκουν σε ένα τόσο περιορισµένο µονοδιάστατο υποσύνολο
του επιπέδου (𝑢1 , 𝑢2 ).
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1

0.8

u1

Σχήµα : 3.4: Κατανοµή κερδών για το µοντέλο των MS, (3.13), µε 𝜃1 = 𝜃2 = 0.5 (αριστερά) και 𝜃1 = 0.7,

𝜃2 = 0.2 (δεξιά).
Σε αντιδιαστολή µε τα παραπάνω, το σενάριο της προσαρµοστικής προσδοκίας για τις αντίστοιχες
τιµές των 𝑐1 , 𝑐2 οδηγεί σε µια κατανοµή των κερδών που καταλαµβάνει ένα σηµαντικό (διδιάστατο)
υποσύνολο του επιπέδου (𝑢1 , 𝑢2 ), όπως ϕαίνεται στο Σχήµα 3.5.
u2

u2
0.5

0.5
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0.4
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0.1
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u1

Σχήµα : 3.5: Κατανοµή κερδών για το πρόβληµά µας, (3.19), µε 𝜃1 = 𝜃2 = 0.5 (αριστερά) και 𝜃1 = 0.7,

𝜃2 = 0.2 (δεξιά).
Σχεδιάζουµε επίσης την µεταβολή των κερδών συναρτήσει των τιµών για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά στο Σχήµα 3.6. Βρίσκουµε ότι, όταν το 𝜃1 > 𝜃2 , τα κέρδη της επιχείρησης 2 είναι αρκετά
υψηλότερα από εκείνα της επιχείρησης 1 για ένα µεγάλο σύνολο τιµών των παραµέτρων 𝑐1 και 𝑐2
που αναλογούν σε τιµές της επιχείρησης 1 που είναι χαµηλότερες από εκείνες της επιχείρησης 2,
δηλαδή 𝑝1 < 𝑝2 .
Κατά την γνώµη µας, µια ενδιαφέρουσα παρατήρηση (που ϑυµίζει το συµπέρασµα του [61]) είναι
η εξής : Η παραπάνω ανάλυση υποδηλώνει ότι, τουλάχιστον για τις τιµές των παραµέτρων που
εξετάστηκαν, µια επιχείρηση (εδώ, η επιχείρηση 2) που λαµβάνει υπόψιν της σε µικρότερο ϐαθµό
το ύψος παραγωγής της ανταγωνίστριας εταιρείας (εδώ, της επιχείρησης 1) σύµφωνα µε τη σχέση

𝜃2 < 𝜃1 , απολαµβάνει υψηλότερα κέρδη όταν τα προϊόντα της είναι πιο ακριβά από εκείνα της
ανταγωνίστριας εταιρείας.
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Σχήµα : 3.6: Τα κέρδη συναρτήσει των τιµών όπως προκύπτουν από την προσέγγισή µας, (3.19), µε 𝜃1 = 0.7,

𝜃2 = 0.2 για την επιχείρηση 1 (αριστερά) και την επιχείρηση 2 (δεξιά).

3.4 Εισάγοντας έναν Εξωτερικό Περιοδικό Εξαναγκασµό

΄Οπως είναι γνωστό, η λειτουργία µιας ελεύθερης αγοράς είναι ένα πολύπλοκο πρόβληµα που
η χρονική του εξέλιξη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και σε γενικές γραµµές στηρίζεται σε
ανθρώπινες επιλογές. Ακόµα κι έτσι, σε µια αναπτυγµένη αγορά, ϕαίνεται πως οι ανταγωνιστικές
επιχειρήσεις λειτουργούν κάτω από µια ϐάση καλώς-ορισµένων κανόνων, η αποδοτικότητα των
οποίων έχει επιβεβαιωθεί εµπειρικά. Αυτό συνεπάγεται ότι ϑα ήταν χρήσιµο να αναλύσουµε την
λειτουργία της ελεύθερης αγοράς χρησιµοποιώντας ντετερµινιστικά µοντέλα της µη-γραµµικής
δυναµικής (όπως συστήµατα µη γραµµικών συνήθων διαφορικών εξισώσεων) για να περιγράψουµε
τον επιχειρησιακό ανταγωνισµό.
Στις δύο προηγούµενες ενότητες υιοθετήσαµε µια τέτοια δυναµική προσέγγιση για µια αγορά που
αποτελείτο από δύο επιχειρήσεις που παρήγαγαν ένα, αλλά διαφοροποιηµένο, προϊόν. Ακολουϑώντας την προσέγγιση των Matsumoto και Szidarovszky (MS), πραγµατοποιήσαµε µια λεπτοµερή
µελέτη ενός µοντέλου κάτω από διαφορετικούς κανόνες προσδοκίας (συγκεκριµένα, προσαρµοστικούς κανόνες) και διαφορετικές συναρτήσεις τιµολόγησης. ΄Ενα πρώτο συµπέρασµα ήταν ότι, αναϕορικά µε την ύπαρξη και ευστάθεια καταστάσεων ισορροπίας, η εναλλακτική προσέγγιση οδήγησε
σε αποτελέσµατα παρεµφερή µε εκείνα του µοντέλου MS, πράγµα που κατέδειξε την αξιοπιστία
αυτών των µοντέλων για δυοπώλια.
Εντούτοις, επεκτείνοντας την µελέτη µας στην αποτίµηση των συσχετισµένων συναρτήσεων τιµολόγησης, ανακαλύψαµε ότι τα αποτελέσµατα του εναλλακτικού µοντέλου ήταν πιο πλούσια και
εποµένως ϱεαλιστικότερα από εκείνα του µοντέλου MS. Επιπλέον, µια σηµαντική παρατήρηση
αφορά στην επιλογή των δύο παραµέτρων, 𝜃1 και 𝜃2 , που αντικατοπτρίζουν τον ϐαθµό στον οποίο
κάθε επιχείρηση λαµβάνει υπόψιν της το ύψος παραγωγής της άλλης εταιρείας όταν καθορίζει την
τιµή του προϊόντος της. Βρήκαµε ότι, αν η επιχείρηση 2 επιλέγει τις τιµές της χωρίς να δίνει
σηµασία στις κινήσεις/ενέργειες της επιχείρησης 1 αναφορικά µε την παραγόµενη ποσότητα που
η τελευταία επιλέγει, δηλαδή 𝜃2 < 𝜃1 , τότε τα κέρδη της είναι µεγαλύτερα στο µέρος του χώρου
παραµέτρων όπου οι τιµές της επιχείρησης 1 είναι χαµηλότερες εκείνων της επιχείρησης 2.
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Σε αυτήν την ενότητα επεκτείνουµε την µελέτη µας στην σηµαντική περίπτωση που οι συντελεστές
αναλογίας, 𝑐1 και 𝑐2 , των εξισώσεων του δυναµικού µας συστήµατος,

𝑞˙1 (𝑡) =

𝑞˙2 (𝑡) =

[
[

𝜃12 𝑞22 − 𝑞12 + 1

(3.28)

𝜃22 𝑞12 − 𝑞22 + 1

(3.29)

]2 − 𝑐1
(𝑞1 + 𝜃1 𝑞2 )2 + 1

]2 − 𝑐2 ,
(𝜃2 𝑞1 + 𝑞2 ) + 1
2

δεν είναι απλές σταθερές αλλά µεταβάλλονται ηµιτονοειδώς γύρω από σταθερές τιµές του [0, 1]. Η
λογική πίσω από αυτήν την επιλογή είναι ότι αυτοί οι συντελεστές ενδέχεται να ποικίλλουν λόγω
ανάλογων διακυµάνσεων της αγοραίας τιµής του αντίστοιχου προϊόντος. Πράγµατι λοιπόν, όπως
δείχνουµε σε ό,τι ακολουθεί, τέτοιες περιοδικές διακυµάνσεις µεταβάλλουν εν γένει την ϕύση των
σηµείων ισορροπίας του µοντέλου και τα µετατρέπουν σε ασταθείς περιοδικές τροχίες. Αυτό που
είναι ωστόσο πιο σηµαντικό είναι ότι γύρω από αυτά τα ασταθή σηµεία του αντίστοιχου Poincaré
map, εµφανίζονται ευσταθείς οριακοί κύκλοι που δρουν ως καθολικοί ελκυστές.
Ως εκ τούτου, τροποποιούµε το δυναµικό σύστηµα (3.28)-(3.29) υποθέτοντας ότι οι συναρτήσεις
κόστους µεταβάλλονται περιοδικώς γύρω από κάποιες σταθερές τιµές. Υποθέτουµε επίσης ότι η
συχνότητα αυτών των διακυµάνσεων, 𝜔 , είναι η ίδια και για τις δύο εταιρείες, αλλά µε µια διαφορά
ϕάσης, 𝛿 , µεταξύ της επίδρασης που έχουν στην επιχείρηση 2 σε αντίθεση µε την επιχείρηση 1.
Συνεπώς οι εξισώσεις (3.28), (3.29) παίρνουν τώρα την µορφή

𝑞˙1 (𝑡) =

𝑞˙2 (𝑡) =

𝜃12 𝑞22 − 𝑞12 + 1
[
]2 − (𝑐1 + 𝜖 cos 𝜔𝑡)
(𝑞1 + 𝜃1 𝑞2 )2 + 1
𝜃22 𝑞12 − 𝑞22 + 1

[
]2 − [𝑐2 + 𝜖 cos(𝜔𝑡 + 𝛿)] .
2
(𝜃2 𝑞1 + 𝑞2 ) + 1

(3.30)

(3.31)

Είναι σαφές ότι οι εξισώσεις αυτές είναι, εν γένει, αδύνατο να λυθούν αναλυτικά. Για το λόγο
αυτό, πραγµατοποιούµε µια αριθµητική µελέτη των 𝑞1 (𝑡) και 𝑞2 (𝑡) µε 𝜖 > 0 και απειροστά µικρό,
ϑεωρώντας τα αναπτύγµατα

( )
𝑞1 = 𝑞10 + 𝜖𝑞11 + 𝑂 𝜖2
( )
𝑞2 = 𝑞20 + 𝜖𝑞21 + 𝑂 𝜖2

(3.32)

τα οποία αντικαθιστούµε στις (3.30) και (3.31) αγνοώντας όλους τους όρους τάξης 𝑂(𝜖2 ). Αν
πάρουµε το (𝑞10 , 𝑞20 ) ως το σηµείο ισορροπίας των (3.28), (3.29) (για συγκεκριµένη τιµή των 𝑐1 ,

𝑐2 ) και ϑέσουµε 𝛿 = 𝜋/2, µπορούµε εύκολα να καταλήξουµε σε ένα σύστηµα εξισώσεων που οι
όροι πρώτης τάξης τής (3.32), είναι

𝑞˙11 (𝑡) = 𝛼11 𝑞11 + 𝛼12 𝑞21 − cos 𝜔𝑡
𝑞˙21 (𝑡) = 𝛼21 𝑞11 + 𝛼22 𝑞21 − sin 𝜔𝑡,

(3.33)

όπου οι συντελεστές, 𝛼𝑖𝑗 , είναι πολύπλοκες εκφράσεις των παραµέτρων 𝜃1 , 𝜃2 , 𝑐1 και 𝑐2 . Για όλες
αυτές τις τιµές ϐρίσκουµε ότι η λύση του αντίστοιχου οµογενούς συστήµατος (3.33) είναι ένας
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γραµµικός συνδυασµός εκθετικών όρων που τείνουν στο µηδέν καθώς ο χρόνος τείνει στο άπειρο,
και αυτό επειδή ο πίνακας 𝐴 = {𝛼𝑖𝑗 } έχει δύο αρνητικές ιδιοτιµές. Είναι λοιπόν ϕανερό ότι η

γενική λύση των (3.33), για µεγάλα 𝑡, συγκλίνει στην µερική λύση

𝑞11 (𝑡) → 𝑞11𝑝 = 𝐴1 cos 𝜔𝑡 + 𝐵1 sin 𝜔𝑡
𝑞21 (𝑡) → 𝑞21𝑝 = 𝐶1 cos 𝜔𝑡 + 𝐷1 sin 𝜔𝑡.

(3.34)

Εποµένως, σε αντίθεση µε την περίπτωση των (3.28) και (3.29), η κίνηση έλκεται ολικά από µία
(ηµι)περιοδική τροχιά όπως ϕαίνεται στο Σχήµα 4.7 για τις παραµέτρους που επιλέξαµε, δηλαδή
τις 𝜃1 = 0.7, 𝜃2 = 0.2, 𝑐1 = 𝑐2 = 0.4, 𝜖 = 0.01, 𝜔 = 𝜋/5 και 𝛿 = 𝜋/2. Ο (ηµι)περιοδικός
ελκυστής του συστήµατος (3.30), (3.31) στο επίπεδο των (𝑞1 , 𝑞2 ) του Poincaré map λαµβάνεται
σε ακέραια πολλαπλάσια της περιόδου εξαναγκασµού 𝑇 = 2𝜋/𝜔 . Σηµειώστε ότι διαφορετικές
αρχικές συνθήκες οδηγούν πάντοτε σε αυτόν τον ελκυστή.
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Σχήµα : 3.7: Ο (ηµι)περιοδικός ελκυστής του συστήµατος (3.30), (3.31) στο επίπεδο των (𝑞1 , 𝑞2 ) του Poincaré
map.

Η έλλειψη που διαγράφει ο τελικός ελκυστής του Σχήµατος 3.7 προσεγγίζεται καλά από την έκϕραση

5.05824𝑞12 + 2.83139𝑞1 𝑞2 + 8.92688𝑞22 − 0.000397514 = 0,

(3.35)

η οποία απορρέει έπειτα από απαλοιφή του χρόνου 𝑡 από τις εξισώσεις (3.34).
Η συµπεριφορά µιας εκ των παραγοµένων ποσοτήτων, 𝑞1 (𝑡), ϕαίνεται καθαρά στο Σχήµα 3.8 να
είναι µια απλή περιοδική συνάρτηση που ταλαντώνεται µε την συχνότητα του driver, 𝜔 .
Η κατασκευή ενός απλού κατά τα ϕαινόµενα δυναµικού συστήµατος που να µοντελοποιεί ένα
δυοπώλιο είναι κάτι το σχετικά εύκολο και οδηγεί σε ένα σύστηµα δύο συνήθων διαφορικών εξισώσεων που περιγράφουν την εξέλιξη των συναρτήσεων του ύψους παραγωγής, 𝑞1 (𝑡) και 𝑞2 (𝑡), στο
επίπεδο. Σε αυτήν την τελευταία ενότητα αυτού του κεφαλαίου αλλάξαµε το µοντέλο υποθέτοντας
µία εξωτερική περιοδική εξάρτηση συγκεκριµένου τύπου για τις συναρτήσεις κόστους. Αυτή η
διαφοροποίηση άλλαξε ποιοτικά την παρατηρούµενη δυναµική, ακόµα και για πολύ µικρό πλάτος των όρων εξαναγκασµού. ∆εν υπάρχουν πλέον αποµονωµένα σηµεία ισορροπίας, παρά µόνο
ολικώς ευσταθείς (ηµι)περιοδικές τροχιές. Αν και ήταν αδύνατον να λύσουµε το πρόβληµα αναλυτικά, καταφέραµε να προσεγγίσουµε τις (ηµι)περιοδικές τροχιές (ελκυστές) στην πρώτη τάξη στην
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Σχήµα : 3.8: Η συµπεριφορά ενός εκ των υψών παραγωγής, του 𝑞1 (𝑡).

(µικρή) παράµετρο, 𝜖, και διακρίναµε συµφωνία µε τα αριθµητικά αποτελέσµατα ολοκληρώνοντας
το Poincaré map του συστήµατος. Φαίνεται πως αυτοί οι ελκυστές δεν καταστρέφονται και δεν
µετατρέπονται σε ασταθείς τροχιές κάτω από οποιαδήποτε µεταβολή των τιµών των παραµέτρων,
όπως έδειξαν οι εκτενείς προσοµοιώσεις που κάναµε.
Η εξωτερική περιοδική εξάρτηση επιλέχθηκε ως µία πρώτη προσπάθεια µοντελοποίησης των διακυµάνσεων των τιµών σε µία αγορά. ΄Ενας ϱεαλιστικότερος τρόπος να πετύχουµε ένα παρόµοιο
drive είναι να ϑεωρήσουµε στοχαστικές διακυµάνσεις. Μία λεπτοµερής µελέτη προς αυτήν την
κατεύθυνση δίνοντας έµφαση στην προσθήκη µιας ακόµα εταιρείας αναµένεται να επιχειρηθεί στο
µέλλον.
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4. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΕ ∆ΙΑΚΡΙΤΟ ΧΡΟΝΟ

Στο Κεφάλαιο 3 ασχοληθήκαµε µε την περίπτωση µοντέλων συνεχούς χρόνου για τη µελέτη της
δυναµικής δυοπωλίων. Εντούτοις, είναι σαφές ότι ο διακριτός χρόνος µοντελοποιεί µε περισσότερο
επιτυχηµένο τρόπο την ουσία ενός ολιγοπωλίου, αφού οι επιχειρήσεις δεν µεταβάλλουν τους λειτουργικούς (συναρτησιακούς) τους παράγοντες και την στρατηγική τους συµπεριφορά σε συνεχή
χρόνο αλλά µάλλον κατά τακτά χρονικά διαστήµατα.
∆ιατηρώντας τον συµβολισµό που χρησιµοποιήσαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, ϑεωρούµε ότι
όλες οι επιχειρήσεις πωλούν ένα τυποποιηµένο προϊόν στην ίδια τιµή. Η Επιχείρηση 𝑖 παράγει
µία ποσότητα 𝑞𝑖 του συγκεκριµένου αγαθού. Εποµένως, η συνολική προσφερόµενη ποσότητα είναι

𝑄 =

∑𝑛

𝑖=1 𝑞𝑖

και η υπολειµµατική διαθέσιµη ποσότητα, 𝑄𝑖 = 𝑄−𝑞𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛. Ο Cournot υπέθεσε

ότι οι επιχειρήσεις επιλέγουν πρώτα το ύψος παραγωγής τους (παραγωγικότητα) και έπειτα η ίδια η
αγορά ϑέτει τις τιµές ανάλογα µε την καµπύλη Ϲήτησης και την συνολική προσφερόµενη ποσότητα.
Αυτή είναι η προσέγγιση στο πρόβληµα των ολιγοπωλίων που ακολουθούµε στην παρούσα διατριβή.
Υπάρχουν πολλά σηµαντικά συστατικά που πρέπει να ϑεωρηθούν κατά την διάρκεια κατασκευής ενός συγκεκριµένου µοντέλου. Πρώτα απ΄ όλα πρέπει κάποιος να προχωρήσει σε ορισµένες
υποθέσεις σχετικά µε την συνάρτηση χρησιµότητας που µοντελοποιεί τις προτιµήσεις των καταναλωτών. Αυτή η συνάρτηση χρησιµότητας είναι ϐασική έννοια των Οικονοµικών. Πώς µοντελοποιεί
κάποιος τις προτιµήσεις των καταναλωτών; Είναι ϐέβαια προφανές ότι αυτές οι συναρτήσεις ϑα
πρέπει απαραιτήτως να ταιριάζουν µε τα εµπειρικά δεδοµένα των πειραµάτων. Αυτό δεν συµβαίνει
πάντοτε σε ικανοποιητικό ϐαθµό. Στην Οικονοµική Θεωρία ϐρίσκει κάποιος δύο ιδιαίτερα δηµοφιλείς συναρτήσεις χρησιµότητας, κάθε µία από τις οποίες οδηγεί σε µια συνάρτηση Ϲήτησης
εντελώς διαφορετική στην ϕύση της και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Η αντιστροφή αυτής της
συνάρτησης Ϲήτησης δίνει την συνάρτηση αγοραίας τιµής η οποία µπαίνει ϱητά στις συναρτήσεις
κέρδους που οι επιχειρήσεις επιθυµούν τελικά να µεγιστοποιήσουν.
Μία συνάρτηση χρησιµότητας που συναντάται πολύ συχνά στην ϐιβλιογραφία είναι η

𝑈 (𝑞1 , 𝑞2 ) = 𝑞1𝛼1 𝑞2𝛼2

(4.1)

στην περίπτωση δύο εταιρειών. Αρχικά προτάθηκε από τον Wicksell, αλλά δοκιµάστηκε εµπειρικά από τους Cobb και Douglas [28] και γι΄ αυτόν τον λόγο ϕέρει το όνοµά τους. Η συνάρτηση
χρησιµότητας των Cobb-Douglas λοιπόν, (4.1), είναι η πιο γνωστή συνάρτηση χρησιµότητας (ή
αποδοτικότητας). ΄Επρεπε να περάσουν πολλά χρόνια ώσπου ο Puu να συσχετίσει αυτήν την συνάρτηση µε την αποκαλούµενη ισοελαστική συνάρτηση τιµολόγησης (µε σχήµα µιας υπερβολής)

Κ Ανδριόπουλος

Μαθηµατικές Μέθοδοι στα Οικονοµικά Μαθηµατικά

79

που χρησιµοποιείται ευρύτατα σε ερευνητικές εργασίες [5]. Σηµειώστε ότι τα 𝛼1 και 𝛼2 συµβολίζουν κάποιες δοθείσες σταθερές (ανάλογα µε την αγορά ή την οικονοµία), αλλά δεν υπάρχει
κανένας ϑεωρητικός λόγος που να µην εξαρτώνται από τον χρόνο. Η µεγιστοποίηση της 𝑈 (𝑞1 , 𝑞2 )
µπορεί ισοδύναµα να ϑεωρηθεί ως µεγιστοποίηση της (4.1) µε 𝛼1 + 𝛼2 = 1 (µέσω ενός µετασχηµατισµού) ή του λογαρίθµου του, 𝛼1 ln 𝑞1 + 𝛼2 ln 𝑞2 , συνοδευόµενου µε τον οικονοµικό περιορισµό

𝑦 = 𝑝1 𝑞1 + 𝑝2 𝑞2 , όπου το 𝑦 είναι ένα δοσµένο εισόδηµα που ϑα ξοδευτεί από τους καταναλωτές.
(Αυτή η διαδικασία µπορεί να γενικευτεί µε προφανή τρόπο στην περίπτωση 𝑛 ποσοτήτων διαφοϱετικών καταναλωτικών αγαθών.) Οι συνθήκες πρώτης τάξης της συνάρτησης του Lagrange δίνουν

𝛼𝑖 = 𝜆𝑝𝑖 𝑞𝑖 για 𝑖 = 1, 2. Αυτό οδηγεί στις σχέσεις 𝑞𝑖 = 𝛼𝑗 𝑦/𝑝𝑖 όπου ένα δοσµένο ποσοστό του εισοδήµατος – ο αντίστοιχος εκθέτης στην συνάρτηση χρησιµότητας – ξοδεύεται σε οποιοδήποτε αγαθό.
Προσθέτοντας τις εξισώσεις για όλους τους καταναλωτές και κάνοντας αναγωγή (αλλαγή) κλίµακας
στην µοναδιαία ποσότητα του αγαθού παίρνουµε την συνολική Ϲήτηση 𝑞𝑖 = 1/𝑝𝑖 . Βέβαια, µία
τέτοια συνάρτηση Ϲήτησης (η αντίστροφη της οποίας ορίζει την συνάρτηση τιµολόγησης) οδηγεί σε
πιο πολύπλοκα µοντέλα ολιγοπωλίων. Γι΄ αυτόν τον λόγο ξεκινάµε την µελέτη µας υποθέτοντας το
µοντέλο χρησιµότητας σε τετραγωνική µορφή.
Το µοντέλο χρησιµότητας σε τετραγωνική µορφή για διαφοροποιηµένα προϊόντα είναι το [82, 46]

𝑈 (𝑞1 , 𝑞2 ) = (𝛼 + 𝜃1 )𝑞1 + (𝛼 + 𝜃2 )𝑞2 −

1
2

( 2
)
𝑞1 + 𝑞22 + 2𝛾𝑞1 𝑞2 ,

(4.2)

όπου το 𝛾 συµβολίζει τον ϐαθµό υποκατάστασης µεταξύ των δύο αγαθών, µε 𝛾 ∈ [0, 1] (οι πε-

ϱιπτώσεις 𝛾 = 0 και 𝛾 = 1 υποδεικνύουν ότι τα αγαθά είναι, αντίστοιχα, ανεξάρτητα ή τέλεια
υποκατάστατα). Επίσης, τα 𝜃1 και 𝜃2 αναπαριστούν κάποιες ποιοτικές παραµέτρους για κάθε
προϊόν. Για άλλη µία ϕορά, αυτό που ϑέλουµε είναι να µεγιστοποιήσουµε το 𝑈 (𝑞1 , 𝑞2 ) συνοδευόµενο µε τον οικονοµικό περιορισµό 𝑝1 𝑞1 +𝑝2 𝑞2 = 𝑦 . Οι συνθήκες πρώτης τάξης που προσδιορίζουν
την ϐέλτιστη κατανάλωση του αγαθού 𝑖 είναι

∂𝑈
= 𝛼 + 𝜃𝑖 − 𝑞𝑖 − 𝛾𝑞𝑗 − 𝑝𝑖 = 0,
∂𝑞𝑖
που δίνουν 𝑝𝑖 = 𝛼 + 𝜃𝑖 − 𝑞𝑖 − 𝛾𝑞𝑗 . Ανάλογα, στην περίπτωση των µη διαφοροποιηµένων προϊόντων
ϑα οδηγούµασταν στην πασίγνωστη αντίστροφη συνάρτηση Ϲήτησης 𝑝 = 𝛼 − 𝛽(𝑞1 + 𝑞2 ) για κάποιες

σταθερές 𝛼 > 0 και 𝛽 > 0.

Μάλιστα, στο προηγούµενο κεφάλαιο είχαµε προτείνει µια άλλη συνάρτηση τιµολόγησης που ϕαινόταν καταλληλότερη για ορισµένες αγορές. Εντούτοις, κάθε υπόθεση πρέπει να συνοδεύεται από
εµπειρική αιτιολόγηση. Αν κάποιος µπορούσε να προτείνει µια συνάρτηση χρησιµότητας που να
επαληθεύεται στην πράξη, αυτό ϑα ήταν πολύτιµο για τις ϑεωρητικές µελέτες.
΄Αλλα πολύ σηµαντικά στοιχεία για ένα µοντέλο είναι οι συναρτήσεις κόστους για κάθε επιχείρηση,
οι κατάλληλες χρονικές κλίµακες και τα σενάρια των χαρακτηριστικών συναρτήσεων προσδοκίας
για την εξέλιξη του ολιγοπωλίου στην περίπτωση κάθε εταιρείας.
Ο Cournot δεν προσδιόρισε κάποια συγκεκριµένη συνάρτηση κόστους κάθε εταιρείας. Ο Bertrand
από την άλλη ϑεώρησε σταθερά οριακά κόστη, περίπτωση που υιοθετείται µάλιστα από την µεγάλη
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πλειονότητα των ερευνητικών άρθρων. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις, όπως στην Ενότητα 4.3,
όπου είναι χρήσιµο να εισαγάγουµε την έννοια της παραγωγικής ικανότητας.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διατυπώσει κάποιος ένα σενάριο για µία χαρακτηριστική συνάρτηση
προσδοκίας που ϑα εφαρµόσει κάθε επιχείρηση ξεχωριστά σε ένα ολιγοπωλιακό περιβάλλον. ΄Οπως
έχουµε ήδη αναφέρει, ο Cournot ϑεωρείται ότι εισήγαγε την έννοια της συνάρτησης αντενέργειας
που οδήγησε στον κανόνα της ‘αφελούς’ προσδοκίας. Θυµίζουµε ότι οι συναρτήσεις αντενέργειας
(𝑅) ορίζονται ως εκείνες τις ποσότητες, 𝑞𝑖 = 𝑅𝑖 (𝑞𝑗 ), που καθορίζουν το σηµείο ισορροπίας κατά
Cournot-Nash. Πιο συγκεκριµένα λοιπόν, οι προσδοκίες

𝑞𝑖 (𝑡 + 1) = 𝑅𝑖 (𝑞𝑗 (𝑡))

(4.3)

ονοµάζονται ‘αφελείς’ γιατί κάθε επιχείρηση υπολογίζει το ύψος παραγωγής της την χρονική στιγµή

𝑡 + 1 στηριζόµενη στην συνάρτηση αντενέργειας τον χρόνο 𝑡, µε άλλα λόγια κάθε επιχείρηση
υποθέτει ότι οι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις διατηρούν τις επιλογές που έκαναν κατά την διάρκεια
της προηγούµενης χρονικής περιόδου. Αυτό ϑυµίζει Μαρκοβιανή διαδικασία και έτσι ϑα µπορούσε
κάποιος να ονοµάσει τα 𝑞𝑖 (𝑡) προσδοκίες τύπου Markov.
΄Ενας άλλος τρόπος αναπαράστασης της προσδοκίας είναι η λεγόµενη υπόθεση της προσαρµοστικής
προσδοκίας: Αυτό συµβαίνει όταν µια επιχείρηση υπολογίζει το ύψος παραγωγής της την στιγµή 𝑡+

1 αποδίδοντας ϐάρη µεταξύ της παραγωγής της προηγούµενης περιόδου, 𝑞𝑖 (𝑡), και της συνάρτησης
αντενέργειάς της, 𝑅𝑖 (𝑞𝑗 (𝑡)), δηλαδή

𝑞𝑖 (𝑡 + 1) = (1 − 𝜆𝑖 )𝑞𝑖 (𝑡) + 𝜆𝑖 𝑅𝑖 (𝑞𝑗 (𝑡)),

(4.4)

όπου 𝜆𝑖 ∈ [0, 1] είναι η ταχύτητα προσαρµοστικότητας της προσαρµοστικής επιχείρησης 𝑖. Αυ-

τό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι εξετάσαµε το συνεχές ανάλογο της προσδοκίας (4.4) ήδη στην
Ενότητα 3.1 [7].
Εντούτοις, υπάρχει ένας ακόµα κανόνας προσδοκίας που ϑα µπορούσαµε να διαλέξουµε : Η µέ-

ϑοδος προσδοκίας περιορισµένης ικανότητας (bounded rationality adjustment process) ϐασίζεται
στην ιδέα ότι σε κάθε χρονική περίοδο µία επιχείρηση επιλέγει να αυξήσει το ύψος παραγωγής της
αν το οριακό έσοδο έχει ϑετικό πρόσηµο, διαφορετικά είναι προς το συµφέρον της να µειώσει την
παραγωγικότητά της. Κάτι τέτοιο µοντελοποιείται µε την χρήση της απεικόνισης,

𝑞𝑖 (𝑡 + 1) = 𝑞𝑖 (𝑡) + 𝛼𝑖 (𝑞𝑖 (𝑡))

∂𝑢𝑖
(𝑡),
∂𝑞𝑖

(4.5)

όπου 𝛼𝑖 (𝑞𝑖 ) είναι µια συνάρτηση που παίρνει ϑετικές τιµές και που αντικατοπτρίζει τον ϐαθµό στον
οποίο µπορεί η επιχείρηση 𝑖 να µεταβάλλει την παραγωγή της γύρω από ένα δοσµένο κέρδος. Στις
περισσότερες ερευνητικές εργασίες υποθέτεται ότι 𝛼𝑖 (𝑞𝑖 ) = 𝛼𝑖 𝑞𝑖 , όπου το 𝛼𝑖 είναι µία σταθερά.
Στην περίπτωση του µοντέλου µας σε συνεχή χρόνο ϑεωρήσαµε την 𝛼𝑖 (𝑞𝑖 ) = 𝛼𝑖 [8].
Σε αυτό το σηµείο ϑα ήταν εποικοδοµητικό να αναφερθούµε στη µέθοδο διακριτοποίησης [84] ενός
συνεχούς µοντέλου που ϑα χρησιµοποιήσουµε. Ως παράδειγµα, ϑεωρήστε τις προσαρµοστικές
προσδοκίες σε συνεχή χρόνο,

𝑞˙𝑖 = 𝜆𝑖 (𝑅𝑖 (𝑞𝑗 (𝑡)) − 𝑞𝑖 (𝑡)) .
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Μία διακριτοποίηση από συνεχή σε διακριτό χρόνο της πρώτης παραγώγου της 𝑞𝑖 (𝑡) ως προς το
χρόνο, 𝑞˙𝑖 (𝑡)), δηλαδή της

𝑞˙𝑖 (𝑡) =

𝑞𝑖 (𝑡 + 𝜏 ) − 𝑞𝑖 (𝑡)
+ 𝑂(𝜏 ),
𝜏

είναι η

𝑞𝑖 (𝑡 + 𝜏 ) = (1 − 𝜏 𝜆𝑖 )𝑞𝑖 (𝑡) + 𝜏 𝜆𝑖 𝑅𝑖 (𝑞𝑗 (𝑡)) + 𝑂(𝜏 2 ),
µε τάξη σφαλµάτων 𝑂(𝜏 )2 για µικρά διαστήµατα, 0 < 𝜏 << 1.
Σηµειώστε ότι συνθήκες αστάθειας και χάους σε διακριτά συστήµατα µπορεί να υπάρξουν για ένα
δυοπώλιο, ενώ για συνεχή µοντέλα πρέπει κάποιος να µεταβεί στην περίπτωση ενός τριοπωλίου.
Στην πραγµατικότητα, ο διακριτός χρόνος προσφέρει µια πλούσια ποικιλία δυναµικών ϕαινοµένων
ακόµη και όταν δύο µόνο επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην αγορά.

4.1 Απλά Μοντέλα και η Ιδιαίτερη ∆υναµική τους

Σε αυτήν την ενότητα ο πρωταρχικός µας στόχος είναι να παρουσιάσουµε δύο απλά µοντέλα, το ένα
µε γραµµική συνάρτηση Ϲήτησης και το άλλο υποθέτοντας µια ισοελαστική συνάρτηση Ϲήτησης,
ώστε να δείξουµε πώς η δυναµική τους εξαρτάται από το πλήθος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Το πρώτο µοντέλο είναι γνωστό ως Πρόβληµα του Theocharis [85], αν και
το επιχείρηµά του για πιο γενικές συναρτήσεις αντενέργειας είχε ανακοινωθεί περίπου 20 χρόνια
νωρίτερα από τον Palander [63] στα Σουηδικά. Η ισοελαστική περίπτωση πρωτοπαρουσιάστηκε από τον Puu στα [68, 69, 70] και επεκτάθηκε για να καλύψει την γενικότερη περίπτωση 𝑛 εταιρειών
από τον Agiza [2, 6].

4.1.1 Το Πρόβληµα του Theocharis

Θεωρήστε µία γραµµική συνάρτηση Ϲήτησης (ως ϕυσική συνέπεια ενός µοντέλου χρησιµότητας
τετραγωνικής µορφής), η αντίστροφη της οποίας δίνει την αγοραία τιµή

𝑝 = 𝑎 − 𝑏𝑄.
Για να είναι η τιµή µη-αρνητική ϑα πρέπει προφανώς η συνολική προσφορά 𝑄 =

(4.6)

∑𝑛

𝑖=1 𝑞𝑖

να είναι

λιγότερη ή το πολύ ίση µε 𝑎/𝑏, όπου τα 𝑎 και 𝑏 είναι κάποιες παράµετροι. ΄Οπως έχουµε σηµειώσει
πολλές ϕορές ως τώρα, ορίζουµε µε 𝑄𝑖 = 𝑄 − 𝑞𝑖 (για όλα τα 𝑖) την υπολειµµατική προσφορά
συναρτήσει της προσφοράς της επιχείρησης 𝑖. Συνεπώς το συνολικό έσοδο (total revenue) για κάθε
επιχείρηση ορίζεται ως

𝑇 𝑅𝑖 = (𝑎 − 𝑏(𝑄𝑖 + 𝑞𝑖 )) 𝑞𝑖
ενώ το οριακό έσοδο (marginal revenue) είναι το

𝑀 𝑅𝑖 =

∂𝑇 𝑅𝑖
= 𝑎 − 𝑏𝑄𝑖 − 2𝑏𝑞𝑖 .
∂𝑞𝑖

Κ Ανδριόπουλος

Μαθηµατικές Μέθοδοι στα Οικονοµικά Μαθηµατικά

82

΄Εστω ότι το συνολικό κόστος (total cost) για κάθε επιχείρηση εξαρτάται από το ύψος παραγωγής
τους µε γραµµικό τρόπο,

𝑇 𝐶𝑖 = 𝑐 𝑖 𝑞 𝑖 .
Τότε είναι σαφές ότι κάθε επιχείρηση έχει σταθερά οριακά κόστη,

𝑀 𝐶𝑖 =

∂𝑇 𝐶𝑖
= 𝑐𝑖 .
∂𝑞𝑖

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα κέρδη για την επιχείρηση 𝑖 είναι τα συνολικά έσοδα µείον τα
συνολικά κόστη,

𝑢𝑖 (𝑞𝑖 , 𝑄𝑖 ) = 𝑇 𝑅𝑖 − 𝑇 𝐶𝑖 = (𝑎 − 𝑏(𝑄𝑖 + 𝑞𝑖 )) 𝑞𝑖 − 𝑐𝑖 𝑞𝑖 .
Το πρόβληµα της µεγιστοποίησης του 𝑢𝑖 συναρτήσει του 𝑞𝑖 είναι ισοδύναµο µε το να ϑέσουµε την
παράγωγο ∂𝑢𝑖 /∂𝑞𝑖 = 0 (ή να εξισώσουµε τα οριακά έσοδα µε τα οριακά κόστη). Κατά συνέπεια,
λύνοντας ως προς 𝑞𝑖 , παίρνουµε

𝑞𝑖 =

1
2

(

)
𝑎 − 𝑐𝑖
− 𝑄𝑖 ,
𝑏

𝑖 = 1, 𝑛.

(4.7)

Σε αυτό το σηµείο µας δίνονται δύο δυνατότητες : Πρώτον, οι εξισώσεις (4.7) µπορούν να ειδωθούν
ως ένα ταυτόχρονο σύστηµα που προσδιορίζει το σηµείο ισορροπίας κατά Cournot όπως δείξαµε
στην Υποενότητα 2.3.1. ∆εύτερον, µπορούµε να δούµε τις εξισώσεις (4.7) ως σταθερό σηµείο ενός
δυναµικού συστήµατος, να ορίσουµε τις συναρτήσεις αντενέργειας για κάθε επιχείρηση και να
εξετάσουµε την ευστάθεια των προκυπτουσών καταστάσεων ισορροπίας.
Στην πρώτη περίπτωση ορίζουµε για λόγους ευκολίας τον ‘µέσο όρο’ του οριακού κόστους ως

𝑐=

1
𝑛

∑𝑛

𝑖=1 𝑐𝑖 .

Τότε η λύση του συστήµατος (4.7) γράφεται

𝑞𝑖★ =

𝑎 − 𝑐𝑖
𝑛 𝑎−𝑐
𝑎 + 𝑛𝑐 − (𝑛 + 1)𝑐𝑖
−
=
.
𝑏
𝑛+1 𝑏
(𝑛 + 1) 𝑏

(4.8)

Το σηµείο ισορροπίας κατά Cournot αυτού του ολιγοπωλίου δίνεται λοιπόν από εκείνα τα 𝑞𝑖★ ,
𝑖 = 1, 𝑛, στην (4.8). Η συνολική παραγόµενη ποσότητα στο σηµείο ισορροπίας είναι η

𝑄★ =

𝑛 𝑎−𝑐
.
𝑛+1 𝑏

Από την ανάλυση αυτή συµπεραίνουµε ότι η τιµή σε αυτό το σηµείο,

𝑝★ = 𝑎 − 𝑏𝑄★ =

𝑎 + 𝑛𝑐
.
𝑛+1

Είναι σαφές ότι το συνολικό ύψος παραγωγής στην ισορροπία Cournot αποτελεί ένα κλάσµα του
λόγου της µέγιστης τιµής µείον τον µέσον όρο του οριακού κόστους µε την κλίση της αντίστροφης
συνάρτησης Ϲήτησης. Στην περίπτωση του µονοπωλίου (𝑛 = 1) το κλάσµα είναι ένα δεύτερο, για
ένα δυοπώλιο (𝑛 = 2) είναι δύο τρίτα και τείνει στην µονάδα καθώς το πλήθος των εταιρειών τείνει
στο άπειρο. Επίσης, η τιµή είναι ένας µέσος όρος µε συντελεστές 1/(𝑛 + 1) στην µέγιστη τιµή και

𝑛/(𝑛 + 1) στον µέσον όρο του οριακού κόστους και είναι ϑετική, όπως απαιτείται. Εποµένως, στο
σηµείο ισορροπίας τα κέρδη για την κάθε επιχείρηση είναι

𝑢★𝑖

1
=
𝑏

(

𝑎 + 𝑛𝑐 − (𝑛 + 1)𝑐𝑖
𝑛+1

)2

.
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Σηµειώστε ότι τα 𝑞𝑖★ µπορεί να γίνουν αρνητικά, αλλά αυτό δεν ϑα πρέπει να µας ανησυχεί για την
ώρα. Στην επόµενη ενότητα όπου ενδιαφερόµαστε για την καθολική δυναµική, απαιτούµε να είναι
ϑετικά. Αν δεν είναι, τότε η επιχείρηση υφίσταται µηδενική παραγωγικότητα κι έτσι εγκαταλείπει
την αγορά.
΄Οσον αφορά στην περίπτωση που η (4.7) είναι σταθερό σηµείο µιας δυναµικής διαδικασίας διακριτού χρόνου, διατυπώνουµε την (επαναληπτική) απεικόνιση

𝑞𝑖 (𝑡 + 1) = 𝑅𝑖 (𝑄𝑖 (𝑡)) =

1
2

(

)
𝑎 − 𝑐𝑖
− 𝑄𝑖 (𝑡) ,
𝑏

𝑖 = 1, 𝑛.

(4.9)

Αυτή η σχέση είναι γνωστή και ως η συνάρτηση αντενέργειας: η ϐέλτιστη απόκριση για την επιχείρηση 𝑖 την χρονική στιγµή 𝑡 + 1 επιτυγχάνεται όταν η επιχείρηση αναµένει ότι οι υπόλοιπες
επιχειρήσεις κρατούν τις παραγόµενες ποσότητες όπως και στην προηγούµενη χρονική περίοδο

𝑡 (‘αφελής’ προσδοκία). Παρατηρήστε ότι το σύστηµα (4.9) είναι γραµµικό ως προς τα 𝑞𝑖 (𝑡) και
εποµένως η ανάλυση της δυναµικής του είναι εφικτή µε κλασικές µεθόδους. Προφανώς, το σηµείο
ισορροπίας κατά Cournot, (4.8), αποτελεί µία ειδική λύση της (4.9). Το µεγάλο ερώτηµα που
τίθεται στην παρούσα παράγραφο είναι κατά πόσον αυτό το διακριτό σύστηµα εµφανίζει αστάθειες
όπως επίσης και η µακροπρόθεσµη δυναµική του.
Για να το δούµε αυτό υπολογίζουµε καταρχάς τις παραγώγους :

∂𝑞𝑖 (𝑡 + 1)
=
∂𝑞𝑗 (𝑡)

{

− 21 , για 𝑗 ∕= 𝑖
0,

για 𝑗 = 𝑖

𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛.

Κατά συνέπεια ο Ιακωβιανός πίνακας της (4.9) είναι ο

⎡

0 − 12

⋅⋅⋅

⎢ 1
⎢ −
0 ⋅⋅⋅
⎢ 2
𝐽 =⎢
.
.. . .
..
⎢
.
.
⎣
1
1
−2 −2 ⋅ ⋅ ⋅

− 12

⎤

⎥
− 12 ⎥
⎥
.. ⎥
. ⎥
⎦
0

που, όπως ϕαίνεται ξεκάθαρα, είναι ανεξάρτητος από το σηµείο ισορροπίας του Cournot. Επιπλέον,
τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα είναι µηδέν και αυτό γιατί η ϐέλτιστη απόκριση κάθε επιχείρησης
δεν εξαρτάται από το δικό της ύψος παραγωγής της προηγούµενης περιόδου. Η χαρακτηριστική
εξίσωση που δίνει τις ιδιοτιµές του 𝐽 είναι

∣𝐽 − 𝜆𝐼∣ = 0
(
)𝑛−1 (
)
𝑛−1
1
𝜆+
= 0.
𝜆−
2
2

(4.10)

Αφού υπάρχουν 𝑛 − 1 ιδιοτιµές µε ∣𝜆∣ = 1/2 < 1, η ευστάθεια του σηµείου ισορροπίας εξαρτάται
από την τιµή της 𝑛-οστής ιδιοτιµής :

𝜆 = −(𝑛 − 1)/2.
Για ένα δυοπώλιο, και οι δύο οι ιδιοτιµές (𝜆1 = 1/2 και 𝜆2 = −1/2) είναι µικρότερες κατ΄ απόλυτη

τιµή από την µονάδα και άρα το σηµείο ισορροπίας είναι ευσταθές. Εντούτοις, για ένα τριοπώλιο,
η τρίτη ιδιοτιµή είναι η 𝜆3 = −1 κι άρα το σηµείο ισορροπίας είναι ουδετέρως ευσταθές µε µία

τάση να εκτελεί ϕραγµένες ταλαντώσεις όπως ϕαίνεται στα γραφήµατα της Ενότητας 4.2. Για ένα
τετραπώλιο και πάνω (𝑛 > 3), η 𝑛-οστή ιδιοτιµή είναι κατ΄ απόλυτη τιµή µεγαλύτερη από τη µονάδα
και άρα το σηµείο ισορροπίας κατά Cournot γίνεται ασταθές.
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4.1.2 Το Μοντέλο του Puu

Στην προηγούµενη παράγραφο δείξαµε ότι η ισορροπία Cournot στην περίπτωση ενός δυοπωλίου
είναι πάντοτε ευσταθής. Αυτό ϐέβαια εξαρτάται σε µεγάλο ϐαθµό από τις αρχικές υποθέσεις. Ο
Theocharis είχε υποθέσει µια γραµµική συνάρτηση Ϲήτησης, σταθερά οριακά κόστη και χαρακτηριστικές συναρτήσεις προσδοκίας τύπου ‘αφελούς’. Από την άλλη µεριά ο Puu πέτυχε να παραγάγει
εντελώς διαφορετικά ποιοτικά αποτελέσµατα αλλάζοντας µόνο την συνάρτηση τιµολόγησης.
Θεωρήστε την ισοελαστική συνάρτηση τιµολόγησης (που πηγάζει από την συνάρτηση χρησιµότητας των Cobb-Douglas) που µοντελοποιεί την εξάρτηση της τιµής από το ύψος της συνολικής
παραγωγής µέσω της :

𝑝=

1
1
=
𝑞1 + 𝑞2 + . . . 𝑞𝑛
𝑄

σε αντίθεση µε την (4.6).
Σε αυτήν την ενότητα εξετάζουµε την περίπτωση των τυποποιηµένων προϊόντων. Κατόπιν, στην
Ενότητα 4.4 τροποποιούµε την µελέτη µας για την περίπτωση της διαφοροποίησης του προϊόντος.
Υποθέστε επίσης την ύπαρξη δύο µόνο επιχειρήσεων στην αγορά (ένα δυοπώλιο). Τα κέρδη για
καθεµία από τις δύο επιχειρήσεις είναι τα :

𝑢1 (𝑞1 , 𝑞2 ) =
𝑢2 (𝑞1 , 𝑞2 ) =

𝑞1
− 𝑐 1 𝑞1
𝑞1 + 𝑞2
𝑞2
− 𝑐 2 𝑞2 .
𝑞1 + 𝑞2

Οι συνθήκες πρώτης τάξης (που προκύπτουν στην προσπάθεια κάθε επιχείρησης να µεγιστοποιήσει
τα κέρδη της µεταβάλλοντας µόνο το ύψος παραγωγής της και ϑεωρώντας το ύψος παραγωγής τής
ανταγωνίστριας εταιρείας ως δεδοµένο) οδηγούν στις συναρτήσεις αντενέργειας

√

𝑞2
− 𝑞2
𝑐1
√
𝑞1
𝑞2 (𝑞1 ) =
− 𝑞1 .
𝑐2

𝑞1 (𝑞2 ) =

Αυτές οι καµπύλες ϐέλτιστης απόκρισης, όταν σχεδιάζονται στο επίπεδο (𝑞1 , 𝑞2 ), τέµνονται µόνο σε
ένα σηµείο που παριστάνει το σηµείο ισορροπίας κατά Cournot και αποτελεί τοπικό µέγιστο αφού
οι δεύτερες παράγωγοι είναι αρνητικές. Από τα παραπάνω, εποµένως, έχουµε :

)
𝑐2
𝑐1
,
,
=
(𝑐1 + 𝑐2 )2 (𝑐1 + 𝑐2 )2
(
)
𝑐22
𝑐21
(𝑢★1 , 𝑢★2 ) =
,
(𝑐1 + 𝑐2 )2 (𝑐1 + 𝑐2 )2
(𝑞1★ ,

και

𝑞2★ )

(

𝑝★ = 𝑐 1 + 𝑐 2 ,

𝑄★ =

(4.11)

1
.
𝑐1 + 𝑐2

΄Εστω τώρα µία δυναµική διεργασία εξέλιξης διακριτού χρόνου της µορφής

𝑞1 (𝑡 + 1) =

√

𝑞2 (𝑡)
− 𝑞2 (𝑡)
𝑐1

𝑞2 (𝑡 + 1) =

√

𝑞1 (𝑡)
− 𝑞1 (𝑡).
𝑐2

(4.12)
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Ο Ιακωβιανός πίνακας της (4.12), υπολογισµένος στο σηµείο ισορροπίας, (4.11), είναι ο

⎡

0
⎢
𝐽 = ⎣ 𝑐1 − 𝑐2
2𝑐2

⎤
𝑐2 − 𝑐1
2𝑐1 ⎥
⎦.
0

Η συνθήκη που εγκυάται την ευστάθεια είναι η ∣ det 𝐽∣ = 𝜆1 𝜆2 ≤ 1, δηλαδή

(𝑐1 − 𝑐2 )2 ≤ 4𝑐1 𝑐2 .

(4.13)

΄Αρα, λύνοντας ως προς τον λόγο των κοστών των δύο επιχειρήσεων, το σηµείο ισορροπίας κατά
Cournot είναι τοπικά ευσταθές αν και µόνον αν

√
√
𝑐1
3−2 2≤
≤ 3 + 2 2.
𝑐2

(4.14)

΄Ενα παράδειγµα ενός τέτοιου δυοπωλίου που ϑα εµφάνιζε ασταθή δυναµική είναι η περίπτωση
µιας επιχείρησης µε υψηλά γενικά έξοδα αλλά µικρά κόστη και µιας άλλης µε χαµηλά πάγια
έξοδα αλλά µε υψηλά κόστη, όπως, ϕερ΄ ειπείν, µιας παλαιάς και µιας µοντέρνας επιχείρησης [68].
Η συνθήκη για να µην υπάρξει αστάθεια του µοντέλου είναι ο λόγος των κοστών να πέφτει στο
διάστηµα (4/25, 25/4).
Στην περίπτωση τριών επιχειρήσεων (ένα τριοπώλιο) κάτω από τις ίδιες υποθέσεις, οδηγεί στις
ακόλουθες συναρτήσεις αντενέργειας

𝑞2 + 𝑞3
− 𝑞2 − 𝑞3
𝑐1
√
𝑞3 + 𝑞1
=
− 𝑞3 − 𝑞1
𝑐2
√
𝑞1 + 𝑞2
=
− 𝑞1 − 𝑞2 .
𝑐3

𝑞1 =
𝑞2
𝑞3

√

Το σηµείο ισορροπίας κατά Cournot σε αυτήν την περίπτωση είναι

(𝑞1★ ,

𝑞2★ ,

𝑞3★ )

=

(

2(𝑐2 + 𝑐3 − 𝑐1 ) 2(𝑐3 + 𝑐1 − 𝑐2 ) 2(𝑐1 + 𝑐2 − 𝑐3 )
,
,
(𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 )2 (𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 )2 (𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 )2

)

,

(4.15)

ενώ τα κέρδη για τις τρεις επιχειρήσεις στο σταθερό αυτό σηµείο δίνονται από τον τύπο :

(𝑢★1 ,

𝑢★2 ,

𝑢★3 )

=

(

(𝑐2 + 𝑐3 − 𝑐1 )2 (𝑐3 + 𝑐1 − 𝑐2 )2 (𝑐1 + 𝑐2 − 𝑐3 )2
,
,
(𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 )2 (𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 )2 (𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 )2

)

.

(4.16)

∆εν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η εταιρεία µε το χαµηλότερο οριακό κόστος πετυχαίνει τα
µεγαλύτερα κέρδη. ΄Οπως ϑα δούµε στο Κεφάλαιο 5, µπορεί να εξασφαλίσει ακόµη µεγαλύτερα
κέρδη αν µπορέσει να πάρει την ϑέση του ‘οδηγού’ όπως ορίζει ο Stackelberg.
Η ανάλυση της ευστάθειας αυτής της διεργασίας είναι ισοδύναµη µε εκείνη που περιγράψαµε
πιο πάνω και δεν υπάρχει λόγος να την επαναλάβουµε. Για άλλη µία ϕορά οι πιθανές περιοχές
αστάθειας εξαρτώνται από τον λόγο των οριακών κοστών. Αυτά τα αποτελέσµατα έχουν ελεγχθεί για
την περίπτωση των 𝑛 επιχειρήσεων στο [6].
Στην επόµενη ενότητα συνεχίζουµε κάτω από τις ίδιες υποθέσεις µε ένα µοντέλο που περιγράφεται
από µια γραµµική δίκλαδη συνάρτηση (piecewise linear). Αυτό µας επιτρέπει να εξετάσουµε την

Κ Ανδριόπουλος

Μαθηµατικές Μέθοδοι στα Οικονοµικά Μαθηµατικά

86

ολική δυναµική και να ϐρούµε τις συνθήκες εισόδου και εξόδου µιας επιχείρησης στην αγορά.
Αλλάζοντας τις συναρτήσεις κόστους (όταν εισάγουµε την έννοια της παραγωγικής ικανότητας)
στην Ενότητα 4.3 επιτυγχάνουµε να υποδείξουµε την πορεία από ένα ολιγοπώλιο σε συνθήκες
τέλειου ανταγωνισµού.

4.2 Είσοδος και ΄Εξοδος µιας Επιχείρησης από µια Αγορά

Στην προηγούµενη ενότητα εξετάσαµε ορισµένα ολιγοπώλια µε γραµµική συνάρτηση Ϲήτησης (το
Πρόβληµα του Theocharis). Οι ποσότητες που παράγονται από κάθε επιχείρηση, όπως προαναϕέρθηκε, ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να γίνουν αρνητικές. Αυτό δεν επιτρέπεται διότι δεν
έχει καµία ουσία και οφείλουµε να το διορθώσουµε κατά την µοντελοποίησή µας. ΄Ενας τρόπος
που µπορούµε να το πετύχουµε αυτό είναι ο εξής :
Επαναθεωρούµε την απεικόνιση (4.9), αλλά επιβάλλουµε οι παραγόµενες ποσότητες και τα κέρδη
κάθε επιχείρησης να είναι µη-αρνητικά :

𝑞𝑖 (𝑡 + 1) = 𝑅𝑖 (𝑄𝑖 (𝑡)) =

{

1
2

( 𝑎−𝑐𝑖
𝑏

)
− 𝑄𝑖 (𝑡) , 𝑄𝑖 (𝑡) ≤
0,

𝑄𝑖 (𝑡) >

𝑎−𝑐𝑖
𝑏
𝑎−𝑐𝑖
𝑏

𝑖 = 1, 𝑛.

(4.17)

Στον κλάδο της ολιγοπωλιακής δυναµικής έχουν µεγάλο ενδιαφέρον τα προβλήµατα που αφορούν
στην εύρεση των συνθηκών εκείνων που επιτρέπουν σε µια καινούργια επιχείρηση να εισέλθει σε
µια ήδη υπάρχουσα αγορά (ή, αντίστοιχα, την έξοδο µιας επιχείρησης από την αγορά). Τέτοια
ϑέµατα αποτελούν τον σκοπό αυτής της ενότητας. ΄Οπως δείχνουµε σε ό,τι έπεται, αριθµητικά
πειράµατα δείχνουν ότι η απεικόνιση (4.17) οδηγεί, εν γένει, σε καταστάσεις ισορροπίας στην
περίπτωση ενός µονοπωλίου ή ενός δυοπωλίου. Εντούτοις, µε τρεις εταιρείες κάνουν την εµφάνισή
τους µόνιµες διακυµάνσεις. Με τέσσερις εταιρείες και πάνω, ταλαντώσεις περιόδου δύο, όπου
όλες οι επιχειρήσεις εγκαταλείπουν την αγορά κάθε δεύτερη περίοδο, ϕαίνεται να αποτελούν τον
κανόνα. Ανεξάρτητα από το πλήθος των επιχειρήσεων που εγκαταλείπουν την αγορά, µόνιµα
ή προσωρινά, οι εναποµείνασες επιχειρήσεις ενδέχεται να σταθεροποιηθούν σε κάποια ευσταθή
ισορροπία Cournot ή ακόµα και σε µια µονοπωλιακή κατάσταση [25].
Εξετάζουµε πρώτα την µη-γραµµική απεικόνιση (4.17) µε µία µόνο επιχείρηση να δραστηριοποιείται στην αγορά (ένα µονοπώλιο) και έπειτα διερευνούµε την πιθανή εισαγωγή µιας ακόµα
επιχείρησης κάθε ϕορά. ΄Οταν µία επιχείρηση είναι η µόνη επιχείρηση στην αγορά, τότε επιλέγει
να παράξει (ϐέλτιστη στρατηγική)

𝑞1★ =

𝑎 − 𝑐1
2𝑏

𝑝★ =

𝑎 + 𝑐1
2

και να χρεώσει µία τιµή

για πάντα (εκτός και εάν, για παράδειγµα, µία δεύτερη επιχείρηση εισέλθει στην αγορά). Πράγµατι, ανακύπτει έτσι ένα ερώτηµα στο οποίο πρέπει να δώσουµε απάντηση : Κάτω από ποιές
προϋποθέσεις δύναται µία νέα επιχείρηση να εισέλθει στην αγορά; ΄Εστω ότι η ϕιλόδοξη εταιρεία
µπορεί να λειτουργήσει κάτω από σταθερό οριακό κόστος της τάξης του 𝑐2 . Εφαρµόζοντας την

Κ Ανδριόπουλος

Μαθηµατικές Μέθοδοι στα Οικονοµικά Μαθηµατικά

87

απεικόνιση (4.17) η νέα επιχείρηση εισέρχεται στο µονοπώλιο µόνο όταν το ύψος παραγωγής της
είναι ϑετικό. Κάτι τέτοιο συµβαίνει όταν και µόνον όταν

𝑐 2 < 𝑝★ ,
µε άλλα λόγια, όταν το οριακό της κόστος είναι µικρότερο από την µονοπωλιακή τιµή.

q
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Σχήµα : 4.1: Οριακά κόστη : 𝑐1 = 0.6 και 𝑐2 = 0.9 (µε 𝑎 = 𝑏 = 1). Η νέα επιχείρηση δεν επιτυγχάνει να
εισέλθει στην αγορά.
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Σχήµα : 4.2: Οριακά κόστη : 𝑐1 = 0.6 και 𝑐2 = 0.7 (µε 𝑎 = 𝑏 = 1). Το µονοπώλιο µεταµορφώνεται σε ένα
δυοπώλιο.

Είναι σαφές ότι συνολικά υπάρχουν τρεις ενδεχόµενες καταστάσεις. Ενδεχοµένως, η νέα επιχείρηση να καταφέρει να εισέλθει στην αγορά ακόµα και µε υψηλότερο οριακό κόστος από εκείνο της
µονοπωλιακής επιχείρησης (όπως στο Σχήµα 4.2). Από την άλλη µεριά, αν το οριακό κόστος είναι
πολύ µεγαλύτερο, η ϕιλόδοξη εταιρεία αποτυγχάνει να εισέλθει στην αγορά, όπως ϕαίνεται στο
Σχήµα 4.1. Σηµειώστε ότι για όλα τα γραφήµατα σε αυτήν την ενότητα έχουµε επιλέξει ως αρχικές
συνθήκες τις ϐέλτιστες αποκρίσεις Cournot και 𝑎 = 𝑏 = 1.
Ωστόσο, αν η νέα εταιρεία αποδειχθεί ικανή να µειώσει περισσότερο το οριακό της κόστος, ενδέχεται
ακόµη και να εκδιώξει την υπάρχουσα µονοπωλιακή επιχείρηση από την αγορά και να πάρει την
ϑέση της. Αυτή η περίπτωση αναπαρίσταται στο Σχήµα 4.3 όπου ϐέβαια η µείωση του κόστους
είναι σηµαντική (𝑐2 = 0.2) σε σχέση µε τις άλλες περιπτώσεις.
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Σχήµα : 4.3: Οριακά κόστη : 𝑐1 = 0.6 και 𝑐2 = 0.2 (µε 𝑎 = 𝑏 = 1). Το µονοπώλιο ξαναγίνεται µονοπώλιο µε
την νέα επιχείρηση να αποµακρύνει πλήρως την παλιά.

Σε αυτό το σηµείο πάµε ένα ϐήµα παραπέρα την ανάλυσή µας. Θεωρούµε ένα δυοπώλιο και προσδιορίζουµε τις συνθήκες που ϑα πρέπει να ισχύσουν για να εισέλθει µια ακόµη επιχείρηση στην
αγορά (µε οριακό κόστος 𝑐3 ). Οι ϐέλτιστες αποκρίσεις (ισορροπία Cournot) για τις δυοπωλιακές
επιχειρήσεις είναι, σύµφωνα µε την (4.17),

(𝑞1★ ,

𝑞2★ )

=

(

𝑎 − 2𝑐1 + 𝑐2 𝑎 + 𝑐1 − 2𝑐2
,
3𝑏
3𝑏

)

και η συνολική παραγωγή και τιµή είναι, αντίστοιχα,

𝑄★ =

2
3

𝑎−𝑐
𝑏

και

𝑝★ =

𝑎 + 𝑐1 + 𝑐2
.
3

Επιπλέον, µία νεα επιχείρηση εισέρχεται στο δυοπώλιο µόνο εάν η παραγόµενη ποσότητά της έχει
ϑετικό πρόσηµο (και προφανώς επιτυγχάνει µη-αρνητικά κέρδη). Κάτι τέτοιο συµβαίνει οποτεδήποτε

𝑐 3 < 𝑝★ ,
µε άλλα λόγια οποτεδήποτε το οριακό της κόστος είναι µικρότερα από την τιµή του δυοπωλίου στην
ισορροπία.
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Σχήµα : 4.4: Οριακά κόστη : 𝑐1 = 0.5, 𝑐2 = 0.6 και 𝑐3 = 0.75 (µε 𝑎 = 𝑏 = 1). Η τρίτη επιχείρηση δεν
επιτυγχάνει να εισέλθει στην αγορά.
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Και πάλι διακρίνουµε τρεις περιπτώσεις : Πρώτα απ΄ όλα η ϕιλόδοξη εταιρεία εµφανίζει υψηλότερο
οριακό κόστος από τις δύο υπάρχουσες επιχειρήσεις και κατά συνέπεια προφανώς δεν µπορεί να
επιβιώσει σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον και εγκαταλείπει (δες Σχήµα 4.4). Στη δεύτερη
περίπτωση, το οριακό κόστος είναι λίγο υψηλότερο από τα οριακά κόστη των δυοπωλιακών επιχειρήσεων αλλά χαµηλότερο από την τιµή της αγοράς. ΄Ετσι, η είσοδος είναι επιτυχηµένη και το
δυοπώλιο µεταµορφώνεται σε ένα τριοπώλιο, όπως δείχνει το Σχήµα 4.5.

q
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Σχήµα : 4.5: Οριακά κόστη : 𝑐1 = 0.5, 𝑐2 = 0.6 και 𝑐3 = 0.65 (µε 𝑎 = 𝑏 = 1). Το δυοπώλιο µεταµορφώνεται
σε ένα τριοπώλιο.

Το Σχήµα 4.6 αποτυπώνει την τρίτη και πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση κατά την οποία παρουσιάζεται µια ϱιζική αλλαγή στο status quo του δυοπωλίου. Η ϕιλόδοξη εταιρεία έχει µε κάποιο
τρόπο επιτύχει να παράγει το ίδιο προϊόν µε πολύ µικρότερο οριακό κόστος και άρα καταφέρνει
και κερδίζει µια ηγετική ϑέση στην αγορά εκδιώκοντας την παλαιά δυοπωλιακή επιχείρηση µε το
µεγαλύτερο οριακό κόστος.
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Σχήµα : 4.6: Οριακά κόστη : 𝑐1 = 0.5, 𝑐2 = 0.6 και 𝑐3 = 0.25 (µε 𝑎 = 𝑏 = 1). Το δυοπώλιο παραµένει
δυοπώλιο, µε την διαφορά ότι η εισερχόµενη επιχείρηση πετάει έξω από την αγορά µια παλαιά
δυοπωλιακή επιχείρηση.

Στην αρχή αυτής της ενότητας αναφέραµε ότι µε τέσσερις ή παραπάνω εταιρείες ο κανόνας ϕαίνεται να οδηγεί σε ταλαντώσεις περιόδου δύο, όπου όλες οι επιχειρήσεις εγκαταλείπουν την αγορά
κάθε δεύτερη περίοδο. Κάτι τέτοιο απεικονίζεται στο Σχήµα 4.7 όπου ένα δυοπώλιο γίνεται ένα
πεντοπώλιο λόγω της επιτυχηµένης διαδοχικής εισαγωγής τριών επιχειρήσεων στην αγορά (κάθε
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δέκα χρονικές περιόδους παρατηρείται και µία νέα εισαγωγή).
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Σχήµα : 4.7: Οριακά κόστη : (𝑐1 , 𝑐2 , 𝑐3 , 𝑐4 , 𝑐5 ) = (0.5, 0.55, 0.6, 0.52, 0.35). Το δυοπώλιο γίνεται ένα πεντοπώλιο µε ταλαντώσεις περιόδου δύο όπου όλες οι επιχειρήσεις εγκαταλείπουν την αγορά κάθε
δεύτερη περίοδο.

Σηµειώστε ότι κάθε επιχείρηση που εξετάσαµε ως εδώ, είτε είναι ήδη στην αγορά είτε ϕιλοδοξεί
να εισέλθει, παράγει τυποποιηµένο προϊόν. Αν ήταν δυνατόν να διαφοροποιήσει το προϊόν, ϑα
έπρεπε να επαναλάβουµε την ανάλυση αναζητώντας την µεγιστοποίηση άλλων ποσοτήτων. Αυτό
ακριβώς είναι το ϑέµα µιας µελλοντικής σειράς εργασιών που σχολιάζεται στο Κεφάλαιο 5. Αυτό
που είναι πιο σηµαντικό από οικονοµικής πλευράς είναι να διαµορφώσουµε µια κατάσταση που ναι
µεν διατηρεί τα ϐασικά χαρακτηριστικά αυτής της ενότητας αλλά και επιτρέπει έναν αυξανόµενο
αριθµό επιχειρήσεων να εισέρχεται στην αγορά, µε συγκεκριµένο και στοχευµένο τρόπο. Μία
τέτοια διαδικασία, που ουσιαστικά ϑέτει εξ΄ αρχής τον στόχο της µετάβασης από ένα µονοπώλιο σε
συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού, είναι το ϑέµα της επόµενης ενότητας.

4.3 Η Πορεία προς τον Τέλειο Ανταγωνισµό

΄Ενα µοντέλο µε µία γραµµική συνάρτηση Ϲήτησης και σταθερά οριακά κόστη εµφανίζει σχετικά
απλή ολική δυναµική. Πράγµατι, όπως ϕάνηκε από την ανάλυση που περιγράψαµε στην προηγούµενη ενότητα, ακόµη και µία κατά περιοχές γραµµική απεικόνιση παράγει το πολύ µία αέναη
ταλάντωση περιόδου δύο. Η ενδεχόµενη εισαγωγή ή έξοδος µιας επιχείρησης εξαρτάται κυρίως
από το οριακό της κόστος. ΄Οπως υπαινίχθηκε στο Πρόβληµα του Theocharis, ένας αυξανόµενος
αριθµός επιχειρήσεων αποσταθεροποιεί το σηµείο ισορροπίας κατά Cournot.
Σε αυτήν την ενότητα εξετάζουµε πιο λεπτοµερώς το ϕαινόµενο πίσω από την σταδιακή αύξηση του
αριθµού των επιχειρήσεων που ϕιλοδοξούν και εν τέλει πράγµατι καταφέρνουν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά. Για να επιτύχουµε κάτι τέτοιο, µεταβάλλουµε πολλές από τις προηγούµενες
υποθέσεις µας : Καταρχάς δουλεύουµε µε µία ισοελαστική συνάρτηση τιµολόγησης. ΄Επειτα, εισάγουµε την έννοια της παραγωγικής ικανότητας που κατά τα ϕαινόµενα αποτελεί απαραίτητο
χαρακτηριστικό της µελέτης µας. Τα σταθερά οριακά κόστη συνεπάγονται εν δυνάµει απείρως µε-
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γάλες επιχειρήσεις που είναι ικανές να παράγουν κάθε επιθυµητή ποσότητα. Κάτι τέτοιο είναι µη
ϱεαλιστικό και µπορεί να διορθωθεί µε την προσθήκη κάποιων περιοριστικών αποδόσεων (ή αλλιώς
µιας ορισµένης παραγωγικής ικανότητας (capacity limits) [35]). Αυτό µας επιτρέπει να συγκρίνουµε τον περιορισµένο αριθµό µιας οµάδας µεγάλων επιχειρήσεων µε τον ϑεωρητικά άπειρο αριθµό
πολύ µικρών και µε µία έννοια αµελητέων επιχειρήσεων. Οι τελευταίες αποτελούν ϐασικό κοµµάτι
του λεγόµενου τέλειου ανταγωνισµού [72, 73, 74]. Τέλος, στο καινούργιο µας µοντέλο υποθέτουµε ότι οι επιχειρήσεις διακρίνουν την στρατηγική τους ανάλυση ανάµεσα σε ϐραχυπρόθεσµες και
µακροπρόθεσµες συνθήκες.
΄Εστω 𝑛 επιχειρήσεις σε µία αγορά που πωλούν ένα πανοµοιότυπο προϊόν. Θεωρούµε ότι οι καταναλωτές µεγιστοποιούν µία συνάρτηση χρησιµότητας της µορφής Cobb-Douglas και αυτό συνεπάγεται την ισοελαστική συνάρτηση τιµολόγησης

𝑝(𝑄) =
όπου 𝑄 =

∑𝑛

𝑖=1 𝑞𝑖

1
𝑄

και 𝑄𝑖 = 𝑄 − 𝑞𝑖 .

Εισαγάγουµε την παράµετρο 𝑘𝑖 για την επιχείρηση 𝑖 που αντιπροσωπεύει την παραγωγική της
ικανότητα. Την παραγωγική ικανότητα µπορούµε ισοδύναµα να την αντιληφθούµε ως το κεφαλαιουχικό απόθεµα – όσο µεγαλύτερο το κεφαλαιουχικό απόθεµα τόσο το καλύτερο για οποιαδήποτε επιχείρηση. Βέβαια, ϐραχυπρόθεσµα, το κεφαλαιουχικό απόθεµα δεν µπορεί να αλλάξει.
Εντούτοις, µακροπρόθεσµα, κάθε επιχείρηση ϑα πρέπει να είναι σε ϑέση να ϐελτιστοποιήσει το
απόθεµά της αλλάζοντας κατάλληλα τα 𝑞𝑖 . Στην αρχή υποθέτουµε ότι το κεφαλαιουχικό απόθεµα
είναι δοσµένο. Η προτεινόµενη ϐραχυπρόθεσµη συνάρτηση κόστους είναι

𝐶𝑖 = 𝑐

𝑘𝑖2
.
𝑘 𝑖 − 𝑞𝑖

1

(4.18)

΄Ολα τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις τελικά διαφοροποιούνται µόνο από την παραγωγική τους ικανότητα (όπου υπεισέρχεται και το οριακό κόστος).
Είναι προφανές ότι

lim 𝐶𝑖 = ∞ και

𝑞𝑖 →𝑘𝑖

lim 𝐶𝑖 = 𝑐𝑘𝑖 .

𝑞𝑖 →0

Κατά συνέπεια, όπως αναµενόταν διαισθητικά, χρειάζεται άπειρο κόστος καθώς η παραγωγή τείνει
να πάρει την τιµή της παραγωγικής ικανότητας – τα σταθερά κόστη αυξάνονται παράλληλα µε την
παραγωγική ικανότητα. Το ϐραχυπρόθεσµο οριακό κόστος είναι το

και

1

∂𝐶𝑖
𝑘𝑖2
=𝑐
∂𝑞𝑖
(𝑘𝑖 − 𝑞𝑖 )2
∂𝐶𝑖
∂𝑞𝑖

= 𝑐,
𝑞𝑖 =0

Αυτή η συνάρτηση κόστους πηγάζει από την υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν χρησιµοποιώντας τεχνολογίες

που αναπαρίστανται από µία συνάρτηση σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης (constant elasticity of substitution
(CES)). Αυτή η συνάρτηση αποτελεί µία γενίκευση της συνάρτησης Cobb-Douglas όπου ϑεωρούµε τους παράγοντες
του µισθώµατος κεφαλαίου και της αποπληρωµής αµοιβών (εργατικό δυναµικό). Αυτές οι συναρτήσεις παραγωγής και
χρησιµότητας είναι κεφαλαιώδους σηµασίας στην καθιερωµένη οικονοµική ϑεωρία. Για περισσότερες πληροφορίες δες
[72, 74].
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δηλαδή, το 𝑐 είναι το οριακό κόστος για µηδενική παραγωγή.
Για να ϐρούµε το ϐέλτιστο παραγωγικό όριο που µπορεί να επιλέξει η επιχείρηση 𝑖, υπολογίζουµε
την

και ϐρίσκουµε ότι

∂𝐶𝑖
𝑘𝑖 (𝑘𝑖 − 2𝑞𝑖 )
=𝑐
=0
∂𝑘𝑖
(𝑘𝑖 − 𝑞𝑖 )2
𝑘𝑖 = 2𝑞𝑖 .

Αντικαθιστώντας αυτήν την τιµή στην συνάρτηση ϐραχυπρόθεσµου κόστους, (4.18), λαµβάνουµε
την συνάρτηση µακροπρόθεσµου κόστους,

𝐶¯𝑖 = 4𝑐𝑞𝑖 .

Οι παραπάνω υποθέσεις συνοψίζονται ως εξής : Μακροπρόθεσµα, µία επιχείρηση µπορεί να προσδιορίσει την ϐέλτιστη παραγωγική της ικανότητα µέσω της σχέσης 𝑘𝑖 = 2𝑞𝑖 . Εντούτοις, ϐραχυπρόϑεσµα, η επιχείρηση δεν έχει αυτήν την πολυτέλεια και κατά συνέπεια, αφού υπάρχουν διαφορετικές συναρτήσεις κόστους για ϐραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη ενέργεια, έχουµε στην διάθεσή
µας δύο συναρτήσεις αντενέργειας που προσδιορίζουν το ύψος παραγωγής σε κάθε περίπτωση.
Βραχυπρόθεσµα :

⎧ √𝑄
𝑖

⎨ 𝑘𝑖 𝑐√−𝑄𝑖 , 𝑄𝑖 (𝑡) ≤
𝑄𝑖
𝑘𝑖 +
𝑞𝑖 (𝑡 + 1) = 𝑅𝑖 (𝑄𝑖 (𝑡)) :=
𝑐

⎩
𝜖,
𝑄𝑖 (𝑡) >

1
𝑐

𝑖 = 1, 𝑛.

(4.19)

1
𝑐

Μακροπρόθεσµα :

𝑞𝑖 (𝑡 + 1) = 𝑅¯𝑖 (𝑄𝑖 (𝑡)) :=

⎧
⎨
⎩

1
2

√

𝑄𝑖
𝑐

− 𝑄𝑖 , 𝑄𝑖 (𝑡) ≤

𝜖,

𝑄𝑖 (𝑡) >

1
4𝑐
1
4𝑐

𝑖 = 1, 𝑛.

(4.20)

Οι δύο λοιπόν απεικονίσεις, (4.19) και (4.20), περιγράφουν τους ϱυθµιστικούς κανόνες για καθεµία
επιχείρηση ϐραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει ότι ϐραχυπρόθεσµα
οι επιχειρήσεις µπορούν να ϑεωρήσουν το κεφαλαιουχικό τους απόθεµα ως έχει ενώ µακροπρόθεσµα είναι σε ϑέση να ϐελτιστοποιούν την παραγωγική τους ικανότητα και µάλιστα να την ϑέτουν
ίση µε το διπλάσιο της αναµενόµενης παραγόµενης ποσότητας. Το κύριο µέληµά µας τώρα είναι
το πόσο συχνά οι επιχειρήσεις επανεπενδύουν σε απόθεµα. Αυτό το πρόβληµα λύνεται µε την προσθήκη ενός δείκτη (indicator function) [74]. Αυτός ο κανόνας δείχνει πότε µία δοθείσα επιχείρηση
(επαν)επενδύει το κεφάλαιό της. Επιπλέον, καθορίζουµε άλλη µία συνάρτηση που έχει να κάνει µε
την επιτυχηµένη είσοδο όλο και περισσοτέρων επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο οδεύουµε προς
τον τέλειο ανταγωνισµό.
Υποθέτουµε ότι το κεφαλαιουχικό απόθεµα έχει µία σταθερή διάρκεια 𝑇 περιόδων και ότι οι επιχειϱήσεις εισέρχονται στην αγορά ή επανεπενδύουν στο κεφάλαιο εντός τακτών χρονικών διαστηµάτων
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𝑚 περιόδων. ΄Ετσι, µία επιχείρηση επενδύει (επαναπροσδιορίζει την παραγωγική της ικανότητα)
την χρονική στιγµή 𝑡, αν και µόνον αν

(𝑡 − 𝑚𝑖)mod𝑇 = 0.

(4.21)

Εποµένως, ο επαναληπτικός κανόνας γίνεται

𝑞𝑖 (𝑡 + 1) = 𝛿(𝑖, 𝑡)𝑅¯𝑖 (𝑄𝑖 (𝑡)) + (1 − 𝛿(𝑖, 𝑡)) 𝑅𝑖 (𝑄𝑖 (𝑡))

𝑘𝑖 (𝑡 + 1) = 2𝛿(𝑖, 𝑡)𝑅¯𝑖 (𝑄𝑖 (𝑡)) + (1 − 𝛿(𝑖, 𝑡)) 𝑘𝑖
(ϐλ. (4.19) και (4.20).)

Σηµειώστε ότι η συνάρτηση 𝛿(𝑖, 𝑡) παίρνει την τιµή ένα όποτε ισχύει η (4.21), διαφορετικά παίρνει
την τιµή µηδέν. Σε ό,τι ακολουθεί ϑέτουµε 𝑐 = 0.25 και 𝜖 = 10−6 .
Το modus operandi µας (αναφορικά µε την εξέλιξη της αγοράς καθώς εµφανίζονται νέες επιχειρήσεις) είναι το εξής : Ξεκινάµε µε µία επιχείρηση η οποία καθορίζει το κατάλληλο ύψος παραγωγής,

𝑞1 , και το µακροπρόθεσµο κεφαλαιουχικό απόθεµα, 𝑘1 = 2𝑞1 . Σε κάποια χρονική στιγµή, µία
άλλη επιχείρηση εισέρχεται στην αγορά. ∆έχεται το 𝑞1 ως γνωστό, υπολογίζει την µακροπρόθεσµη
ϐέλτιστη απόκρισή της, 𝑞2 , και ϑέτει 𝑘2 = 2𝑞2 . Το δυοπώλιο εξελίσσεται σύµφωνα µε το ϐραχυπρόθεσµο µοντέλο και τείνει προς κάποια σταθερή κατάσταση. ΄Οταν το κεφάλαιο εξαντλείται, οι
δυοπωλιακές επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν την παραγωγική τους ικανότητα σύµφωνα µε την
(4.21). Μία τρίτη επιχείρηση εισέρχεται στη αγορά. Χρησιµοποιεί την 𝑄3 = 𝑞1 + 𝑞2 για να υπολογίσει το µακροπρόθεσµο ύψος παραγωγής της, έστω 𝑞3 , και ϑέτει 𝑘3 = 2𝑞3 . Η ϐραχυπρόθεσµη
επαναληπτική µέθοδος λαµβάνει χώρα για άλλη µια ϕορά και η δυναµική ισορροπία του τριοπωλίου επιτυγχάνεται. Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την µακροπρόθεσµη επαναληπτική
διαδικασία όποτε αυτό επιβάλλεται.
Είναι σαφές ότι αυτή η διαδικασία εξελίσσεται µε παρόµοιο τρόπο µέχρις ότου το µονοπώλιο
(από το οποίο ξεκινήσαµε) να µετατραπεί σε ένα σταθερό ολιγοπώλιο. ΄Οσο όλο και περισσότερες
επιχειρήσεις εισέρχονται στην αγορά τόσο παρατηρούµε ότι µικραίνουν σε µέγεθος και, ανάλογα
µε τις τιµές που ϑέτουµε για τις παραµέτρους 𝑚, 𝑇 στην (4.21), επιτυγχάνουµε και τα αντίστοιχα
δυναµικά ϕαινόµενα. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονίσουµε ότι δεν ϑεωρούµε κανενός είδους
συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων, ούτε εξέλιξη των ήδη υπαρχουσών τεχνολογιών, ή αύξηση
της Ϲήτησης, διαφήµιση κτλ. Ο µόνος στόχος µας είναι να αναπτύξουµε ένα οικονοµικά σταθερό
περιβάλλον που να αναδείξει την εξέλιξη ενός ολιγοπωλίου σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού
ανεξάρτητα από την αποσταθεροποίηση του σηµείου ισορροπίας κατά Cournot.
Ξεκινάµε µε κάποιες αριθµητικές προσοµοιώσεις2 επιλέγοντας µια σχετικά µακρά περίοδο επένδυσης, 𝑇 = 100. Στο Σχήµα 4.8 παριστάνουµε γραφικά την περίπτωση δέκα επιχειρήσεων που
εισέρχονται σε ένα (αρχικό) µονοπώλιο η µία µετά την άλλη κάθε 𝑛 = 10 χρονικές περιόδους.
Αυτό σηµαίνει ότι το µονοπώλιο µετασχηµατίζεται σε δυοπώλιο την 𝑡 = 10, σε τριοπώλιο την 𝑡 = 20
2

∆εν κάνουµε αριθµητική ανάλυση, όλες οι προσοµοιώσεις γίνονται πάνω σε αλγεβρικούς, κλειστούς, τύπους. ΄Ολα

τα γραφήµατα είναι στο επίπεδο (𝑡, 𝑞𝑖 ).
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κ.ο.κ. Αυτές οι επιχειρήσεις επανεπενδύουν διαδοχικά (µία την ϕορά) κάθε χρονική περίοδο 𝑇 .
Παρατηρούµε µία αξιόλογη επαναταξινόµηση όλων των επιχειρήσεων (ανάλογα µε τα ύψη παραγωγής τους) µέχρις ότου, κάποια στιγµή, ϕθάσουν στην ποθητή κατάσταση ισορροπίας. Στο σηµείο
ισορροπίας, όλες οι επιχειρήσεις έχουν το ίδιο µέγεθος – είναι αντίστοιχα όλες τους πολύ µικρές
σε σχέση µε το σύνολο. Το ερώτηµα λοιπόν είναι : Ποιά είναι µια αρκούντως µεγάλη περίοδος
επένδυσης για να συγκλίνουν οι επιχειρήσεις στην κατάσταση που ϕαίνεται στο Σχήµα 4.8;
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Σχήµα : 4.8: ∆έκα επιχειρήσεις που επανεπενδύουν µε 𝑇 = 100 και 𝑚 = 10.

Στην επόµενή µας προσοµοίωση ϑέτουµε 𝑇 = 3 και 𝑚 = 4. Κάτι τέτοιο οδηγεί σε µία δραµατική
αλλαγή σε σχέση µε την προηγούµενη κατάσταση. ΄Οπως µπορούµε να εικάσουµε κοιτώντας όλα
τα γραφήµατα, ο σταθεροποιητικός παράγοντας είναι η διάρκεια του κεφαλαιουχικού αποθέµατος,

𝑇 . Σε αυτήν την περίπτωση (δες Σχήµα 4.9) δεν παρέχουµε επαρκή χρόνο, 𝑚, για να ϕθάσουν οι
επιχειρήσεις (δώδεκα στο σύνολο) σε κάποια κατάσταση ισορροπίας, εφόσον καινούργιες επιχειρήσεις εισέρχονται στην αγορά σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα και επανεπενδύουν πολύ σύντοµα
(κάποιες επιχειρήσεις µάλιστα εγκαταλείπουν την αγορά). Σηµειώνουµε τον οµαδικό συγχρονισµό
(intermittency) και την ασυµµετρία της δυναµικής.
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Σχήµα : 4.9: ∆ώδεκα επιχειρήσεις µε 𝑇 = 3 και 𝑚 = 4.

Στο Σχήµα 4.10 παριστάνουµε γραφικά την περίπτωση 𝑛 = 15 επιχειρήσεων. Η ευαισθησία γύρω
από την τιµή του 𝑇 είναι πλέον προφανής. Σε αυτήν την περίπτωση έχουµε 𝑇 = 7 και 𝑚 = 5.
Παρατηρούµε µια χρονοσειρά µε αέναες ταλαντώσεις. Ωστόσο, όπως επισηµαίνεται στο [74], αν
ϑέσουµε 𝑇 = 8, τότε η περιοδική λύση ϕθάνει σε ισορροπία και η χρονοσειρά συγκλίνει σε µία
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σταθερή τιµή ίδια για όλες τις επιχειρήσεις.
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Σχήµα : 4.10: ∆εκαπέντε επιχειρήσεις µε 𝑇 = 7 και 𝑚 = 5.

4.4 ∆ιαφοροποίηση του Προϊόντος

Στις προηγούµενες ενότητες υποθέσαµε ότι όλες οι επιχειρήσεις ακολουθούν τις συναρτήσεις αντενέργειας που πρότεινε ο Cournot. Στην ταξινόµησή µας τις καλέσαµε ‘αφελείς’ διότι πολύ απλά
είναι η απλούστερες δυνατές. Ωστόσο, είναι προφανές ότι κάποιος µπορεί να ϑεωρήσει διαφορετικά σενάρια χαρακτηριστικών συναρτήσεων προσδοκίας για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στην αγορά. Αυτό έγινε, για παράδειγµα, στις ερευνητικές δουλειές [3, 4, 20].
Για να ξεκινήσουµε να περιγράφουµε την δική µας συµβολή, υποθέτουµε ένα δυοπώλιο µε µία
επιχείρηση που ενεργεί µε περιορισµένη ικανότητα (bounded rationally) και µε µία άλλη που δρα
‘αφελώς’, όπως στο [3]. (Στην πραγµατικότητα ϑα µπορούσαµε να έχουµε επιλέξει οποιονδήποτε
συνδυασµό για τις προσδοκίες, (4.3), (4.4), (4.5), για τις δύο επιχειρήσεις.) Η στρατηγική µας
είναι η εξής : Στην αρχή εξετάζουµε την περίπτωση όπως στο [3] όπου οι συγγραφείς ϑεωρούν µια
γραµµική συνάρτηση Ϲήτησης για ένα τυποποιηµένο προϊόν και σταθερά οριακά κόστη. Στο δεύτερο στάδιο αλλάζουµε την συνάρτηση τιµολόγησης και από γραµµική περνάµε στην ισοελαστική
περίπτωση. Κάτι τέτοιο αποτελεί ήδη µια περισσότερο πολύπλοκη κατάσταση, αλλά ευτυχώς οι
συναρτήσεις προσδοκίας υπολογίζονται ϱητά και έτσι αναλυτικά αποτελέσµατα µπορούν να συνοδεύσουν τις αριθµητικές προσοµοιώσεις.
΄Επειτα καινοτοµούµε υποθέτοντας ότι µία επιχείρηση δύναται να µετατρέψει την υφιστάµενη κατάσταση του προϊόντος της και να παράξει ένα ελαφρώς διαφοροποιηµένο προϊόν. Αυτή η διαφοροποίηση αντικατοπτρίζεται από την συνάρτηση χρησιµότητας που µοντελοποιεί τις προτιµήσεις των
καταναλωτών. Κάναµε νύξη αυτού του ϑέµατος στην αρχή του κεφαλαίου και το εξηγούµε περισσότερο παρακάτω. Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο µελετάµε τις επιπτώσεις του ίδιου δυοπωλίου
αυξάνοντας προοδευτικά τον ϐαθµό διαφοροποίησης µεταξύ των προϊόντων που διανέµονται στην
αγορά. Αυτή η ανάλυση αποδεικνύεται ιδιαίτερα ικανοποιητική για τις τρέχουσες ανάγκες µας
µιας και µας τροφοδοτεί µε την απαραίτητη γνώση (και ώθηση) για να αναπτύξουµε µια παρόµοια
εξελικτική ϑεωρία ολιγοπωλίων µε διαφοροποιηµένα προϊόντα. Αυτή η ερευνητική κατεύθυνση
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συζητείται λεπτοµερώς στο τελευταίο κεφάλαιο του Μέρους Α΄.
Το πρώτο στάδιο εµπεριέχει τις αρχικές υποθέσεις και την προκαταρκτική δυναµική. Θεωρήστε δύο επιχειρήσεις (ένα δυοπώλιο) που παράγει διαφορετικές ποσότητες ενός πανοµοιότυπου
προϊόντος. Οι καταναλωτές αυτής της συγκεκριµένης αγοράς καθορίζουν την συνάρτηση Ϲήτησης,
η αντίστροφη της οποίας είναι η

𝑝 = 𝑎 − 𝑏𝑄,
όπου 𝑄 = 𝑞1 + 𝑞2 και τα 𝑎 και 𝑏 είναι δύο ϑετικές παράµετροι. Οι δύο επιχειρήσεις λειτουργούν
κάτω από σταθερά οριακά κόστη, 𝑐1 και 𝑐2 , αντίστοιχα, και συνεπώς τα κέρδη τους είναι τα

𝑢𝑖 (𝑞1 , 𝑞2 ) = (𝑎 − 𝑏𝑄)𝑞𝑖 − 𝑐𝑖 𝑞𝑖 .
Οι ϐέλτιστες παραγόµενες ποσότητες απορρέουν από τις µεταβολές πρώτης τάξης

∂𝑢1
∂𝑞1
∂𝑢2
∂𝑞2

= 𝑎 − 2𝑏𝑞1 − 𝑏𝑞2 − 𝑐1
= 𝑎 − 𝑏𝑞1 − 2𝑏𝑞2 − 𝑐2 .

(4.22)

Σε αυτό το σηµείο προχωράµε σε ορισµένες επιπρόσθετες υποθέσεις σχετικά µε τα σενάρια προσδοκίας που ακολουθούν οι δύο επιχειρήσεις. Σηµειώστε ότι, αν και οι δύο παίκτες λειτουργούσαν
µε τον τρόπο που έδειξε ο Cournot, τότε αυτό το πρόβληµα έχει ήδη λυθεί. Υποθέτουµε ότι η
πρώτη επιχείρηση δρα υπό σχέδιο περιορισµένης ικανότητας, το οποίο, σε συµφωνία µε την (4.5),
συνεπάγεται την απεικόνιση

𝑞1 (𝑡 + 1) = 𝑞1 (𝑡) + 𝛼𝑞1 (𝑡) (𝑎 − 2𝑏𝑞1 (𝑡) − 𝑏𝑞2 (𝑡) − 𝑐1 ) ,

(4.23)

και ότι η δεύτερη επιχείρηση συµπεριφέρεται αφελώς πράγµα που υποδηλώνει, όπως στο (4.3), ότι

𝑞2 (𝑡 + 1) =

1
(𝑎 − 𝑏𝑞1 (𝑡) − 𝑐2 ) .
2𝑏

(4.24)

Το σηµείο ισορροπίας κατά Cournot του συστήµατος (4.23) και (4.24) είναι το

(𝑞1★ ,

𝑞2★ )

=

(

𝑎 + 𝑐2 − 2𝑐1 𝑎 + 𝑐1 − 2𝑐2
,
3𝑏
3𝑏

)

και είναι ευσταθές αν και µόνον αν [3]

𝛼<

12
.
5 (𝑎 − 2𝑐1 + 𝑐2 )

Η τελευταία συνθήκη υπαινίσσεται ότι η ταχύτητα προσαρµογής της επιχείρησης περιορισµένης
ικανότητας (Επιχείρηση 1) παίζει έναν αποφασιστικό ϱόλο στην ευστάθεια ή αστάθεια του συστήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι κρατώντας σταθερές όλες τις υπόλοιπες παραµέτρους και µεταβάλλοντας
µονάχα την τιµή του 𝛼 µπορεί κάποιος να τροποποιήσει σηµαντικά την ποιοτική συµπεριφορά του
δυοπωλίου.
Για τα Σχήµατα 4.11 - 4.14 ϑέσαµε 𝑎 = 10, 𝑏 = 0.5, 𝑐1 = 3 και 𝑐2 = 5.

Το Σχήµα 4.11 δείχνει την χρονική εξέλιξη των παραγόµενων ποσοτήτων για τις δύο επιχειρήσεις.
Σηµειώστε ότι η Επιχείρηση 1 ϑεωρείται ως αυτή που δρα υπό το σενάριο της περιορισµένης ικανότητας. Σε όλα τα επόµενα σχήµατα, η Επιχείρηση 1 ϕαίνεται µε το χρώµα µπλε και η Επιχείρηση
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Σχήµα : 4.11: ∆ύο επιχειρήσεις που πωλούν πανοµοιότυπο προϊόν. Παραγόµενες ποσότητες συναρτήσει του
χρόνου.

2 µε το κόκκινο. Τα δύο ακόλουθα γραφήµατα (Σχήµατα 4.11 και 4.12) έχουν σχεδιαστεί για την
συγκεκριµένη τιµή 𝛼 = 0.41. Προφανώς οι τιµές είναι οι ίδιες για τις δύο επιχειρήσεις. Εντούτοις,
το γράφηµα των κερδών συναρτήσει του χρόνου (ϐλ. Σχήµα 4.13) απεικονίζει καθαρά ότι τα κέρδη
για την πρώτη εταιρεία είναι µεγαλύτερα από εκείνα για την δεύτερη, όπως άλλωστε αναµενόταν.
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Σχήµα : 4.12: ∆ύο επιχειρήσεις που πωλούν πανοµοιότυπο προϊόν. Τιµές συναρτήσει του χρόνου.
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Σχήµα : 4.13: ∆ύο επιχειρήσεις που πωλούν πανοµοιότυπο προϊόν. Κέρδη συναρτήσει του χρόνου.

Το σύνηθες διάγραµµα διακλάδωσης διπλασιασµού περιόδου ϕαίνεται στο Σχήµα 4.14 και αποτελεί ένα κλασικό σενάριο µετάβασης στο χάος. Σε αυτήν την περίπτωση παριστάνουµε γραφικά τις
παραγόµενες ποσότητες, 𝑞1 και 𝑞2 , συναρτήσει της ταχύτητας προσαρµογής, 𝛼. Για µικρές τιµές
της 𝛼 (µέχρι το 4/15, όπως απορρέει από την συνθήκη ευστάθειας για τις συγκεκριµένες τιµές των
παραµέτρων) το σηµείο ισορροπίας κατά Cournot (6, 2) είναι ευσταθές. Για µεγαλύτερες τιµές του

𝛼, όµως, παρατηρούµε µια συνήθη διακλάδωση περιόδου δύο που διακλαδίζεται και αυτή σε πε-
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ϱίοδο τέσσερα. Καθώς η τιµή της παραµέτρου 𝛼 αυξάνει, οι διακλαδώσεις συνεχίζονται επ΄ άπειρον
και οδηγούν σε ένα είδος χαοτικής συµπεριφοράς που έχει εκτενώς µελετηθεί στην ϐιβλιογραφία
[22]. Το χάος επικρατεί προσεγγιστικά για όλα τα 𝛼 > 0.4.
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Σχήµα : 4.14: ∆ιάγραµµα διακλάδωσης των παραγόµενων ποσοτήτων συναρτήσει της ταχύτητας προσαρµογής της επιχείρησης που δρα υπό το σενάριο περιορισµένης ικανότητας, Επιχείρηση 1.

Το δεύτερο στάδιο είναι ουσιαστικά το ίδιο µε τις προηγούµενες αναλύσεις µόνο που αυτή τη ϕορά
υιοθετούµε την ισοελαστική συνάρτηση τιµολόγησης. Αυτή η αλλαγή στη συνάρτηση τιµολόγησης
µπορεί να ϕαίνεται ανώδυνη, αλλά οι συνέπειες στα αποτελέσµατα είναι πραγµατικά αξιόλογες.
Περνώντας από το µοντέλο χρησιµότητας σε τετραγωνική µορφή στο µοντέλο χρησιµότητας τύπου
Cobb-Douglas αναφορικά µε τις προτιµήσεις των καταναλωτών ήδη δηµιουργεί µία πιο περίπλοκη
κατάσταση. Ευτυχώς οι συναρτήσεις προσδοκίας µπορούν να υπολογιστούν ϱητά και άρα µποϱούµε, πέραν των αριθµητικών προσοµοιώσεων, να οδηγηθούµε και σε αναλυτικά αποτελέσµατα
[10].
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Σχήµα : 4.15: ∆υοπώλιο µε ισοελαστική συνάρτηση τιµολόγησης. Παραγόµενες ποσότητες συναρτήσει του
χρόνου.

Πάλι ϑέτουµε 𝑐1 = 3 και 𝑐2 = 5 (ϐλ. Σχήµα 4.11). Στο Σχήµα 4.15 παριστάνουµε γραφικά την
εξέλιξη των παραγόµενων ποσοτήτων για κάθε επιχείρηση (συναρτήσει του χρόνου) στην περίπτωση
της ταχύτητας προσαρµογής 𝛼 = 0.7.

΄Οπως συνάγεται από το διάγραµµα διακλάδωσης του

Σχήµατος 4.17, η τιµή αυτή ϐρίσκεται σε διάστηµα που συνδέεται µε χαοτική δυναµική. Η τιµή
για τις δύο επιχειρήσεις είναι προφανώς, για άλλη µια ϕορά, η ίδια.
Στο Σχήµα 4.16 επιλέγουµε 𝛼 = 0.84. Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί εδώ είναι ότι η δεύτερη επιχείϱηση επιτυγχάνει υψηλότερα κέρδη κάθε δεύτερη περίοδο σε σχέση µε την πρώτη εταιρεία. Αυτό
αποτελεί ένα απροσδόκητο αποτέλεσµα της ανάλυσης. Για 𝛼 = 0.5678 το πέρασµα από ένα ευστα-
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Σχήµα : 4.16: ∆υοπώλιο µε ισοελαστική συνάρτηση τιµολόγησης. Κέρδη συναρτήσει του χρόνου.

ϑές σηµείο ισορροπίας σε διπλασιασµό της περιόδου εκδηλώνεται τώρα σε µια µεγαλύτερη τιµή της
παραµέτρου 𝛼 όπως ϕαίνεται καθαρά από το διάγραµµα διακλάδωσης του Σχήµατος 4.17. Τέλος,
παρατηρούµε ένα ϕαινόµενο επανεµφάνισης του χάους περίπου στο 𝛼 = 0.8, ακολουθούµενο από
µια περιοχή τιµών του 𝛼 όπου υφίστανται ευσταθείς περιοδικές καταστάσεις χαµηλής περιόδου.
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Σχήµα : 4.17: ∆ιάγραµµα διακλάδωσης των παραγόµενων ποσοτήτων συναρτήσει της ταχύτητας προσαρµογής της Επιχείρησης 1 στην περίπτωση της ισοελαστικής συνάρτησης Ϲήτησης.

Εδώ ολοκληρώνονται τα πειράµατά µας αναφορικά µε τις διάφορες επιλογές µιας συνάρτησης
Ϲήτησης. Ας υποθέσουµε τώρα ότι η πρώτη επιχείρηση, δηλαδή αυτή που τελεί υπό σενάριο
χαρακτηριστικής συνάρτησης προσδοκίας τύπου περιορισµένης ικανότητας, παράγει ένα ελαφρώς
διαφοροποιηµένο προϊόν. Οι λόγοι για τους οποίους µία επιχείρηση ϑα τασσόταν υπέρ µιας τέτοιας
στρατηγικής είναι πολύ εύκολο να γίνουν κατανοητοί : κάτι τέτοιο πιθανότατα ϑα µεγιστοποιούσε
τα κέρδη της. Εντούτοις, µία τέτοια εξήγηση οικονοµικής ϕύσεως ϑα πρέπει να ϐασίζεται σε µια
µαθηµατική ανάλυση, όπως ϑα αναφέρουµε στο επόµενο κεφάλαιο. Αυτό που είναι σηµαντικό
εδώ είναι να προσδιορίσουµε πώς µια τέτοια µετάβαση από πανοµοιότυπο σε διαφοροποιηµένο
προϊόν τροποποιεί τις εξισώσεις των δύο επιχειρήσεων. Προτείνουµε, µε τρόπο κοινώς αποδεκτό
από την οικονοµική ϐιβλιογραφία, ότι η Επιχείρηση 1 χρησιµοποιεί µία συνάρτηση τιµολόγησης
της µορφής

𝑝1 =

1
,
𝑞1 + 𝜃 1 𝑞2

ενώ η συνάρτηση τιµολόγησης της δεύτερης επιχείρησης παραµένει εκείνη που µελετήσαµε και σε
προηγούµενες περιπτώσεις

𝑝2 =

1
𝑞1 + 𝑞2

(ϐλ. Ενότητα 3.1 για µία περισσότερο λεπτοµερή εξήγηση).
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Σχήµα : 4.18: ∆υοπώλιο µε ‘ασύµµετρη’ διαφοροποίηση προϊόντος. Παραγόµενες ποσότητες συναρτήσει του
χρόνου.
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Σχήµα : 4.19: ∆υοπώλιο µε ‘ασύµµετρη’ διαφοροποίηση προϊόντος. Τιµές συναρτήσει του χρόνου.

Θέτουµε πάλι 𝑐1 = 3 και 𝑐2 = 5. Τα πρώτα τρια γραφήµατα, Σχήµατα 4.18, 4.19 και 4.20,
απεικονίζουν την µεταβολή του 𝑞 , του 𝑝 και του 𝑢 συναρτήσει του 𝑡, αντίστοιχα, στην περίπτωση που

𝜃1 = 0.8. Αυτή η τιµή αναπαριστά ένα ελαφρώς διαφοροποιηµένο προϊόν εξαιτίας της Επιχείρησης
1 και ϐρίσκεται µέσα στην χαοτική περιοχή όπως είναι ϕανερό από το διάγραµµα διακλάδωσης,
Σχήµα 4.21. Ωστόσο, αυτό που µας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι η δεύτερη επιχείρηση, αν
και έχει µεγαλύτερα οριακά κόστη, πραγµατοποιεί µεγαλύτερα κέρδη κάθε δεύτερη περίοδο. Θα
πρέπει να επισηµάνουµε ότι κάτι τέτοιο δεν σηµαίνει ότι η στρατηγική που η πρώτη επιχείρηση
ακολούθησε ήταν αδικαιολόγητη.
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Σχήµα : 4.20: ∆υοπώλιο µε ‘ασύµµετρη’ διαφοροποίηση προϊόντος. Κέρδη συναρτήσει του χρόνου.

Το διάγραµµα διακλάδωσης του Σχήµατος 4.21 αντιστοιχεί σε 𝛼 = 0.6 και αποτυπώνει τις παραγόµενες ποσότητες, 𝑞 , συναρτήσει του ϐαθµού διαφοροποίησης του προϊόντος, 𝜃1 . Φαίνεται καθαρά
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ότι για ένα µεγάλο εύρος των τιµών του 𝜃1 οι δύο επιχειρήσεις επιτυγχάνουν µία κατάσταση ισορροπίας κατά Cournot (Nash) που είναι περιόδου δύο. Καθώς η τιµή του 𝜃1 µειώνεται από την τιµή 1
στο 0 οι δύο επιχειρήσεις περνούν από ϕάσεις ευστάθειας και ϕάσεις προφανούς αστάθειας. Στην
πραγµατικότητα, καθώς ο ϐαθµός διαφοροποίησης του προϊόντος τείνει στο µηδέν, η έκφραση
για τα κέρδη της πρώτης επιχείρησης δεν ορίζεται καλώς και αυτό οφείλεται στην υπόθεση µιας
ισοελαστικής συνάρτησης τιµολόγησης.
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Σχήµα : 4.21: ∆ιάγραµµα διακλάδωσης των παραγόµενων ποσοτήτων συναρτήσει του ϐαθµού διαφοροποίησης του προϊόντος για µία επιχείρηση ενός δυοπωλίου.

Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι η δεύτερη επιχείρηση ενδέχεται πράγµατι να ϑελήσει να διαφοϱοποιήσει και αυτή το προϊόν της. Εντούτοις, αυτό δεν είναι κάτι τόσο απλό για να µοντελοποιηθεί.
Πράγµατι, αν µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ϑεωρώντας µια συνάρτηση τιµολόγησης ανάλογη µε εκείνη της πρώτης επιχείρησης, τότε παρατηρούµε την δυναµική που συνοψίζεται στα Σχήµατα 4.22
και 4.23. Πιο συγκεκριµένα, το Σχήµα 4.22 περιέχει το διάγραµµα διακλάδωσης για τις παραγόµενες ποσότητες, 𝑞 , συναρτήσει του 𝜃1 , για 𝛼 = 0.6 και 𝜃2 = 0.7 και το Σχήµα 4.23 για 𝛼 = 0.6
και 𝜃2 = 0.3. Αυτό σηµαίνει ότι για µικρότερες τιµές του 𝜃2 οδηγούµαστε σε χάος σε µεγαλύτερες
τιµές του 𝜃1 .
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Σχήµα : 4.22: ∆ιάγραµµα διακλάδωσης για ένα δυοπώλιο µε διαφοροποιηµένο προϊόν µε 𝜃2 = 0.7.

Αυτά τα γραφήµατα δίνουν µία πρώτη εικόνα της προκύπτουσας δυναµικής που αναµένεται από
ένα τέτοιο πρόβληµα [11]. Προβαίνουµε σε µια περαιτέρω συζήτηση στο Κεφάλαιο 5.
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Σχήµα : 4.23: ∆ιάγραµµα διακλάδωσης για ένα δυοπώλιο µε διαφοροποιηµένο προϊόν µε 𝜃2 = 0.3.
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5. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Πιστεύουµε ότι η πρωτότυπη ερευνητική µας δουλειά που περιγράψαµε στο Μέρος Α΄ της διατριβής οδήγησε σε ενδιαφέροντα αποτελέσµατα στην ϑεωρία ολιγοπωλίων. Αυτά τα αποτελέσµατα
αντικατοπτρίζουν την αντίληψή µας για το πώς ενεργούν οι επιχειρήσεις στην πραγµατικότητα.
Ξεκινήσαµε µε µια συνοπτική αλλά περιεκτική περιγραφή των παιγνιοθεωρητικών πλευρών που
περιβάλλουν το πρόβληµα. Εντούτοις, αυτά τα παιγνιοθεωρητικά εργαλεία δεν χρησιµοποιήθηκαν αυτούσια στην έρευνά µας αλλά έδωσαν, πέρα από ένα γενικό πλαίσιο, την απαρχή µιας
ερευνητικής διαδικασίας που ϕιλοδοξούµε να ακολουθήσουµε στο άµεσο µέλλον. Αυτές οι ιδέες
αναφέρονται εν συντοµία σε ό,τι ακολουθεί.
Η εισαγωγή των ϐασικών παιγνιοθεωρητικών εννοιών µάς πρόσφερε την απαραίτητη ώθηση για να
εξετάσουµε ορισµένα παίγνια και να πάρουµε συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Αυτά τα παίγνια συµπεριλαµβάνουν το Dating Hypothesis και το Box-Checking Experiment. Το Dating Hypothesis
µπορεί να εµφανιστεί µε διάφορες παραλλαγές, εστιάσαµε όµως την προσοχή µας σε δύο που κρίναµε πιο σηµαντικές. Η πιο γενική εξ΄ αυτών, που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 2.1.5, επιδεικνύει
ένα µοναδικό σηµείο ισορροπίας κατά Nash. Ωστόσο, η πολύ ενδιαφέρουσα οπτική του πρώτου
παιγνίου ϐρίσκεται στις µεταφορές του : Το ίδιο το παίγνιο µπορεί να εφαρµοστεί όχι µόνο για
εφαρµογές που έχουν να κάνουν µε ϱαντεβού µεταξύ αγνώστων αλλά και όσον αφορά στην έγκριση
ή απόρριψη µιας κατατεθείσης ερευνητικής εργασίας από ένα επιστηµονικό περιοδικό ή για εφαρµογές σχετικές µε επαγγελµατικές αιτήσεις εύρεσης εργασίας. Η δεύτερη παραλλαγή του Dating
Hypothesis ϕανερώνει το ενδεχόµενο ύπαρξης δύο ισορροπιών Nash σε καθαρές στρατηγικές και
µε αυτόν τον τρόπο εισάγει, µε ϕυσικό τρόπο, τον όρο ὲστιακό σηµείο ισορροπίας΄.
Από την άλλη µεριά, το Box-Checking Experiment, που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 2.1.6,
ανοίγει µια νέα προοπτική στην µελέτη απλών παιγνίων και ελπίζουµε ότι ϑα οδηγήσει σε µια
δηµοσίευση σε κάποιο περιοδικό µε κύριο ϑέµα τις παιγνιοθεωρητικές µελέτες. Αυτή η διάσταση
ϕιλοδοξεί να διερευνήσει το όριο ενός σηµείου ισορροπίας Nash σε µεικτές στρατηγικές καθώς ο
αριθµός των συµµετεχόντων στο παίγνιο τείνει στο άπειρο. Από µόνο του αυτό αποτελεί µια πολύ
ελκυστική ερευνητική κατεύθυνση.
Περνώντας τώρα σε µια πολύ πιο εστιασµένη µελέτη οικονοµικών προβληµάτων, τα Κεφάλαια 3
και 4 περιέχουν το µεγαλύτερο µέρος της έρευνάς µας στον κλάδο των ολιγοπωλιακών µοντέλων
σε συνεχή αλλά και διακριτή χρονική κλίµακα. Πιο συγκεκριµένα, στο Κεφάλαιο 3, µελετάµε
µοντέλα ολιγοπωλίων σε συνεχή χρόνο, για τα οποία υπάρχει σχετικά περιορισµένη ϐιβλιογραφία
και ιδιαίτερα στην περίπτωση διαφοροποιηµένων προϊόντων. Ως σηµείο εκκίνησης ϑεωρήσαµε ένα
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µοντέλο που εισήγαγαν οι Matsumoto και Szidarovszky (MS) [58], επαληθεύσαµε τα αποτελέσµατά
τους και αποτολµήσαµε την διαφοροποίησή µας σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις µας για την αγορά.
Προτείναµε ένα µοντέλο που ϐασίζεται σε διαφορετικά σενάρια χαρακτηριστικών συναρτήσεων
προσδοκίας και παρουσιάσαµε, παράλληλα µε το µοντέλο (MS), τα νέα αποτελέσµατα στα οποία
καταλήξαµε.
Η πλούσια κατανοµή των σηµείων ισορροπίας στο δικό µας µοντέλο σε αντιδιαστολή µε την κατανοµή του µοντέλου (MS) έγινε έκδηλη µόλις εξετάσαµε τα γραφήµατα των παραγόµενων ποσοτήτων
συναρτήσει του χρόνου. Καταλήξαµε στο ενδιαφέρον αποτέλεσµα ότι (τουλάχιστον για τις τιµές
των παραµέτρων που δοκιµάσαµε) η επιχείρηση που λαµβάνει υπόψιν της λιγότερο το ύψος παϱαγωγής της ανταγωνίστριας εταιρείας πετυχαίνει υψηλότερα κέρδη ως συνέπεια των υψηλότερων
τιµών που χρεώνει [7]! ΄Εχει πραγµατοποιηθεί (και εξακολουθεί να δηµοσιεύεται) πολλή δουλειά
κάτω από τις υποθέσεις σταθερών οριακών κοστών. ΄Ετσι λοιπόν, το δεύτερό µας εγχείρηµα ήταν
η κατασκευή και ανάλυση ενός µοντέλου που επιδέχεται πιθανές διακυµάνσεις του κόστους. Η
πρώτη προσπάθεια αφορούσε σε έναν εξωτερικό περιοδικό εξαναγκασµό. ΄Οπως ήταν αναµενόµενο
από την ϑεωρία των µη-γραµµικών δυναµικών συστηµάτων, τα αποµονωµένα σηµεία ισορροπίας
των προηγούµενων µοντέλων έδωσαν την ϑέση τους σε ολικώς ευσταθείς (ηµι)περιοδικές τροχιές
[8]. Αυτά τα αποτελέσµατα ανοίγουν µια νέα ερευνητική κατεύθυνση, που ϑα επιδιώξουµε να αναπτύξουµε στο µέλλον, µε την προσθήκη περισσότερο ϱεαλιστικών τρόπων µοντελοποίησης τέτοιων
διακυµάνσεων στα κόστη, π.χ. µε στοχαστικές διακυµάνσεις.
Το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στα ολιγοπωλιακά µοντέλα σε διακριτό χρόνο. Τέτοια µοντέλα έχουν
προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες λόγω των ενδιαϕέροντων µη-γραµµικών δυναµικών ϕαινοµένων που παρουσιάζουν. Ακόµη και στην περίπτωση
ενός πολύ απλού δυοπωλιακού περιβάλλοντος, µπορεί κάποιος να παρατηρήσει αστάθειες και χάος
[68]. ΄Επειτα από την µελέτη ορισµένων πολύ σηµαντικών συνεισφορών στον κλάδο [73, 25, 74],
κατασκευάζουµε το δικό µας µοντέλο επεκτείνοντας στην ουσία την εργασία [3] για την περίπτωση διαφοροποιηµένων προϊόντων. ∆ιερευνήσαµε τις συνέπειες του ίδιου δυοπωλίου αυξάνοντας
σταδιακά τον ϐαθµό διαφοροποίησης µεταξύ των προϊόντων που παράγουν και πωλούν οι δύο επιχειρήσεις [10]. Τα διαγράµµατα διακλάδωσης ϕανερώνουν τις χαοτικές περιοχές όπου η εξέλιξη
της αγοράς δεν µπορεί να προβλεφθεί, σε αντίθεση µε τα προβλέψιµα µοντέλα, για παράδειγµα,
του [25]. Μία γενίκευση αυτής της διαδικασίας ϑα ήταν να ϑεωρήσουµε έναν µεγαλύτερο αριθµό
επιχειρήσεων που να δραστηριοποιούνται στην αγορά [11].
Τα ϑέµατα που σκοπεύουµε να εξετάσουµε µελλοντικά είναι περιληπτικά τα ακόλουθα :

5.1 Τέλεια και Ατελής Πληροφόρηση Σχετικά µε την Εισαγωγή µιας Καινούργιας
Επιχείρησης σε ένα ήδη Υφιστάµενο ∆υοπώλιο

Τα παίγνια ατελούς πληροφόρησης κερδίζουν µεγάλη δηµοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Ο λόγος
είναι απλός : τα παίγνια τέλειας πληροφόρησης έχουν µελετηθεί εκτεταµένα και είναι πλέον αρκε-
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τά κατανοητά ενώ στα περισσότερα πραγµατικά προβλήµατα παρατηρείται ένας αδιαµφισβήτητος
ϐαθµός αβεβαιότητας σχετικά µε την επιλογή των συναρτήσεων κέρδους των υπόλοιπων παικτών.
Τα παίγνια ατελούς πληροφόρησης καλούνται επίσης και ΜπεϋϹιανά παίγνια (Bayesian games).
Σε ένα παίγνιο ατελούς πληροφόρησης είτε αυτό είναι στατικό είτε είναι δυναµικό (τα περισσότερα
παίγνια µε οικονοµικό ενδιαφέρον είναι δυναµικού τύπου) τουλάχιστον ένας παίκτης εµφανίζεται
αβέβαιος για την συνάρτηση κέρδους που προσπαθεί να µεγιστοποιήσει ο άλλος παίκτης. Η ύπαρξη τέτοιας πληροφορίας ιδιωτικής χρήσης ωθεί τους παίκτες που έχουν την σωστή πληροφορία να
συνεργάζονται ή να παραπλανούν τους παίκτες που δεν έχουν στην διάθεσή τους αυτήν την πληροϕορία και οι τελευταίοι να πρέπει να αποκτούν πείρα και να αποκρίνονται µε τον ϐέλτιστο τρόπο.
΄Εχοντας όλα αυτά υπόψη µας, η σκέψη µας οδηγείται στο χρηµατιστήριο όπου οι πληροφορίες
ιδιωτικής χρήσης είναι µέρος της καθηµερινής ϱουτίνας.
Σε αυτήν την ενότητα σκιαγραφούµε µια πρώτη προσπάθεια να προσεγγίσουµε την δυναµική δύο
ή τριών επιχειρήσεων σε µια αγορά από µία παιγνιοθεωρητική οπτική γωνία. Θεωρούµε µια υπεραπλουστευµένη περίπτωση στην οποία οι επιχειρήσεις παράγουν και πωλούν ένα πανοµοιότυπο
προϊόν σύµφωνα µε τις υποθέσεις του Cournot [29]. Επιπλέον, το συνολικό κόστος της επιχείρησης

𝑖 για να παράξει ποσότητα 𝑞𝑖 είναι 𝐶𝑖 (𝑞𝑖 ) = 𝑐𝑖 𝑞𝑖 , µε άλλα λόγια δεν υπάρχουν σταθερά κόστη και
τα 𝑐1 , 𝑐2 είναι τα σταθερά οριακά κόστη. Σχεδιάζουµε εποµένως να ακολουθήσουµε τα επόµενα
ϐήµατα στην µελλοντική µας έρευνα :

1. ΄Εστω ότι υπάρχουν δύο επιχειρήσεις στην αγορά, η επιχείρηση 1 και η επιχείρηση 2, που
παράγουν πανοµοιότυπο προϊόν στην ίδια τιµή. Η συνολική παραγόµενη ποσότητα είναι
η 𝑄 = 𝑞1 + 𝑞2 . Υποθέτουµε σταθερά οριακά κόστη και µια τιµή που ορίζεται από την
αντίστροφη συνάρτηση Ϲήτησης ως [68],

𝑃 (𝑄) =

1
1
.
=
𝑄
𝑞1 + 𝑞2

2. Οι στρατηγικές που είναι διαθέσιµες για κάθε επιχείρηση είναι οι διαφορετικές ποσότητες
που είναι δυνατόν να παράξουν. Υποθέτουµε ότι το ύψος παραγωγής είναι διαιρετό µε συνεχή
τρόπο. ΄Ετσι λοιπόν, 𝑆𝑖 = [0, ∞). Μία τυπική στρατηγική, 𝑠𝑖 , αποτελεί µια επιλογή για το
ύψος παραγωγής, 𝑞𝑖 ≥ 0.

3. Το κέρδος της επιχείρησης 𝑖, η συνάρτηση κέρδους της, ορίζεται από την

𝑢𝑖 (𝑞𝑖 , 𝑞𝑗 ) =

𝑞𝑖
− 𝑐 𝑖 𝑞𝑖 .
𝑞𝑖 + 𝑞𝑗

Κάθε παίκτης 𝑖, για να προσδιορίσει την ποσότητα 𝑞𝑖★ , ϑα πρέπει να λύσει το πρόβληµα
ϐελτιστοποίησης
(
)

max 𝑢𝑖 (𝑞𝑖 , 𝑞𝑗★ ) = max

𝑞𝑖 ∈𝑆𝑖

0≤𝑞𝑖 ≤∞

𝑞𝑖
− 𝑐 𝑖 𝑞𝑖
𝑞𝑖 + 𝑞𝑗★

Αυτό το παίγνιο (όπως καθορίζεται από την παραπάνω κανονική αναπαράσταση) έχει µία µοναδική
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ισορροπία Nash1

(𝑞1★ ,

𝑞2★ )

=

(

𝑐2
𝑐1
,
2
(𝑐1 + 𝑐2 ) (𝑐1 + 𝑐2 )2

)

.

(5.1)

Τα κέρδη για την κάθε επιχείρηση, όταν όλες οι επιχειρήσεις παράγουν τις ποσότητες που προσδιορίζονται από την παραπάνω ισορροπία Cournot, είναι τα

𝑢★1 =

𝑐22
(𝑐1 + 𝑐2 )2

𝑐2

1
και 𝑢★2 =
,
(𝑐1 + 𝑐2 )2

αντίστοιχα.
Υποθέστε τώρα ότι ϑέτουµε συγκεκριµένες τιµές στις παραµέτρους του προβλήµατος. Καταφεύγοντας σε αριθµητικές µεθόδους, για παράδειγµα την µέθοδο Newton-Raphson, µπορούµε να
υπολογίσουµε µε ικανοποιητική προσέγγιση το σηµείο ισορροπίας µετά από έναν µικρό αριθµό
επαναλήψεων. Εντούτοις, ένα παίγνιο δεν χρειάζεται ‘επαναλήψεις’ για να ϕθάσουν οι επιχειϱήσεις στην ισορροπία Cournot (Nash), αφού οι επιχειρήσεις είναι σε ϑέση να υπολογίσουν τις
συντεταγµένες της κατάστασης ισορροπίας αµέσως.
Υποθέτουµε εποµένως ότι οι επιχειρήσεις 1 και 2 που ϐρίσκονται στην αγορά παράγουν ποσότητες
όπως αυτές ορίζονται από τον Cournot, ϐλ. (5.1). Επιθυµούµε να κατασκευάσουµε ένα παίγνιο
όπου άλλη µία επιχείρηση, έστω η επιχείρηση 3, ϑέλει να εισέλθει στην αγορά. Ποιά είναι εκείνη η
ποσότητα 𝑞3 , σε καθεµία από τις παρακάτω παραλλαγές (προφανώς και τα καινούργια 𝑞1 και 𝑞2 ),
που ϑα ήταν καλό να επιλέξει να παράξει η επιχείρηση 3;
Το πρώτο τριοπωλιακό παίγνιο που εξετάζουµε αποτελεί µια απλή γενίκευση ενός παιγνίου τύπου
Stackelberg [83], δηλαδή, αντί να έχουµε µια επιχείρηση οδηγό και µία ακόλουθο, έχουµε δύο
επιχειρήσεις οδηγούς (που αλληλεπιδρούν κάτω από τις υποθέσεις του Cournot) και µία ακόλουθο
επιχείρηση.

Στάδιο 1 ∆ύο επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην αγορά. Για να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους
επιλέγουν να παράξουν τις ποσότητες Cournot όπως αυτές υπολογίστηκαν στην (5.1).
Στάδιο 2 Τα τρια ϐήµατα υποδηλώνουν ότι το παίγνιο είναι διαδοχικό.
Βήµα 1 Οι δύο επιχειρήσεις λαµβάνουν την πληροφορία ότι µία τρίτη επιχείρηση ϑα εισέλθει
στην αγορά. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις 1 και 2 επιλέγουν κάποιο, ενδεχοµένως νέο,
ύψος παραγωγής, 𝑞1 ≥ 0 και 𝑞2 ≥ 0, αντίστοιχα.
Βήµα 2 Η επιχείρηση 3 παρατηρεί τις ποσότητες 𝑞1 και 𝑞2 και έπειτα επιλέγει το δικό της ύψος
παραγωγής 𝑞3 ≥ 0.
Βήµα 3 Οι επιχειρήσεις απολαµβάνουν τα κέρδη 𝑢𝑖 (𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 ).
1

Ο Nash, το 1950, έδειξε ότι σε κάθε πεπερασµένο παίγνιο, δηλαδή ένα παίγνιο όπου το πλήθος των παικτών, 𝑛, και τα

σύνολα στρατηγικών διαθέσιµα για τον κάθε παίκτη είναι όλα πεπερασµένα, υπάρχει τουλάχιστον ένα σηµείο ισορροπίας
Nash [60]. Ο Cournot, το 1838, είχε προτείνει την ίδια ακριβώς έννοια ισορροπίας αλλά όµως στο συγκεκριµένο πλαίσιο
ενός δυοπωλιακού µοντέλου και είχε αποδείξει την ύπαρξη µιας τέτοιας ισορροπίας κατασκευάζοντάς την [29].
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Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές που ϑα ήταν ωφέλιµο να εξεταστούν, ώστε µετέπειτα να προβούµε
σε συγκρίσεις τους. Σηµειώστε ότι κάθε παραλλαγή διατηρεί το Στάδιο 1 ως έχει και διαφέρει µόνο
στο Στάδιο 2.

Παραλλαγή 1 Μόνο µία εκ των δύο επιχειρήσεων λαµβάνει την πληροφορία τής νέας εισόδου (επιχείρηση

3) ενώ η άλλη επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση σε αυτήν την πληροφορία.
Παραλλαγή 2 ∆εν υπάρχει πληροφόρηση για νέα είσοδο. (Σε αυτήν την περίπτωση οι επιχειρήσεις είναι
πολύ πιθανό να συνεχίσουν να παράγουν τα (𝑞1★ , 𝑞2★ ), δηλαδή να ϐρίσκονται στην ισορροπία
Cournot ενός δυοπωλίου, εκτός και αν ϑελήσουν να προφυλαχθούν από µια ενδεχόµενη,
αιφνίδια, εισαγωγή !) Η Επιχείρηση 3 παράγει µια ποσότητα, έστω 𝑞3 , και αυτό επιδρά µόνο
στην συνολική παραγόµενη ποσότητα. Προφανώς, τα κέρδη των επιχειρήσεων αλλάζουν.
Παραλλαγή 3 Το τριοπώλιο τύπου Cournot.
Σε αυτήν την περίπτωση και οι τρεις επιχειρήσεις επιθυµούν να παράξουν σύµφωνα µε τις
συστάσεις του Cournot. ΄Ετσι λοιπόν η ισορροπία Cournot (Nash) που επιλέγουν είναι [69]

(𝑞1★ ,

𝑞2★ ,

𝑞3★ )

=

(

2(𝑐2 + 𝑐3 − 𝑐1 ) 2(𝑐3 + 𝑐1 − 𝑐2 ) 2(𝑐1 + 𝑐2 − 𝑐3 )
,
,
(𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 )2 (𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 )2 (𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 )2

)

.

(5.2)

Πρώτα απ΄ όλα εξετάζουµε το παίγνιο της κλασικής παραλλαγής, ότι δηλαδή οι δύο επιχειρήσεις
λαµβάνουν την πληροφορία ότι µία νέα επιχείρηση επιθυµεί να εισέλθει στην αγορά στο επόµενο
χρονικό διάστηµα. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουν την τακτική τους. Το παίγνιο αυτόµατα µετατρέπεται σε ένα τριοπώλιο τύπου Stackelberg. ΄Ετσι λοιπόν υποθέτουµε τέλεια πληροφόρηση, που
σηµαίνει ότι η συνάρτηση κέρδους κάθε παίκτη είναι κοινή γνώση µεταξύ όλων των παικτών.
Η αντίστροφη συνάρτηση Ϲήτησης και οι συναρτήσεις κέρδους γράφονται

𝑃 (𝑄) =

1
1
=
𝑄
𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3

και

𝑢𝑖 (𝑞𝑖 , 𝑄−𝑖 ) =

𝑞𝑖
− 𝑐 𝑖 𝑞𝑖 ,
𝑞𝑖 + 𝑄−𝑖

αντίστοιχα, όπου το 𝑄−𝑖 συµβολίζει το άθροισµα των ποσοτήτων που επέλεξαν όλες οι επιχειρήσεις
εκτός από την 𝑖.
Το πρώτο στάδιο της ανάλυσης Stackelberg αφορά στον προσδιορισµό της συνθήκης πρώτης τάξης
για την ακόλουθο επιχείρηση, η οποία ϑα πρέπει να λύσει το πρόβληµα ϐελτιστοποίησης,

max 𝑢3 (𝑞3 , 𝑄−3 ) = max
0≤𝑞3 ≤∞
√
𝑄★−3
𝑞3 =
− 𝑄★−3 .
𝑐3
𝑞3 ∈𝑆3

⇒

(

𝑞3
− 𝑐 3 𝑞3
𝑞3 + 𝑄★−3

)

(5.3)

(5.4)

Το δεύτερο στάδιο αφορά στον προσδιορισµό των συναρτήσεων κέρδους του οδηγού κατά Stackelberg χρησιµοποιώντας την (5.4), µε άλλα λόγια

𝑢1 =

√

𝑐3 √

√
𝑞1
𝑞2
− 𝑐1 𝑞1 και 𝑢2 = 𝑐3 √
− 𝑐 2 𝑞2 .
𝑞1 + 𝑞2
𝑞1 + 𝑞2

(5.5)
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Το τρίτο και τελευταίο στάδιο της ανάλυσης αφορά στην συνήθη ϐελτιστοποίηση των συναρτήσεων
κέρδους της (5.5). Οι συνθήκες πρώτης τάξης είναι οι
1
3
−
𝑞1
+ 𝑞2 = 𝑐1 𝑐3 2 (𝑞1 + 𝑞2 ) 2
2

µε λύση την

𝑞1★ =

και 𝑞1 +

9𝑐3 2𝑐2 − 𝑐1
4 (𝑐1 + 𝑐2 )3

1
3
−
𝑞2
= 𝑐2 𝑐3 2 (𝑞1 + 𝑞2 ) 2 ,
2

9𝑐3 2𝑐1 − 𝑐2

και 𝑞2★ =
.
(5.6)
4 (𝑐1 + 𝑐2 )3
Είναι πλέον εύκολο να υπολογίσουµε το ύψος παραγωγής της ακόλουθου επιχείρησης κατά Stackelberg

𝑞3★ =

3(2𝑐1 + 2𝑐2 − 3𝑐3 )
.
4(𝑐1 + 𝑐2 )2

(5.7)

Το αποτέλεσµα έχει ως εξής : Η επιχείρηση 3 παράγει µικρότερη ποσότητα αν αναµένεται να εισέλθει
στην αγορά (οι επιχειρήσεις 1 και 2 συµπεριφέρονται όπως αυτό υποδεικνύεται από τον Stackelberg) απ΄ ότι αν ‘αιφνιδίαζε’ τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις (όλες οι επιχειρήσεις παράγουν την
ισορροπία Cournot ενός τριοπωλίου). Αυτό αντικατοπτρίζεται από το γεγονός ότι

2(𝑐1 + 𝑐2 − 𝑐3 )
3(2𝑐1 + 2𝑐2 − 3𝑐3 )
≥
.
2
(𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 )
4(𝑐1 + 𝑐2 )2
Ας εφαρµόσουµε τώρα την Παραλλαγή 1:
Σε ένα παίγνιο ατελούς πληροφόρησης τουλάχιστον ένας παίκτης είναι αβέβαιος σχετικά µε την
συνάρτηση κέρδους ενός αντιπάλου του. Σε αυτήν την παραλλαγή του παιγνίου υποθέτουµε ότι η
επιχείρηση 2 λαµβάνει µε κάποιον τρόπο (αλλά κρυφά) την σηµαντική πληροφορία ότι µία τρίτη
επιχείρηση σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στην αγορά. Εντούτοις, η επιχείρηση 1 δεν έχει αυτήν
την πληροφορία (και όλοι το γνωρίζουν αυτό), αλλά πάραυτα ϕυλάγεται από το ενδεχόµενο η
επιχείρηση 2 να έχει στα χέρια της µία πληροφορία εκ των έσω µε πιθανότητα 𝑝. Η πληροφόρηση
είναι λοιπόν ασύµµετρη: η επιχείρηση 2 γνωρίζει την συνάρτηση κέρδους της ίδιας αλλά και
της επιχείρησης 1, ενώ η επιχείρηση 1 γνωρίζει την συνάρτηση κέρδους της ίδιας και µόνο ότι η
συνάρτηση κέρδους της επιχείρησης 2 είναι 𝑢2𝑦 (είσοδος, ναι – yes) µε πιθανότητα 𝑝 και 𝑢2𝑛 (καµία
είσοδος – no) µε πιθανότητα 1 − 𝑝. Υποθέστε ότι οι συναρτήσεις κέρδους είναι οι

𝑢1 (𝑞1 , 𝑄−1 ) =

𝑢2 (𝑞2 , 𝑄−2 ) =

𝑢3 (𝑞3 , 𝑄−3 ) =

=

𝑞1
− 𝑐 1 𝑞1
𝑞1 + 𝑄−1

µε πιθανότητα 𝑝




⎩ 𝑢1𝑛

=

𝑞1
− 𝑐 1 𝑞1
𝑞1 + 𝑞2

µε πιθανότητα 1 − 𝑝

⎧

𝑢


⎨ 3𝑦

=

⎧

𝑢1𝑦


⎨

(5.8)

𝑞2
− 𝑐 2 𝑞2
𝑞2 + 𝑄−2




⎩ 𝑢
3𝑛

𝑞3
− 𝑐 3 𝑞3
𝑞3 + 𝑄−3

= 0

(5.9)

µε πιθανότητα 𝑝
(5.10)
µε πιθανότητα 1 − 𝑝

Πώς ϑα εξελισσόταν η δυναµική αυτού του τριοπωλίου στο χρόνο; Αυτό είναι το ερώτηµα που
σκοπεύουµε να διερευνήσουµε σε µελλοντική µας εργασία.
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5.2 Μετάβαση από ένα Ανταγωνιστικό Ολιγοπώλιο Πανοµοιότυπου Προϊόντος σε ένα
άλλο ∆ιαφοροποιηµένου Προϊόντος

Στο Μέρος Α΄ µελετήσαµε την περίπτωση δύο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε µία αγορά.
΄Εχοντας κατανοήσει την επίδραση µιας γραµµικής συνάρτησης τιµολόγησης, χρησιµοποιήσαµε
την ισοελαστική συνάρτηση τιµολόγησης στο υπό εξέταση δυοπώλιο. Καθώς ενδιαφερόµαστε κυϱίως για αγορές διαφοροποιηµένου προϊόντος, προσπαθήσαµε να αναδείξουµε την δυναµική ενός
δυοπωλίου όταν µία επιχείρηση ξεκινά να παράγει ένα ελαφρώς διαφοροποιηµένο προϊόν. Ωστόσο,
ϑα πρέπει να τονιστεί ότι στην πραγµατικότητα µία επιχείρηση που αποφασίζει να διαφοροποιήσει
το προϊόν της οφείλει να διαπιστώσει εάν και κατά πόσον κάτι τέτοιο ϑα αυξήσει τα κέρδη της.
Θεωρώντας2 την ισοελαστική συνάρτηση Ϲήτησης, 𝑃 = 1/𝑄, και υποθέτοντας διαφοροποιηµένα (εν
γένει) προϊόντα, η πρώτη επιχείρηση αντιµετωπίζει µια αντίστροφη συνάρτηση Ϲήτησης της µορφής

𝑝1 = 1/(𝑞1 + 𝜃1 𝑞2 ) και η δεύτερη 𝑝2 = 1/(𝜃2 𝑞1 + 𝑞2 ).
Ο ϐαθµός διαφοροποίησης του προϊόντος υπεισέρχεται στο µοντέλο µε την µορφή των δύο παραµέτρων, 𝜃1 και 𝜃2 . Είναι λοιπόν προφανές ότι αυτή η διαφοροποίηση ϑα πρέπει, µε κάποιον τρόπο,
να εµφανιστεί στις συναρτήσεις κόστους3 . Εµείς χρησιµοποιούµε την 𝐶𝑖 (𝑞𝑖 , 𝜃𝑖 ) = (2 − 𝜃𝑖 )𝑐𝑖 𝑞𝑖 .

Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι όσο µικρότερη είναι η τιµή του 𝜃𝑖 τόσο ακριβότερο είναι το παραγόµενο

προϊόν µιας και η επιχείρηση εκτιµάται ότι είναι όλο και περισσότερο µονοπωλιακού χαρακτήϱα4 (λαµβάνει όλο και λιγότερο υπόψιν τις ενέργειες και την συµπεριφορά της ανταγωνίστριας
επιχείρησης).
Τα κέρδη των επιχειρήσεων δίνονται από τις σχέσεις

𝑢1 =
𝑢2 =

𝑞1
− (2 − 𝜃1 )𝑐1 𝑞1
𝑞1 + 𝜃 1 𝑞2
𝑞2
− (2 − 𝜃2 )𝑐2 𝑞2 .
𝜃 2 𝑞1 + 𝑞2

(5.11)
(5.12)

Κάθε επιχείρηση επιθυµεί να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της και συνεπώς καθορίζει το ϐέλτιστο ύψος
παραγωγής της. Αυτό το επιτυγχάνει παραγωγίζοντας τις 𝑢𝑖 συναρτήσει του 𝑞𝑖 και εξισώνοντάς τις
µε το µηδέν. Οι προκύπτουσες συναρτήσεις αντενέργειας είναι οι

2

𝑞1 = 𝑅1 (𝑞2 ) =

√

𝑞2 = 𝑅2 (𝑞1 ) =

√

𝜃 1 𝑞2
− 𝜃 1 𝑞2
(2 − 𝜃1 )𝑐1

(5.13)

𝜃 2 𝑞1
− 𝜃 2 𝑞1 .
(2 − 𝜃2 )𝑐2

(5.14)

΄Ολα εξαρτώνται από την συνάρτηση χρησιµότητας που προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν οι καταναλωτές στην πραγ-

µατικότητα. Υπάρχουν δύο ϐασικές και ευρέως αποδεκτές συναρτήσεις χρησιµότητας στην οικονοµική ϐιβλιογραφία :
εκείνη των Häckner-Singh-Vives και εκείνη των Cobb-Douglas. Η τελευταία οδηγεί στην ισοελαστική συνάρτηση τιµολόγησης. Η πρώτη οδηγεί στην γραµµική συνάρτηση τιµολόγησης για διαφοροποιηµένα προϊόντα.
3
Θα πρέπει να δοκιµάσουµε διαφορετικές συναρτήσεις κόστους σε µελλοντικές προσοµοιώσεις. Η συνάρτηση κόστους
που επιλέξαµε και που είναι ικανοποιητική για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου είναι οµολογουµένως σχετικά
ουρανοκατέβατη. ΄Οσον αφορά στην συνάρτηση χρησιµότητας HSV συνήθως χρησιµοποιείται η συνάρτηση κόστους

𝐶𝑖 (𝑞𝑖 , 𝜃𝑖 ) = 𝑐𝑞𝑖 + 𝜃𝑖2 . Μία εναλλακτική ιδέα είναι επίσης η 𝐶𝑖 (𝑞𝑖 , 𝜃𝑖 ) = (𝑐𝑖 − 𝜃𝑖 )𝑞𝑖 .
4

Θυµίζει λίγο τον µονοπωλιακό ανταγωνισµό όπως περιγράφηκε από τον Chamberlin [27, 37] (δες Ενότητα 2.3.4).
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Αυτές οι συναρτήσεις αντενέργειας αναπαριστούν τους αποκαλούµενους ‘αφελείς’ κανόνες προσδοκίας για κάθε επιχείρηση (άλλα σενάρια προσδοκίας ϑα µπορούσαν επίσης να χρησιµοποιηθούν).
Ο στόχος µας είναι να προσδιορίσουµε τον ϐέλτιστο ϐαθµό διαφοροποίησης για κάθε ανταγωνιστική επιχείρηση. Αυτό είναι εφικτό µέσω των κατάλληλων συνθηκών πρώτης τάξης, αυτή τη ϕορά
συναρτήσει των µεταβλητών 𝜃𝑖 . Οι καθοριστικές εξισώσεις είναι οι

𝜃1 =
𝜃2 =

(√
)
1
𝑞2
− 𝑞1
𝑞2
𝑐1
(√
)
1
𝑞1
− 𝑞2 .
𝑞1
𝑐2

(5.15)
(5.16)

Το ερευνητικό µας πρόγραµµα έχει ως εξής : Αρχικά, ϑέτουµε 𝜃1 (𝑡 = 0) = 𝜃2 (𝑡 = 0) = 1.
Επιπλέον, 𝑐1 = 𝑐2 , ή, 𝑐1 ≈ 𝑐2 . (Αυτό αντανακλά την περίπτωση ενός δυοπωλίου όπου και οι δύο

επιχειρήσεις έχουν τελικά ϱυθµίσει τα κόστη παραγωγής τους σε ένα ϐέλτιστο επίπεδο και αυτά
σχεδόν ταυτίζονται.)
΄Ετσι λοιπόν, οι δύο επιχειρήσεις επαναλαµβάνουν τις εξισώσεις (5.13) και (5.14) µέχρις ότου να
ϕθάσουν στο σηµείο ισορροπίας Cournot-Nash, έστω, (𝑞1★ , 𝑞2★ ), το οποίο µάλιστα, κάτω από τις
παραπάνω υποθέσεις, ϑα πρέπει να είναι 𝑞1★ ≈ 𝑞2★ .
Θεωρήστε τώρα, όπως στο [74], ότι εισάγουµε έναν (µαθηµατικό) δείκτη,

(𝑡 − 𝑚𝑖)mod𝑇 = 0,

(5.17)

που προσδιορίζει σε ποιές χρονικές περιόδους η αντίστοιχη επιχείρηση ϑα υπολόγιζε τον ϐέλτιστο
ϐαθµό διαφοροποίησης. ΄Εστω ότι 𝑇 = 20 και 𝑚 = 10. Τότε, η επιχείρηση 1 ϑα χρησιµοποιούσε
την εξίσωση (5.15) στα 𝑡 = 10, 30, 50, . . . ενώ η επιχείρηση 2 ϑα χρησιµοποιούσε την (5.16) στα

𝑡 = 20, 40, . . . Μεταξύ αυτών των χρονικών στιγµών, 𝑡, η συνήθης επαναληπτική διαδικασία (5.13)
και (5.14) λαµβάνει χώρα µε τις κατάλληλες τιµές για τα 𝜃𝑖 .
Συνοψίζοντας, η δυναµική του συστήµατός µας περιγράφεται από τις εξισώσεις

𝑞1 (𝑡 + 1) = 𝑅1 (𝑞2 (𝑡)) :=

𝑞2 (𝑡 + 1) = 𝑅2 (𝑞1 (𝑡)) :=

⎧ √
⎨

⎩
⎧ √
⎨

𝜃1 𝑞2 (𝑡)
(2−𝜃1 )𝑐1

− 𝜃1 𝑞2 (𝑡), όταν είναι ≥ 0

𝜖 = 0.001,
𝜃2 𝑞1 (𝑡)
(2−𝜃2 )𝑐2

− 𝜃2 𝑞1 (𝑡), όταν είναι ≥ 0

𝜖 = 0.001,
αλλιώς
(√
)
1
𝑞2
𝜃1 (𝑡 + 1) = 𝛿(𝑖, 𝑡)
− 𝑞1 + (1 − 𝛿(𝑖, 𝑡))𝜃1 (𝑡)
𝑞2
𝑐1
(√
)
1
𝑞1
𝜃2 (𝑡 + 1) = 𝛿(𝑖, 𝑡)
− 𝑞2 + (1 − 𝛿(𝑖, 𝑡))𝜃2 (𝑡)
𝑞1
𝑐2
⎩

όπου

𝛿(𝑖, 𝑡) =

{

1, αν πληρείται η (5.17)
0, αλλιώς

(5.18)

αλλιώς
(5.19)

(5.20)
(5.21)

(5.22)
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Τα ϐήµατα της διαδικασίας που ακολουθούµε είναι τα εξής :

1) 𝑡 = 0: 𝜃1 = 𝜃2 = 1 και, ας πούµε, 𝑞1 = 𝑞2 = 1.

2) 𝑡 = 1, 2, . . . , 9: 𝜃1 = 𝜃2 = 1 (κάθε ϕορά, µιας και η (5.17) δεν πληρείται) και επανάληψη των
εξισώσεων (5.18) και (5.19). Κάθε ϕορά λαµβάνουµε ένα καινούργιο 𝑞1 και 𝑞2 .

3) 𝑡 = 10: Η εξίσωση (5.17) ικανοποιείται για την επιχείρηση 1 και κατά συνέπεια, από την (5.22),

𝛿(1, 10) = 1. (Προφανώς 𝛿(2, 10) = 0.) Από εκείνο το σηµείο και µετά έχουµε την επαναληπτική
διαδικασία (5.20), (5.18) και (5.19).

4) 𝑡 = 11, 12, . . . , 19: Επανάληψη µόνο των (5.18) και (5.19). Σηµειώστε ότι για όλες αυτές τις
χρονικές στιγµές λαµβάνουµε ένα καινούργιο 𝜃1 , αλλά το 𝜃2 παραµένει ένα.

5) 𝑡 = 20: Ικανοποιείται η εξίσωση (5.17) για την επιχείρηση 2 και κατά συνέπεια, από την εξίσωση
(5.22), 𝛿(2, 20) = 1. (Προφανώς 𝛿(1, 20) = 0.) ΄Επειτα, έχουµε την επαναληπτική διαδικασία
(5.21), (5.18) και (5.19).
κτλ...
Από τις πρώτες προσοµοιώσεις που κάναµε ϕαίνεται ότι οι επιχειρήσεις δεν επιλέγουν να διαφοροποιήσουν το προϊόν τους. Αυτό αντανακλάται από µία επιλογή των 𝜃𝑖 κοντά στην µονάδα. Ωστόσο,
αυτό δεν είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικό : Σε µελλοντικές ερευνητικές δραστηριότητες σκοπεύουµε
να εξετάσουµε µοντέλα µε δύο ϐασικές τροποποιήσεις : Κατά πρώτον, ϑεωρώντας ως συνάρτηση
χρησιµότητας αυτή των Häckner-Singh-Vives που οδηγεί στην πολυµελετηµένη γραµµική συνάρτηση τιµολόγησης όπως στα [4, 41] και κατά δεύτερον, διαφορετικές συναρτήσεις κόστους.
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Το δεύτερο µέρος της διατριβής αφιερώνεται σε µεθόδους των Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών που
χρησιµεύουν στην µελέτη εξισώσεων στα Χρηµατοοικονοµικά. Επικεντρώνουµε την προσοχή µας
σε ορισµένες από τις εξισώσεις αυτές που είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένες στις εφαρµογές και που
χρησιµοποιούνται ακόµη και σήµερα από τράπεζες και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς.
Παρουσιάζουµε τις στοιχειώδεις γνώσεις των Χρηµατοοικονοµικών στο Κεφάλαιο 6. Πρώτα απ΄ όλα
αναφέρουµε το παίγνιο του δηµόσιου αγαθού και µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουµε µια άµεση
σύνδεση µε το Μέρος Α΄ της διατριβής. Η σύνδεση αυτή ϕαίνεται καλύτερα στο Κεφάλαιο 10 όπου
περιγράφουµε συνοπτικά κάποιες πρόσφατες εξελίξεις που τοποθετούν πραγµατικά χρηµατοοικονοµικά δικαιώµατα σε ένα παιγνιοθεωρητικό πλαίσιο.
Προσδιορίζουµε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (financial assets) και προσπαθούµε
να εξηγήσουµε την χρησιµότητά τους µέσω πραγµατικών προβληµάτων. ΄Επειτα προχωρούµε σε
µια σύντοµη αναφορά των τριών ϐασικών εργαλείων της νεότερης οικονοµικής ϑεωρίας. ∆ίνουµε
έµφαση στην εξίσωση των Black-Scholes και παραθέτουµε των λόγους για τους οποίους αυτό το
µοντέλο ϑεωρείται όχι µόνο ανακριβές αλλά ακόµη και παραπλανητικό, αν και επιδέχεται γενικεύσεων που εφαρµόζονται ακόµη και σήµερα σε καθηµερινές συναλλαγές. Το κεφάλαιο 6 έχει
εισαγωγικό χαρακτήρα ενώ οι λεπτοµέρειες της προσέγγισής µας παρουσιάζονται στα επόµενα
κεφάλαια όπου κάθε µοντέλο εξετάζεται στο σύνολό του.
Στο Κεφάλαιο 7 εισάγουµε τις µεθόδους που ϐασίζονται στις συµµετρίες και που παρουσιάστηκαν
για πρώτη ϕορά από τον Sophus Lie. Ο κύριος στόχος µας εδώ είναι να αναδείξουµε την αποτελεσµατικότητά τους στην αντιµετώπιση και επίλυση διαφορικών εξισώσεων µε µερικές παραγώγους
που εµφανίζονται στα Χρηµατοοικονοµικά.
Το Κεφάλαιο 8 περιέχει πολλά νέα αποτελέσµατα που παρήχθησαν κατά την διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής µου διατριβής. Αυτά τα αποτελέσµατα περιλαµβάνουν µελέτες που αφορούν
στην τιµολόγηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού. Οι µέθοδοι που ϐασίζονται στις
συµµετρίες Lie αποδεικνύονται ιδιαίτερα ισχυρές και µε αυτόν τον τρόπο αποκτούµε καινούργιες
λύσεις των µαθηµατικών µοντέλων.
Η τιµολόγηση αγαθών είναι το ϑέµα του Κεφαλαίου 9. Αναζητούµε τις αλγεβρικές ιδιότητες αυτών
των εξισώσεων και επιχειρούµε να ενοποιήσουµε κατά µία έννοια τις εφαρµογές τους εισάγοντας
περισσότερους οικονοµικούς παράγοντες και µοντελοποιώντας τους µε την προσθήκη συγκεκριµένων συντελεστών στις αντίστοιχες εξισώσεις εξέλιξης.
Στο τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής (Κεφάλαιο 10) παρουσιάζουµε τις τελικές µας παρατηρήσεις,
επισηµαίνουµε τη σηµασία των αποτελεσµάτων µας και αναφέρουµε κάποιες ιδέες για µελλοντική
έρευνα.
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6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουµε τις ϐασικές έννοιες των χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων όπως
επίσης και µερικά από τα πιο δηµοφιλή µοντέλα στα Χρηµατοοικονοµικά.
Προτού όµως ξεκινήσουµε να αναφέρουµε τις ϐασικές αυτές έννοιες, σχολιάζουµε ένα πολύ γνωστό και ευρέως µελετηµένο παίγνιο των πειραµατικών/εµπειρικών οικονοµικών που ουσιαστικά
προσφέρεται για µια οµαλή µετάβαση από τα Μικροοικονοµικά στα Χρηµατοοικονοµικά.
Το παίγνιο του δηµόσιου αγαθού (η στατική εκδοχή):
Υποθέστε ότι δίνεται σε 𝑛 παίκτες ένα συνολικό ποσό των 𝑊 ευρώ έκαστος (ο πλούτος τους).
Επιπλέον, ϑεωρήστε ένα δηµόσιο ‘µαγικό µπαούλο’ το οποίο έχει την ιδιότητα να διπλασιάζει
την ποσότητα των χρηµάτων που εισάγονται σε αυτό. Κάθε παίκτης πρέπει να αποφασίσει ποιο
ποσοστό του πλούτου του ϑα τοποθετήσει στο µπαούλο και, από τη στιγµή που όλοι οι παίκτες έχουν
καταλήξει στην στρατηγική που ϑα ακολουθήσουν, το συνολικό χρηµατικό ποσό που ‘επενδύεται’
διπλασιάζεται και µοιράζεται ισοµερώς ανάµεσα στους 𝑛 παίκτες (ανεξάρτητα αν έχουν συνεισφέρει
χρήµατα ή όχι). Το παίγνιο παίζεται µία και µόνο µία ϕορά.
Το ερώτηµα είναι εποµένως το εξής : Ποιο είναι το ϐέλτιστο ποσοστό που ένας τυχαίος παίκτης ϑα
πρέπει να τοποθετήσει (επενδύσει) στο δηµόσιο µαγικό µπαούλο;
Παρενθετικά ϑα πρέπει να αναφέρουµε ότι αυτό το παίγνιο οφείλει την ονοµασία του στην έννοια
του δηµόσιου αγαθού. ΄Ενα δηµόσιο αγαθό (σε αντίθεση µε τα αγαθά που µελετήθηκαν στο πρώτο
µέρος της διατριβής) είναι ένα αγαθό που ‘παρέχεται’ από το Κράτος και για το οποίο οι πολίτες
δεν πληρώνουν (δεν λαµβάνεται υπ΄ όψη η ϕορολογία του Κράτους) αλλά όλοι τους επωφελούνται.
Συνήθη παραδείγµατα είναι η εθνική άµυνα, η δικαιοσύνη (µε την µορφή νόµων), οι δρόµοι,
η ελάχιστη ιατρική ϕροντίδα, τα πάρκα, ο αέρας που αναπνέουµε, κτλ.

Μπορεί κάποιος να

ισχυριστεί ότι η καθαριότητα των δήµων ή η ιδιωτική αστυνοµική περιπολία αποτελούν κι αυτά µια
µορφή δηµοσίων αγαθών µε την εξής έννοια : ορισµένοι πολίτες ενδεχοµένως να µην επιθυµούν να
συνεισφέρουν κάποιο ποσοστό του πλούτου τους, αλλά από την άλλη επωφελούνται εµµέσως από
την επένδυση τρίτων.
Η περίπτωση µάλιστα των ιδιωτικών αστυνοµικών περιπολιών ταιριάζει στο µοντέλο µας διότι είναι
πιθανό ορισµένοι παίκτες (πολίτες) να επενδύσουν σε εταιρείες παροχής ασφάλειας/ οικιακής
προστασίας και οι υπόλοιποι (οι γείτονές τους για παράδειγµα) εν τέλει επωφελούνται και αυτοί από
τις περιπολίες (µε µηδενικό κόστος). Παρόµοια είναι η κατάσταση της καθαριότητας του δήµου
ή της πόλης. Από την άλλη µεριά, αν όλοι οι εµπλεκόµενοι παίκτες συνεισφέρουν ολόκληρο
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το ποσό που τους έχει δοθεί τότε, όλοι τους επωφελούνται εξίσου και αυτό οδηγεί στη ϐέλτιστη
κοινωνική κατάσταση. Αυτό ϑυµίζει την περίπτωση ορισµένων καθεδρικών ναών στην Ιταλία (και
αλλού) όπου δίδεται η δυνατότητα σε κάποιον τουρίστα έναντι ενός όχι και τόσο συµβολικού ποσού
(συνήθως ενός ή δύο ευρώ) να ϑαυµάσει ένα συγκεκριµένο µέρος του εσωτερικού τού ναού (ϕερ΄
ειπείν ενός ψηφιδωτού τοίχου ή ενός λαµπρού αγάλµατος) µε πλήρη ή περίτεχνο ϕωτισµό (ενώ
το συγκεκριµένο σηµείο ήταν πρωτύτερα ϐυθισµένο στο σκοτάδι, στην αφάνεια). Είναι γενικά
αποδεκτό ότι οι άνθρωποι τείνουν να εκµεταλλεύονται τις περιστάσεις, δηλαδή να επωφελούνται
από ένα ‘δηµόσιο αγαθό’ χωρίς να συνεισφέρουν στην απόκτησή του.
Αυτό ϕαίνεται καθαρά εάν στο παίγνιό µας ϑεωρήσουµε τέσσερις παίκτες µε 10 ευρώ έκαστος. Μια
συνολική συµµετοχή της τάξης των 5 ευρώ, όταν διπλασιαστεί και µοιραστεί ισοµερώς ανάµεσα
στους τέσσερις παίκτες, ϑα οδηγήσει σε µια επιστροφή 2.5 ευρώ στον καθέναν τους. Συνεπώς ο
κάθε άνθρωπος λαµβάνει µια οριακή κατά κεφαλήν επιστροφή 1 προς 2 για κάθε ευρώ που έχει
συνεισφέρει στο δηµόσιο µαγικό µπαούλο.
Η ϑεωρητική ανάλυση περιλαµβάνει τεχνικές της Θεωρίας Παιγνίων. ΄Οπως στο Μέρος Α΄, υποθέστε
ότι ο παίκτης 𝑖 επενδύει 𝑥𝑖 , όπου 0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑊 . ΄Επειτα από τον διπλασιασµό του συνολικού ποσού
που τοποθετήθηκε στο δηµόσιο µπαούλο, ο κάθε παίκτης λαµβάνει

𝑆𝑖 = (𝑊 − 𝑥𝑖 ) +

𝑛
2 ∑
𝑥𝑗 .
𝑛
𝑗=1

Το κέρδος, 𝑆𝑖 , για τον παίκτη 𝑖 µεγιστοποιείται όταν και µόνον όταν 𝑥𝑖 = 0. Ως εκ τούτου, η
Θεωρία Παιγνίων αποφαίνεται ότι είναι στο (οικονοµικό) συµφέρον του κάθε παίκτη να επενδύσει
µηδενικό ποσοστό της περιουσίας του, 𝑊 , στο δηµόσιο µπαούλο. Αυτό είναι και το λεγόµενο
ορθολογικό σηµείο ισορροπίας το οποίο έχει ως συνέπεια ότι κανένας δεν επιθυµεί να αυξήσει το
δοσµένο, αρχικά, κεφάλαιο. Στην περίπτωση δύο παικτών, αυτό το παίγνιο είναι ισοδύναµο µε
το δίληµµα των κρατούµενων του Μέρους Α΄. Αν ϑεωρήσουµε την επαναλαµβανόµενη παραλλαγή
του παιγνίου του δηµόσιου αγαθού, τότε παρατηρούµε την επανεµφάνιση της στρατηγικής της
σκανδάλης, ή, αν ϑέλετε, το στοιχείο της τιµωρίας των αποστατών. Το µόνο πρόβληµα σε αυτό
είναι ότι στην περίπτωση του παιγνίου του δηµόσιου αγαθού µε πολλούς παίκτες η τιµωρία των
αποστατών οδηγεί µε ϕυσικό τρόπο στην τιµωρία της συνεργασίας.
Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι τα πρώτα πειράµατα µε ϕοιτητές κολλεγίων στις Ηνωµένες
Πολιτείες έδειξαν ότι οι παίκτες συνήθως τοποθετούν ένα ποσοστό 40 µε 60 τοις εκατό του αρχικά
δοθέντος κεφαλαίου στο δηµόσιο µπαούλο [51]. Από την άλλη µεριά ένα ποσοστό της τάξης του
60 τοις εκατό παρατηρήθηκε όταν παρόµοια πειράµατα έγιναν σε άντρες της Ανατολικής Αφρικής
[26]. Αυτά τα προσφερόµενα ποσοστά, παρά τα προσωπικά κίνητρα για ‘κέρδη από το πουθενά’,
αιφνιδίασαν την οικονοµική κοινότητα. Κατά συνέπεια, πολλές ερευνητικές εργασίες αφιερωµένες
σε παρόµοιες πειραµατικές µελέτες δηµοσιεύθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και στηρίχθηκαν σε µια
πληθώρα συµπεριφοριστικών παραλλαγών για την καλύτερη κατανόηση των κινήτρων συνεισφοράς
στο δηµόσιο µπαούλο : µεταξύ άλλων, του αλτρουισµού, του µεγέθους του συνόλου των παικτών,
της επανάληψης, της επικοινωνίας, την τιµωρίας, της ανωνυµίας, της εθελοντικής συµµετοχής
[66, 63, 27, 34, 91]. Σε αντίθεση µε τα εξωτερικά στοιχεία επιρροής που παρατηρούνται στο παίγνιο
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του δηµόσιου αγαθού, στο µοντέλο του Cournot που εξετάστηκε στο Μέρος Α΄ οι επιχειρήσεις συχνά
αγνοούν τα εξωτερικά στοιχεία επιρροής που σχετίζονται µε τις αποφάσεις τους περί του ύψους
παραγωγής τους και έτσι η προκύπτουσα παραγόµενη ποσότητα κατά Nash είναι υψηλότερη από
το ϐέλτιστο κοινωνικά επίπεδο.
Θεωρήστε την ακόλουθη παραλλαγή : Τα χρήµατα που τοποθετούνται στο δηµόσιο µαγικό µπαούλο δεν διπλασιάζονται κατ΄ ανάγκην, αλλά πολλαπλασιάζονται µε έναν άγνωστο συντελεστή 𝑟 –
στην πραγµατικότητα ενδεχοµένως να µειωθούν κιόλας (δηλαδή, εάν 𝑟 < 1). Με αυτόν τον τρόπο εισάγουµε έναν παράγοντα αβεβαιότητας και ϱίσκου (επενδυτικού κινδύνου) στο παίγνιο του
δηµόσιου αγαθού, τουλάχιστον ενός κινδύνου µεγαλύτερου από πριν. Προφανώς οι παίκτες, για
άλλη µία ϕορά, δεν έχουν κάποιο ορθολογικό κίνητρο να λάβουν µέρος στο παίγνιο. Προσθέτουµε
λοιπόν το επιπλέον στοιχείο µιας µικρής αλλά σταθερής προσόδου και έτσι αρκετοί παίκτες µετατρέπονται σε αντικοινωνικούς/µοναχικούς (µήτε συνεργάσιµους µήτε αποστάτες αλλά µία τρίτη
κατηγορία που αντικατοπτρίζει τους πλέον αντίθετους σε κάθε µορφή ϱίσκου παίκτες). Αν εξακολουθήσουµε να επαναλαµβάνουµε το παίγνιο και υποθέσουµε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος
για να αυξήσουν οι παίκτες το κεφάλαιό τους τότε ενδέχεται να παρατηρήσουµε ότι η πλειονότητα
των παικτών προοδευτικά συµµετέχει στο παίγνιο και επενδύει αντί να στηρίζεται εξ΄ ολοκλήρου σε
σίγουρα αλλά χαµηλά κέρδη. Μία τέτοια ϑεωρητική περίπτωση ϑυµίζει εντονότατα την περίπτωση
του Χρηµατιστηρίου και ϑα ήταν ιδιαίτερα επικοδοµητική η µελέτη της στο µέλλον.
Ακόµη και το στατικό παίγνιο του δηµόσιου αγαθού είναι συναφές µε το Χρηµατιστήριο. Ανεξάρτητα από το πόσο επιζητούν το ϱίσκο οι παίκτες, τελικά επενδύουν ένα ποσό στο Χρηµατιστήριο.
Αυτό που ϕαίνεται καθαρά από τα πειράµατα είναι ότι οι παίκτες είναι πρόθυµοι να επενδύσουν
περίπου το 50 τοις εκατό του πλούτου τους (µε κάποιο επενδυτικό κίνδυνο) και αυτό το ποσοστό
γίνεται όλο και µεγαλύτερο καθώς το ϱίσκο µειώνεται (ή, ισοδύναµα, η πιθανότητα για µεγαλύτερα
κέρδη αυξάνεται). Σε κάθε περίπτωση, υποστηρίζεται ότι οι άνθρωποι ‘θα έπρεπε’ να επενδύουν µε
κάποιο κίνδυνο περίπου 50 τοις εκατό του κεφαλαίου τους υπό υγιείς συνθήκες. Ειδικά στις µέρες
µας, όπου από την µία µεριά η αστάθεια στις ∆ιεθνείς Αγορές είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη (σύνηθες
ϕαινόµενο) και από την άλλη µεριά οι άνθρωποι ϐρίσκονται σε κακή (σχετικά µε άλλες εποχές)
οικονοµική κατάσταση και οφείλουν να εφεύρουν τρόπους για να διατηρήσουν το κεφάλαιό τους
τουλάχιστον στα επίπεδα προ πληθωρισµού, είναι επιτακτική η ανάγκη µελέτης των µηχανισµών
του Χρηµατιστηρίου.
Μία τέτοια µελέτη προάγει την αντίληψή µας όσον αφορά στα περιουσιακά (χρηµατοοικονοµικά)
στοιχεία και του επενδυτικού κινδύνου που ενέχει η δηµιουργία ενός χαρτοφυλακίου και κατ΄
αυτόν τον τρόπο γινόµαστε περισσότερο πρόθυµοι στο να επενδύουµε στο Χρηµατιστήριο µε εναλλακτικούς και καλύτερους (πιο ασφαλείς, πιο κερδοφόρους) τρόπους. Πολύ περισσότερο µάλιστα
για την νέα γενιά : οι νέοι έχουν µπροστά τους περισσότερα χρόνια αµοιβών προσφερόµενης εργασίας ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας που ενδεχοµένως να τους ϐοηθήσει να ανακάµψουν
από κάποια δυνητική οικονοµική Ϲηµιά που να σχετίζεται µε µετοχική κυριότητα [42]. Σε ό,τι
ακολουθεί προσπαθούµε, µε έναν πιο άµεσο τρόπο, να σκιαγραφήσουµε τα ϐασικά στοιχεία των
ευρέως διαδεδοµένων χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων. ΄Επειτα, παρουσιάζουµε τα µαθηµατικά
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εργαλεία της στοχαστικής ανάλυσης και της Θεωρίας Lie που χρησιµοποιούνται σε επόµενα κεφάλαια για να αναλύσουµε τα πιο γνωστά µοντέλα των Χρηµατοοικονοµικών. ΄Αγνωστες και ιδιωτικής
επινόησης (από τράπεζες ή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα) εκδοχές/παραλλαγές αυτών των µοντέλων
χρησιµοποιούνται διαρκώς καθηµερινά και παγκόσµια.

6.1 Χρηµατοοικονοµικά Παράγωγα

Τα περιουσιακά στοιχεία συνίστανται στις µετοχές, στα οµόλογα και στα χρηµατοοικονοµικά παϱάγωγα (αλλιώς, χρηµατοοικονοµικά επενδυτικά στοιχεία) σε αντίθεση µε τα ‘απτά’ περιουσιακά
στοιχεία όπως τα κτίρια, τα οικόπεδα, τα µηχανήµατα κτλ.
Θεωρήστε, για τις ανάγκες της παρουσίασής µας, την ύπαρξη µιας υποθετικής ελληνικής εταιρείας
ονόµατι Ορδινεράκης Α.Ε. (Ο.Α.Ε.)
Είναι πιθανόν οι (χρηµατο)οικονοµικοί σύµβουλοι της Ο.Α.Ε. να αποφασίσουν να επενδύσουν
µέρος των εσόδων της εταιρείας σε µετοχές (µε υψηλό επενδυτικό κίνδυνο) ή σε οµόλογα (µε πολύ
µικρότερο ϱίσκο αλλά, όπως συµβαίνει συνήθως, µε εξίσου µικρότερο και τυποποιηµένο κέρδος)1 .
Χωρίς ϐλάβη της γενικότητας, υποθέτουµε ότι η τρέχουσα (𝑡 = 0) άµεση2 τιµή ισοτιµίας µεταξύ
του ευρώ (EUR) και του Αµερικάνικου δολαρίου (USD) κυµαίνεται στα 0.79 EUR/USD. ∆εχόµαστε
ότι η Ο.Α.Ε. χρειάζεται 10 ειδικά µηχανήµατα συσκευασίας που κοστίζουν 100,000USD το καθένα
και που αναµένεται να παραδοθούν στην εταιρεία σε τρεις µήνες (𝑡 = 𝑇 ). Συνεπώς η Ο.Α.Ε.
ϐρίσκεται αντιµέτωπη µε ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα : Ποιά στρατηγική ϑα πρέπει να ακολουθήσει
έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο (από την µεταβολή των νοµισµατικών
ισοτιµιών) που υπόκειται η παραπάνω κατάσταση; Προφανώς υπάρχει και το εγγενές κώλυµα της
δυσκολίας απόκτησης ενός τόσο µεγάλου χρηµατικού ποσού (790,000EUR) την παρούσα στιγµή.
Ακόµη κι έτσι όµως, ϑα ήταν ανόητο να δεσµεύσει κάποιος τόσα χρήµατα για ένα τέτοιο χρονικό
διάστηµα και να τα ϕυλάξει, ας πούµε, σε µία τράπεζα (έπειτα από την ανταλλαγή των ευρώ
σε δολάρια στην τρέχουσα ισοτιµία). Η καλύτερη δυνατότητα προστασίας της Ο.Α.Ε. από µία
δυσµενή µεταβολή της άµεσης τιµής συναλλάγµατος µεταξύ των δύο νοµισµάτων εναπόκειται στην
ύπαρξη ενός κατάλληλου συµβολαίου που να προτείνεται από έναν νόµιµο και αξιόπιστο ϕορέα,
για παράδειγµα, µία τράπεζα.
Τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα (ή παράγωγα προϊόντα) συνιστούν µία από τις πλέον σύγχρονες
1

΄Ενα οµόλογο είναι ένας ανταλλάξιµος δανειακός τίτλος. Ο εκδότης του, που είναι είτε µια ιδιωτική εταιρεία ή η

κυβέρνηση, συγκεντρώνει δανειακούς πόρους από το επενδυτικό κοινό. Ο κάτοχός του το αποκτά καταβάλλοντας την
ονοµαστική του αξία πετυχαίνοντας έτσι την εξαγορά της αξίας του σε µια προσυµφωνηµένη, µελλοντική, ηµεροµηνία
(ηµεροµηνία λήξης) µε την προκαθορισµένη απόδοση επί της ονοµαστικής του αξίας. ΄Ενα τυπικό οµόλογο αποδίδει
περιοδικά σταθερού ύψους µερίσµατα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές παραλλαγές οµολόγων, π.χ. µερικά που δεν πληρώνουν καθόλου τοκοµερίδια αλλά διατίθενται σε µία µειωµένη ονοµαστική αξία (τα zero coupons), ενώ άλλα δίνουν την
δυνατότητα µετατροπής τους σε άλλα χρεώγραφα (τα convertible bonds).
2
Η άµεση τιµή παράδοσης. Συνήθως µεταξύ δύο ηµερών και µιας εβδοµάδας. Σηµειώστε ότι η τιµή συναλλάγµατος
που χρησιµοποιείται σε αυτό το παράδειγµα είναι της ηµέρας τού [4], Παρασκευή, 21 Ιουλίου, 2006, 09:00 το πρωί.
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µεθόδους κάλυψης κινδύνων από εµπορικές ή επενδυτικές πράξεις. Με άλλα λόγια αποτελούν
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία διαχείρισης συναλλαγµατικού κινδύνου και προστασίας από ενδεχόµενο κίνδυνο από πιθανές διακυµάνσεις των επιτοκίων που προέρχονται από τις συναλλαγές.
Ονοµάστηκαν παράγωγα προϊόντα λόγω του ότι παράγονται ως αποτέλεσµα συγκεκριµένων συναλλαγών των οποίων το υποκείµενο µέσο που µπορεί να αγορασθεί ή να πουληθεί είναι είτε µία
µετοχή, είτε ένα οµόλογο, ένα αγαθό, ένα προθεσµιακό συµβόλαιο, ακόµα και ένας χρηµατιστηϱιακός δείκτης (πράγµατι µπορεί να είναι το οτιδήποτε). Τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα έχουν
ποικίλλες και συνεχώς αυξανόµενες µορφές, διακρίνονται όµως σε δύο ϐασικές κατηγορίες :
(α) Εκείνα που ϐασίζονται σε προθεσµιακές συναλλαγές συµπεριλαµβανοµένων των προθεσµιακών
συµβολαίων, των swaps3 , των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης4 και
(ϐ) Εκείνα που στηρίζονται σε συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά δικαιώµατα συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών δικαιωµάτων Ευρωπαϊκού τύπου (αγοράς ή πώλησης ενός υποκειµένου), Αµερικάνικου τύπου, των δικαιωµάτων επιτοκίου µέγιστης και ελάχιστης αξίας (των
λεγόµενων caps, floors και collars5 ), των δικαιωµάτων επί swaps (τα swaptions), των δικαιωµάτων
επί προθεσµιακών συµβολαίων (options on futures), των inter alia, των passport, των εξωτικών
δικαιωµάτων τύπου Himalaya, Asian και Bermuda (πραγµατικά η λίστα δεν έχει τελειωµό).
Τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα που προσφέρονται από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (εκτός χρηµατιστηρίων) παρέχουν την δυνατότητα προσαρµογής στους κινδύνους της αγοράς µε µεγαλύτερη
ακρίβεια και µικρότερο κόστος από εκείνα που προσφέρονται εντός χρηµατιστηρίου.
Η Ο.Α.Ε. ενδεχοµένως να αποκτήσει ένα κατάλληλο συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης και µε
αυτόν τον τρόπο να προφυλαχθεί από τον συναλλαγµατικό κίνδυνο που αντιµετωπίζει.
΄Ενα συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης (ή µελλοντικά συµβόλαια) είναι ένα παράγωγο η διαπραγµάτευση του οποίου γίνεται αποκλειστικά σε οργανωµένα χρηµατιστήρια και συνεπώς οι όροι
του είναι τυποποιηµένοι. Το συµβόλαιο αυτό δεσµεύει τον αγοραστή να αγοράσει και τον πωλητή να
πουλήσει µία συγκεκριµένη ποσότητα ενός αγαθού σε συγκεκριµένη µελλοντική χρονική στιγµή
και σε προκαθορισµένη τιµή. Οι όροι που αφορούν στον χρόνο και στην τιµή είναι τυποποιηµένοι.
Τα µελλοντικά συµβόλαια έχουν παγιωµένες ηµεροµηνίες λήξης κάθε Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέµβριο
και ∆εκέµβριο. Η δέσµευση της συµφωνίας δεν ϐρίσκεται µεταξύ του αγοραστή και του πωλητή,
3

Τα Swaps είναι διαπραγµατεύσιµα εκτός οργανωµένων χρηµατιστηρίων. Αποτελούν µία συναλλαγή κατά την οποία

οι δύο εµπλεκόµενες µεριές συµφωνούν να ανταλλάξουν µία προκαθορισµένη σειρά πληρωµών σε µελλοντικές χρονικές
στιγµές. Η αγορά, για να προφυλάξει τον µηχανισµό πληρωµής από τον αυξανόµενο χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο που
πολλές ϕορές προέρχεται από την αθέτηση συµφωνιών από µίας από τις εµπλεκόµενες µεριές, εισήγαγε τον ϑεσµό του
ενδιάµεσου µεταξύ των συναλλασσοµένων, ϱόλο που έχουν αναλάβει πλέον οι τράπεζες. Υπάρχουν πολλοί τύποι swaps
στις διεθνείς αγορές και κάθε τόσο εµφανίζονται ολοένα και περισσότεροι. Εντούτοις, µπορεί κάποιος να διακρίνει δύο
ϐασικές κατηγορίες από τις οποίες όλοι οι άλλοι τύποι διαµορφώνονται, τα διασυναλλαγµατικά swaps και τα swap
ανταλλαγής επιτοκίων.
4
Τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης υφίστανται για ϕυσικά αγαθά, µετοχές, οµόλογα, συνάλλαγµα, χρηµατιστηριακούς δείκτες κτλ.
5
Παράγωγα που περιορίζουν το εύρος του κινδύνου επιτοκίου. ΄Ενα cap (αντίστοιχα ένα floor) είναι µία συµφωνία
κατά την οποία ο πωλητής δεσµεύεται να αποζηµιώσει τον αγοραστή σε περίπτωση που ένα προεπιλεγµένο επιτόκιο
υπερβεί (αντίστοιχα υποχωρήσει) το επίπεδο επιτοκίου που καθορίζεται από το cap (αντίστοιχα το floor). Ο αγοραστής
καταβάλλει προκαταβολικά ένα ποσό που λειτουργεί ως µία αποζηµίωση για το ϱίσκο που αναλαµβάνει. Με µία έννοια
ένα floor αποτελεί το εκ διαµέτρου αντίθετο ενός cap. Το collar είναι ένας συνδυασµός ενός cap και ενός floor.
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αλλά το Χρηµατιστήριο παίζει πάντοτε τον ϱόλο του συµβαλλόµενου. Συνεπώς είναι αρκετά πιθανό
έως και ϐέβαιο ότι οι οικονοµικοί διευθυντές τής Ο.Α.Ε. δεν ϑα ϐρουν µία κατάλληλη πρόταση για
κάποιο συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης µιας και αυτό που επιθυµούν είναι να µπορούν οι
ίδιοι να καθορίσουν την τιµή, την ηµεροµηνία λήξης και την ποσότητα του συµβολαίου.
Η Ο.Α.Ε. ενδεχοµένως να αποφασίσει να συνάψει µία συµφωνία µε κάποιον χρηµατοδοτικό οργανισµό και να αποκτήσει ένα προθεσµιακό συµβόλαιο.
΄Ενα προθεσµιακό συµβόλαιο ορίζεται ως η συµφωνία για την αγορά ή την πώληση ενός αγαθού ή
ενός χρηµατοοικονοµικού εργαλείου σε µία προκαθορισµένη χρονική στιγµή και τιµή. Τα προθεσµιακά συµβόλαια είναι παρόµοια µε τα µελλοντικά συµβόλαια και διαφέρουν µόνο στο ότι
(α) η συµφωνία γίνεται, σε αυτήν την περίπτωση, απευθείας µεταξύ ενός χρηµατοδοτικού οργανισµού και µιας επιχείρησης (όχι ενός Χρηµατιστηρίου) και
(ϐ) οι συναλλασσόµενοι µπορούν, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, να καθορίσουν οι ίδιοι τους όρους
του συµβολαίου, δηλαδή την ηµεροµηνία παράδοσης και την ποσότητα του αγαθού.
Σε αυτήν την περίπτωση ο χρηµατοδοτικός οργανισµός µπορεί να είναι, για παράδειγµα, µία τράπεζα και το συµβόλαιο να λέει τα εξής : Η Ο.Α.Ε. ϑα αγοράσει την χρονική στιγµή (𝑡 = 0) ένα
προθεσµιακό συµβόλαιο (συµβόλαιο, ως χαρτί, µηδενικού κόστους) για 1,000,000USD µε ηµεροµηνία παράδοσης σε τρεις µήνες (𝑡 = 𝑇 ) µε ισοτιµία 𝑥 EUR/USD. Η τράπεζα ϑα παραδώσει στον
χρόνο (𝑡 = 𝑇 ) αυτό το χρηµατικό ποσό στην Ο.Α.Ε. µε την εταιρεία να πληρώνει για την παράδοση
1,000,000𝑥 EUR. Προφανώς η συναλλαγµατική ισοτιµία (η τιµή του προθεσµιακού συµβολαίου)

𝑥 καθορίζεται την (𝑡 = 0). Το πρόβληµα που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι οικονοµολόγοιµαθηµατικοί (που συνήθως απασχολούνται σε τράπεζες ή επιχειρήσεις) είναι να προσδιορίσουν την
τιµή του προθεσµιακού συµβολαίου, ϕερ΄ ειπείν από την προσφορά και την Ϲήτηση στην αγορά
όπου γίνονται οι διαπραγµατεύσεις τέτοιων συµβολαίων.
Υποθέστε τώρα, χάριν παραδείγµατος, ότι οι οικονοµικοί σύµβουλοι της τράπεζας έχουν αποφασίσει να ϑέσουν την τιµή του προθεσµιακού συµβολαίου στα 0.82 EUR/USD και ότι εν τέλει η Ο.Α.Ε.
συµφώνησε σε ένα τέτοιο συµβόλαιο. Αυτό συνεπάγεται ότι σε τρεις µήνες (𝑡 = 𝑇 ) η εταιρεία είναι
υποχρεωµένη να αγοράσει δολάρια στην προσυµφωνηµένη τιµή των 0.82 EUR/USD. Λόγω της
ϕύσης του προθεσµιακού συµβολαίου (πρόκειται για ένα δεσµευτικό συµβόλαιο) η Ο.Α.Ε. είναι
αναγκασµένη να αγοράσει δολάρια στην προκαθορισµένη τιµή ακόµα και εάν η συναλλαγµατική
ισοτιµία στην ελεύθερη αγορά είναι µικρότερη αυτής της συµφωνηµένης τιµής. Ωστόσο, η Ο.Α.Ε.
έχει καταφέρει, υπογράφοντας ένα τέτοιο συµβόλαιο, να ελαχιστοποιήσει (αντισταθµίσει) τον συναλλαγµατικό κίνδυνο (hedging) µιας και το ίδιο το συµβόλαιο υποδηλώνει ότι σε τρεις µήνες (𝑡 = 𝑇 )
η Ορδινεράκης Α.Ε. ϑα είναι εξίσου ικανοποιηµένη αν ϑα πρέπει να αγοράσει δολάρια σε εκείνη
την τιµή (αλλά δεν ήταν διόλου διατεθειµένη να αγοράσει σε µια υψηλότερη τιµή την περίπτωση
που η συναλλαγµατική ισοτιµία στην αγορά είχε υπερβεί εκείνο το όριο).
Η άµεση τιµή ισοτιµίας σε τρεις µήνες αποδεικνύεται ότι κυµαίνεται, για παράδειγµα, στα 0.92
EUR/USD. Σε µία τέτοια ενδεχόµενη έκβαση οι οικονοµικοί διευθυντές της Ο.Α.Ε. έχουν κάθε
δικαίωµα να είναι πανευτυχείς µε την απόφασή τους µιας και η εταιρεία πέτυχε ένα (ϑεωρητικό,
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αλλά ουσιαστικά πραγµατικό) κέρδος της τάξης των 100,000 ευρώ. Από την άλλη µεριά, εάν η
συναλλαγµατική ισοτιµία γίνει, για παράδειγµα, 0.72 EUR/USD, η Ο.Α.Ε. είναι αναγκασµένη
να αγοράσει δολάρια µε ισοτιµία µεγαλύτερη εκείνης της ελεύθερης αγοράς και σε αυτήν την
περίπτωση η Ϲηµιά είναι της τάξης των 100,000 ευρώ. Πράγµατι, όλα τα παραπάνω δεν είναι τίποτε
άλλο παρά υποθέσεις, και η αποδοτικότητα των οικονοµικών συµβούλων καταλογίζεται πάντοτε εκ
των υστέρων. Αυτό που είναι σηµαντικό για τις ανάγκες της παρουσίασής µας είναι ότι και η
εταιρεία αλλά και η τράπεζα συµφώνησαν εκ των προτέρων (𝑡 = 0) σε µια τιµή στην οποία ήταν
και οι δύο πρόθυµοι να αγοράσουν και να πουλήσουν, αντίστοιχα. ∆εν ϑα ήταν ευχής έργο για
την επιχείρηση εάν µπορούσε να ασκήσει τη συµφωνία σε περίπτωση που η ισοτιµία ήταν ευνοϊκή
και από την άλλη να στραφεί στο χρηµατιστήριο (και στην επίσηµη ισοτιµία) σε περίπτωση που δεν
ήταν; Εάν µία τέτοια συµφωνία ήταν πιθανή, τι τίµηµα ϑα ήταν πρόθυµοι οι οικονοµικοί σύµβουλοι
της Ο.Α.Ε. να καταβάλλουν (και η τράπεζα από την άλλη οπτική γωνία);
Η Ο.Α.Ε. ενδεχοµένως να επιλέξει να επωφεληθεί από ένα χρηµατοοικονοµικό δικαίωµα αγοράς
Ευρωπαϊκού τύπου.
΄Ενα χρηµατοοικονοµικό δικαίωµα είναι ένα συµβόλαιο σύµφωνα µε το οποίο ο πωλητής δίνει το
δικαίωµα στον αγοραστή να αγοράσει ή να πουλήσει µια συγκεκριµένη ποσότητα ενός υποκείµενου µέσου (µία µετοχή, ένα οµόλογο, ο χρηµατιστηριακός δείκτης, συνάλλαγµα, κτλ) σε µια
προκαθορισµένη τιµή και κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Τα συµβόλαια δικαιωµάτων διαπραγµατεύονται είτε εντός είτε εκτός οργανωµένων χρηµατιστηρίων. Από την
µία µεριά ο πωλητής δίνει αυτό το δικαίωµα στον αγοραστή έναντι ενός συγκεκριµένου χρηµατικού
ποσού (τιµή του δικαιώµατος, option premium) και από την άλλη µεριά ο αγοραστής, καταβάλλοντας αυτό το ποσό, έχει το δικαίωµα αλλά όχι και την υποχρέωση να αγοράσει ή να πουλήσει το
υποκείµενο µέσο στην προκαθορισµένη τιµή (τιµή εκτέλεσης, strike or exercise price). Η υποχρέωση παράδοσης έγκειται λοιπόν αποκλειστικά στον πωλητή του δικαιώµατος. Η ηµεροµηνία µετά
την οποία το δικαίωµα ϑεωρείται άκυρο λέγεται ηµεροµηνία εκπνοής ή λήξης. Στην περίπτωση
που ο αγοραστής δεν ασκήσει το δικαίωµα του κατά την ηµεροµηνία λήξης, ο πωλητής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει την συµφωνηθείσα ποσότητα του υποκείµενου µέσου έναντι καταβολής
του αντιτίµου της. Η τιµή του δικαιώµατος αποτελεί το µέγιστο χρηµατικό ποσό που ενδεχοµένως να
χάσει ο αγοραστής και να κερδίσει ο πωλητής.
Υπάρχουν δύο ειδών δικαιώµατα : το δικαίωµα αγοράς ενός υποκείµενου µέσου (call option) και
το δικαίωµα πώλησης του υποκείµενου µέσου (put option). Σηµειώστε ότι ένα δικαίωµα αγοράς
σε ευρώ (έναντι δολαρίων) µπορεί να ειδωθεί ως ένα δικαίωµα πώλησης σε δολάρια (έναντι ευρώ).
∆ιακρίνουµε κάθε δικαίωµα σε ακόµη δύο είδη : τα δικαιώµατα Ευρωπαϊκού τύπου και εκείνα
Αµερικάνικου τύπου. Η διαφορά τους είναι ότι το πρώτο µπορεί να ασκηθεί αποκλειστικά την
ηµεροµηνία λήξης του ενώ το δεύτερο προσφέρει την δυνατότητα στον κάτοχό του να το ασκήσει
κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου (µέχρι την ηµεροµηνία λήξης). Αυτή η διαφοϱοποίηση έχει ως αποτέλεσµα να διαφέρουν οι παράµετροι του συµβολαίου επίσης6 . Σχετικά
6

Μία στρατηγική που εµπεριέχει δικαιώµατα του ιδίου τύπου (δηλαδή αγοράς ή πώλησης, calls or puts) καλείται

spread option. Αν η στρατηγική εµπεριέχει δικαιώµατα διαφορετικού τύπου τότε έχουµε ένα combination. Ο όρος
spread χρησιµοποιείται ευρέως για να υποδηλώσει και την διαφορά (περιθώριο) που παρατηρείται µεταξύ της τιµής
αγοράς και της τιµής πώλησης ενός υποκείµενου µέσου (νόµισµα, προσφερόµενου και Ϲητούµενου επιτοκίου µιας
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πρόσφατη εξέλιξη αποτελεί και το δικαίωµα Ασιατικού τύπου – το δικαίωµα µπορεί να εκτελεσθεί
µε τιµή άσκησης το µέσο όρο της τιµής του δικαιώµατος µέσα σε µία προκαθορισµένη περίοδο.
Τα δικαιώµατα εκτός οργανωµένων χρηµατιστηρίων είναι περισσότερο δηµοφιλή από τα υπόλοιπα
για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι τυποποιηµένα και προσφέρουν αµέτρητες δυνατότητες όσον
αφορά στις τιµές άσκησης και ηµεροµηνίες λήξης τους. Στην πραγµατικότητα, τα δικαιώµατα που
διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο, που είναι σχετικά τυποποιηµένα, αποτελούν κατά κύριο
λόγο δικαιώµατα σε µελλοντικά συµβόλαια. ΄Οταν το υποκείµενο µέσο είναι συγκεκριµένα συνάλλαγµα, οι ενδιαφερόµενοι για ένα συναλλαγµατικό δικαίωµα δεν αγοράζουν ένα τέτοιο δικαίωµα
µόνο για να καλυφθούν από την ενδεχόµενη αύξηση της ισοτιµίας, αλλά µεγάλες επιχειρήσεις
διαχειρίζονται ενεργά τα ανοίγµατά τους σε συνάλλαγµα µε την πώληση δικαιωµάτων για να κερδίσουν το έσοδο των premium.
Τα δικαιώµατα αναλύονται σε δύο µέρη ανάλογα µε το κόστος τους. Το πρώτο µέρος αποτελεί την
εσωτερική αξία που δηλώνει την διαφορά, όταν αυτή είναι ϑετική, µεταξύ της τιµής άσκησης και της
άµεσης, τρέχουσας, τιµής του υποκείµενου µέσου, ουσιαστικά δηλαδή την τιµή του δικαιώµατος
εφ΄ όσον αυτό ασκηθεί. Το δεύτερο µέρος αποτελεί την υπεραξία που δηλώνει την διαφορά µεταξύ
της τιµής του δικαιώµατος και της εσωτερικής αξίας. Η υπεραξία δεν µπορεί να είναι αρνητική
και ουσιαστικά αντανακλά την πιθανότητα ο αγοραστής του δικαιώµατος να έχει την ευκαιρία να
ασκήσει το δικαίωµά του µε κάποιο κέρδος. Σε τυχαία χρονική στιγµή, ένα δικαίωµα είναι, ανάλογα µε την αξία του, είτε πάνω από το χρηµατικό του ισοδύναµο (δηλαδή όταν έχει εσωτερική αξία),
είτε ίσο µε το χρηµατικό του ισοδύναµο, είτε τέλος κάτω από το χρηµατικό του ισοδύναµο (όταν η
τιµή εκτέλεσης του δικαιώµατος είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιµή του υποκείµενου µέσου
και κατά συνέπεια δεν έχει εσωτερική αξία.
Ο αγοραστής του δικαιώµατος έχει τρεις επιλογές : Η µία είναι να αφήσει το δικαίωµα να λήξει. Η δεύτερη είναι να ασκήσει το δικαίωµά του. Η τελευταία είναι να πουλήσει το δικαίωµα
µεταβιβάζοντας το σε κάποιον τρίτο.
Σε αντίθεση λοιπόν µε ένα προθεσµιακό συµβόλαιο, η Ο.Α.Ε. ϐρίσκεται τώρα σε µία περισσότεϱο συµφέρουσα ϑέση µιας και το συµβόλαιο την καλύπτει σε ενδεχόµενη αύξηση της τρέχουσας
συναλλαγµατικής ισοτιµίας την στιγµή 𝑡 = 𝑇 (όταν η επιχείρηση ϑα πρέπει να αγοράσει δολάρια
σε υψηλότερη τιµή από αυτήν που υπάρχει στην ελεύθρη αγορά), αλλά την ευνοεί όταν και εάν
προκύψει µια χαµηλότερη τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία. Βέβαια δεν ϑα πρέπει να πιστέψει
κάποιος ότι τα δικαιώµατα Ευρωπαϊκού τύπου ακυρώνουν (όντας καλύτερα) την ύπαρξη των προθεσµιακών συµβολαίων αφού πολύ απλά προσφέρουν στον αγοραστή τους µεγαλύτερη ευελιξία. ΄Ενα
προθεσµιακό συµβόλαιο έχει εξ ορισµού µηδενική τιµή σε αντίθεση µε ένα δικαίωµα που έχει µία
ορισµένη αξία. Ο προσδιορισµός της ‘δίκαιης’ τιµής (ϑεωρητικής αξίας), δηλαδή µιας εκτίµησης
της αξίας του παραγώγου, είναι µέγιστης σηµασίας στα Χρηµατοοικονοµικά. Είναι λοιπόν σαφές
ότι οι οικονοµικοί αναλυτές της Ο.Α.Ε. αντιµετωπίζουν ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα καθορισµού
του ϐέλτιστου τρόπου κάλυψης της εταιρείας από τον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο που ενέχει µία
τράπεζας, κτλ). Ο κίνδυνος αγοράς του έχει σχέση µε τις διαφορετικές αποδόσεις δύο όµοιων ϑέσεων στην αγορά και
επηρεάζεται από την άµεση ϑέση/τιµή του υποκείµενου µέσου και από τις διακυµάνσεις της καµπύλης απόδοσης
(γραφική παράσταση που εκφράζει την σχέση της απόδοσης ενός χρηµατοοικονοµικού προϊόντος σε συνάρτηση της
χρονικής διάρκειάς του).
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(συναλλαγµατική) κατάσταση όπως αυτή που µε απλά λόγια περιγράψαµε παραπάνω.

6.2 Τα Τρια Βασικά Μοντέλα των ‘Μοντέρνων’ Χρηµατοοικονοµικών

Είναι σχεδόν αδύνατον, ιστορικά, να ανακαλύψουµε τα ίχνη των πρώτων µετοχών. Μία µετοχή,
ως το καθρέπτισµα µεριδίου µιας εταιρείας, πιθανότατα πρωτοπαρουσιάστηκε ως έννοια πριν από
αρκετούς αιώνες και αποτελούσε έναν καθιερωµένο µηχανισµό άντλησης χρηµάτων για την χρηµατοδότηση µελλοντικών ανοιγµάτων της επιχείρησης. Η εταιρεία (ή η κυβέρνηση) διανέµει ένα
µερίδιο της ιδιοκτησίας της για να αυξήσει το κεφάλαιό της (οι µετοχές και τα οµόλογα εκδίδονται
ως µία µορφή δανεισµού). Με αυτόν τον τρόπο κατά το παρελθόν ήταν δυνατόν πολλές επιχειρήσεις
να αναπτυχθούν. ΄Οταν όλο και περισσότερες εταιρείες υιοθέτησαν αυτές τις τεχνικές δανεισµού,
κατέστη αναγκαία η δηµιουργία ενός συγκεκριµένου µέρους όπου αυτού του είδους οι συναλλαγές
ϑα λάµβαναν χώρα. Το Χρηµατιστήριο του ΄Αµστερνταµ ϑεωρείται το παλαιότερο στον κόσµο και
ιδρύθηκε στις αρχές του δεκάτου εβδόµου αιώνα. Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ϑεωρείται,
από την άλλη µεριά, το µεγαλύτερο στον κόσµο και ιδρύθηκε στα τέλη του δεκάτου ογδόου αιώνα.
΄Ενας άλλος πασίγνωστος Αµερικάνικος Οργανισµός, το National Association of Securities Dealers
Automated Quotations (NASDAQ) ιδρύθηκε το 1971.
Το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών αποτελεί το εθνικό χρηµατιστήριο και εδρεύει στην Αθήνα. Ιδρύϑηκε το 1876. Μόλις το 1999 ιδρύθηκε το Χρηµατιστήριο Παραγώγων της Αθήνας ενώ το 2002
το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και το Χρηµατιστήριο Παραγώγων της Αθήνας συγχωνεύθηκαν
για να δηµιουργήσουν το Χρηµατιστήριο Αθηνών (ATHEX) στην Λεωφόρο Αθηνών 110, GR-10442,
Αθήνα (µέχρι το 2007 η ATHEX έδρευε στην Οδό Σοφοκλέους).
Και στην περίπτωση των πρώτων συναλλαγών δικαιωµάτων τα πράγµατα είναι εξίσου οµιχλώδη.
Σίγουρα όµως παρατηρήθηκαν επίσηµα και για πρώτη ϕορά έντονες συναλλαγές δικαιωµάτων στην
αγορά το 1973 όταν ιδρύθηκε και το Chicago Board Options Exchange και πρωτοκυκλοφόρησε
τυποποιηµένα ϑεσµοθετηµένα δικαιώµατα. Στην Ελλάδα ο περισσότερος κόσµος αγνοεί ακόµη και
σήµερα αυτά τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία για κάλυψη του επενδυτικού κινδύνου και λέγεται
ότι µόλις 1 στους 50 από αυτούς που δραστηριοποιούνται ενεργά στο Χρηµατιστήριο συναλλάσσεται
σε παράγωγα ! Εντούτοις, η χρήση των παραγώγων ολοένα και αυξάνεται παγκοσµίως και µάλιστα
σε αρκετές χώρες περισσότεροι επενδύουν σε παράγωγα παρά σε µετοχές ή οµόλογα. Κάτι τέτοιο
δεν αποτελεί έκπληξη : ο απλούστερος λόγος που εξηγεί αυτήν την τάση είναι ότι οι επενδυτές
µπορούν κάλλιστα να κερδίσουν αν προβλέψουν πτώση της αγοράς (ας πούµε µία κρίση µικρών
διαστάσεων) και εκφράσουν αυτό το προαίσθηµα προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό τους δικαιώµατα
και µελλοντικά συµβόλαια. Από την άλλη µεριά, όταν κανείς συναλλάσσεται µοναχά µε µετοχές,
κερδίζει αποκλειστικά και µόνο στην περίπτωση ανόδου του χρηµατιστηρίου.
Τα Χρηµατοοικονοµικά αποτελούν ένα σχετικά πρόσφατο ερευνητικό πεδίο και οφείλουν την ύπαρξή τους στις σηµαντικότατες εργασίες του Markowitz [64] και αργότερα των Sharpe και Miller [87].
Ορισµένες ϕορές αυτές οι πρωτογενείς δηµοσιεύσεις παρουσιάζονται ως µέρος των ‘Μοντέρνων’ (ή
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Σύγχρονων) Χρηµατοοικονοµικών αν και κάτι τέτοιο είναι σχετικά ασαφές. (΄Ισως οι προσπάθειες
του Bachelier να µοντελοποιήσει τις διακυµάνσεις τιµών στο Χρηµατιστήριο του Παρισιού το 1900
να ϑεωρούνται τώρα πλέον ως ‘Παλαιά Σχολή’.) Σε κάθε περίπτωση, ϕαίνεται πως υπάρχουν τρεις
ϐασικές Θεωρίες/Μοντέλα που εντάσσονται στα αποκαλούµενα ‘Σύγχρονα’ Χρηµατοοικονοµικά.
Βέβαια υπάρχουν και πολλά ακόµα µοντέλα, ορισµένα από τα οποία παρουσιάζουµε και εξετάζουµε σε αυτήν την διατριβή. ∆εν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι Markowitz, Sharpe και Miller
µοιράστηκαν το Βραβείο Nobel στα Οικονοµικά το 1990 όταν και η επιστηµονική κοινότητα παϱαδέχθηκε την ύπαρξη µιας νέας τάσης στον κλάδο των Οικονοµικών και των Μαθηµατικών στα
Χρηµατοοικονοµικά. Το δεύτερο Βραβείο Nobel στα Οικονοµικά που απονεµήθηκε σε ανθρώπους
που συνέβαλαν σε εξαιρετικό ϐαθµό στην ανάπτυξη των Χρηµατοοικονοµικών έλαβε χώρα επτά
χρόνια αργότερα, το 1997, όταν το ϐραβείο µοιράστηκαν οι Scholes και Merton.
Οι µετοχές αντανακλούν ένα µέρος της εταιρείας. Υπολογίζοντας (ή µήπως µαντεύοντας;) την τάση
µιας µετοχής και επενδύοντας (ποντάροντας) σε αυτήν την τάση µπορεί κάποιος να ϐγάλει χρήµατα. Αν η µετοχή είχε αποτιµηθεί δίκαια και ο επενδυτής είχε πλήρη (τέλεια) πληροφόρηση όσον
αφορά στην ϑέση της εταιρείας, τότε δεν ϑα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβληµα σχετικά µε την
επένδυση ή µη στην συγκεκριµένη µετοχή. Εντούτοις, τίποτε από τα παραπάνω δεν συµβαίνει
στην πραγµατικότητα και αυτό γιατί η ίδια η αγορά δεν είναι αποτελεσµατική (efficient). Σε µια
αποτελεσµατική αγορά (χωρίς κερδοσκοπικές ευκαιρίες – no arbitrage) οι τρέχουσες τιµές (όλων
των υποκείµενων µέσων) αντικατοπτρίζουν τις γνώσεις (συνοδευόµενες από κάθε πιθανή πληροφοϱία) αλλά και τις προσδοκίες όλων των επενδυτών7 . Κατά συνέπεια ϑα ήταν ανώφελη η αναζήτηση
υποτιµηµένων µετοχών (γιατί σε αυτό το ϑεωρητικό πλαίσιο τέτοιες µετοχές δεν ϑα υπήρχαν !) και
έτσι κέρδη που ϑα ϐασίζονταν σε κερδοσκοπικές ενέργειες εκµεταλλευόµενες πιθανές συναλλασσόµενες µετοχές µε τιµή πολύ διαφορετική από την πραγµατική αξία τους δεν ϑα ήταν εφικτά. Αν
ένα ‘τέλειο’ µοντέλο τιµολόγησης δικαιωµάτων, ϐέλτιστου χαρτοφυλακίου, κτλ, ήταν δυνατό, αυτό
αυτοµάτως ϑα σήµαινε ότι ποτέ δεν ϑα µπορούσε κάποιος να κερδίσει στο Χρηµατιστήριο : οι τιµές
όλων των χρεογράφων ϑα αποτιµούνταν αποτελεσµατικά και όλη η πληροφορία ϑα ενσωµατωνόταν
στις τιµές όλων των υποκείµενων µέσων προλαµβάνοντας µάλιστα και ενδεχόµενες µελλοντικές εκπλήξεις ! (Αυτό ϑα σήµαινε ότι µια χρηµατοοικονοµική κρίση – αντίστοιχα µια ταχεία άνοδος των
τιµών µε συνεπαγόµενο κύµα ευηµερίας – ϑα µπορούσε πάντοτε να προβλεφθεί για τον απλούστατο
λόγο ότι ϑα είχε συµπεριληφθεί στην πληροφορία που ϑα ήταν δηµοσίως γνωστή πολύ πριν το ίδιο
το γεγονός.)
Η Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου (Modern Portfolio Theory (MPT)) αναπτύχθηκε από τον Markowitz [64, 65]. Περιγράφει την Θεωρία ΄Υπαρξης Αποτελεσµατικής Αγοράς που ϐασίζεται στην
σχέση µεταξύ της αβεβαιότητας και της απόδοσης των επενδύσεων. Εισάγει επίσης και την έννοια
της διασποράς του χαρτοφυλακίου και της ασφάλειας που µία τέτοια κίνηση προσφέρει. ΄Ενα αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο είναι εκείνο που έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να αποφέρει τη µέγιστη
δυνατή (προσδοκώµενη) απόδοση για ένα δεδοµένο επίπεδο αβεβαιότητας (όµοια, την ελάχιστη
δυνατή αβεβαιότητα για ένα δεδοµένο επίπεδο απόδοσης). Κατά κανόνα, ϐασιζόµενοι στην συνάρ7

Αυτή είναι και η πολύ γνωστή Υπόθεση Αποτελεσµατικότητας των Αγορών (Efficient Market Hypothesis) η οποία

πρωτοδιατυπώθηκε από τον Fama στα τέλη της δεκαετίας του 1960, µια υπόθεση που µετατράπηκε σε δόγµα.
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τηση χρησιµότητας (ωφέλειας) του επενδυτή (καµπύλες αδιαφορίας που συνδέουν την αβεβαιότητα
µε την απόδοση), η αβεβαιότητα ενός χαρτοφυλακίου αντισταθµίζεται µε µία ποικιλία σε µετοχές,
συµβόλαια, κτλ. Είναι πολύ δηµοφιλές στις µέρες µας να ϐλέπουµε ολοένα και περισσότερα χαρτοφυλάκια, που προτείνονται από τις ίδιες τις τράπεζες, όπου οι υποψήφιοι επενδυτές έχουν την
δυνατότητα να επιλέξουν ένα από αυτά και να δεσµεύσουν (επενδύσουν) τα χρήµατά τους σε εκείνο
που ταιριάζει περισσότερο στο ϱίσκο που είναι διατεθειµένοι να αναλάβουν (και προφανώς µε τα
αντίστοιχα προσδοκώµενα ωφέλη-κέρδη).
΄Ενα σχετικά απλούστερο µοντέλο είναι το λεγόµενο Υπόδειγµα Τιµολόγησης Κεφαλαιακών Τίτλων
(Capital Asset Pricing Model (CAPM)). Το CAPM αποτελεί την πιο γνωστή και καθιερωµένη µέθοδο
που αφορά στον προσδιορισµό επένδυσης κεφαλαίου. Σε αυτό το οικονοµικό υπόδειγµα ϐασίζονται
χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν µε την τιµολόγηση χρεογράφων, εργασιακών ϑέσεων απασχόλησης και συγχωνεύσεων. Το CAPM αναπτύχθηκε από τον Sharpe [87]. Πάλι,
το κεντρικό ϑέµα αυτού του µοντέλου είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίων. Το υπόδειγµα δέχεται την ύπαρξη µιας ϑετικής γραµµικής συνάρτησης που συνδέει τις προσδοκώµενες αποδόσεις
ενός διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου και του συσχετισµένου κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Ο
συστηµατικός κίνδυνος µοντελοποιείται µε την εισαγωγή µιας παραµέτρου (που είναι γνωστή ως
η παράµετρος ϐήτα) και που ορίζεται ως ο λόγος της συνδιακύµανσης µεταξύ της απόδοσης του
χρεωγράφου και της προσδοκώµενης αποδοτικότητας του χαρτοφυλακίου µε την διακύµανση του
ίδιου του χαρτοφυλακίου.
΄Οσο ενδιαφέροντα κι αν είναι τα δύο προαναφερθέντα µοντέλα είτε σε ϑεωρητικό επίπεδο είτε, πιο
σηµαντικά, σε επίπεδο εφαρµογών, δεν αποτελούν σηµείο µελέτης κατά το υπόλοιπο µέρος της
διατριβής. Ωστόσο, παραµένουν στο µυαλό µας για ενδεχόµενες µελλοντικές µελέτες. Σε αυτήν
την διατριβή περιγράφουµε διάφορα µοντέλα που χρησιµοποιούνται εκτεταµένα σε πραγµατικές
αγορές και στην γενικότερη οικονοµία, µοντέλα που όλα τους οφείλουν την ύπαρξή τους στο Υπόδειγµα Τιµολόγησης ∆ικαιωµάτων (Option Pricing Model (OPM) των Black και Scholes [10] και
Merton [68]. Το µοντέλο αυτό εξασφάλισε στους Scholes και Merton το Βραβείο Nobel στα Οικονοµικά το 1997 (και όχι στον Black µιας και το Βραβείο Nobel δεν απονέµεται ποτέ µετά ϑάνατον).
Παρουσιάζουµε ορισµένες προκαταρκτικές έννοιες των Χρηµατοοικονοµικών στην επόµενη ενότητα χρησιµοποιώντας ως επεξηγηµατικό µέσο την λεγόµενη ϕόρµουλα των Black-Scholes για την
δίκαιη τιµολόγηση δικαιωµάτων.

6.3 Το Υπόδειγµα Τιµολόγησης ∆ικαιωµάτων

Η ‘δίκαιη’ τιµολόγηση δικαιωµάτων και η εκτίµηση του συνεπαγόµενου ϱίσκου είναι ϑεµελιώδους
σηµασίας στα Χρηµατοοικονοµικά. Με την λέξη ‘δίκαιη’ εννοούµε την δικαιολογηµένα σωστή και
δίκαιη τιµή ενός δικαιώµατος µε την έννοια ότι και οι δύο εµπλεκόµενες µεριές (ο επενδυτής και ο
χρηµατοπιστωτικός οργανισµός για παράδειγµα) είναι διατεθειµένοι να υπογράψουν το συµβόλαιο.
Παρ΄ όλα αυτά, ϑα πρέπει να τονίσουµε ότι µία δίκαιη τιµή (µε την κυριολεκτική έννοια του όρου)
δεν είναι δυνατή, γιατί, πολύ απλά, όχι µόνο είναι σχεδόν ϐέβαιο πως κάποιος εν τέλει ϑα χάσει,
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αλλά επίσης εξαιτίας των υποθέσεων που πραγµατοποιούνται για τον καθορισµό αυτής της δίκαιης
τιµής – ο παραµετρικός χώρος είναι πρακτικά άπειρος (και για αυτόν τον λόγο χρησιµοποιήσαµε
τα εισαγωγικά).
Το Υπόδειγµα Τιµολόγησης ∆ικαιωµάτων (Option Pricing Model (OPM)) παρουσιάστηκε επίσηµα
στις αρχές της δεκαετίας του εβδοµήντα του περασµένου αιώνα από τους Black και Scholes και
αυτός είναι ο λόγος που ο µαθηµατικός τύπος για την τιµολόγηση δικαιωµάτων ϕέρει το όνοµά
τους. Εντούτοις, πολύ σπάνια αναφέρεται το όνοµα του Merton, αν και µοιράστηκε το Βραβείο
Nobel στα Οικονοµικά το 1997 µε τον Scholes (και δυστυχώς όχι και µε τον Black µιας και ο
τελευταίος απεβίωσε το 1995 και το Βραβείο Nobel δεν απονέµεται ποτέ µετά ϑάνατον – ϐέβαια
έλαβε την υποχρεωτική εύφηµη µνεία κατά την διάρκεια της τελετής).
Το OPM χρησιµοποιείται εκτεταµένα από ένα µεγάλο σύνολο επιχειρήσεων ανά τον κόσµο. Το
µοντέλο είναι απλό και εύχρηστο, κυρίως γιατί συχνά λύνεται αριθµητικά, για παράδειγµα χρησιµοποιώντας την µέθοδο των πεπερασµένων διαφορών ή την δηµοφιλή αριθµητική µέθοδο Monte
Carlo από τους επαγγελµατίες. Η ϐελτίωση αυτού του µοντέλου, ή ακόµα και των υποκατάστατών
του8 , ϑεωρείται ότι αποτελεί ένα από τα πιο ενεργά – αν όχι το πιο ενεργό – ερευνητικά πεδία των
Χρηµατοοικονοµικών τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Βέβαια πίσω από όλα αυτά ϐρίσκεται η αρχή
της αντιστάθµισης του κινδύνου.
΄Οπως ϕάνηκε στην Ενότητα 6.1, ένας επενδυτής αντιµετωπίζει µία πληθώρα επενδυτικών κινδύνων (εν γένει, αλλά και ειδικότερα στις µέρες µας, όπου η οικονοµική κατάσταση είναι ιδιαίτερα
ασταθής) λόγω των καταγραφόµενων διακυµάνσεων των µετοχών και/ή των επιτοκίων. Είναι λοιπόν προφανές ότι τέτοιοι κίνδυνοι πρέπει, µε κάποιον τρόπο, να αντισταθµιστούν. Τα δικαιώµατα
(και τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης) είναι τα πιο συνηθισµένα εργαλεία νοµισµατικής και
συναλλαγµατικής αντιστάθµισης. Η επένδυση µε τέτοια συµβόλαια µειώνει τον ϐαθµό ευαισθησίας
σε έναν συγκεκριµένο κίνδυνο και, εν τέλει, στον συνολικό κίνδυνο που συνδέεται µε το ίδιο το
χαρτοφυλάκιο.
Υποθέστε ότι έχουµε στην διάθεσή µας ένα υποκείµενο µέσο, έστω µία µετοχή, η τιµή της οποίας
είναι 𝑥. Η αξία αυτής της µετοχής έχει παρατηρηθεί να µεταβάλλεται µε τον χρόνο, 𝑡, και χρειαϹόµαστε έναν τρόπο για να αντισταθµίσουµε τον υπάρχοντα επενδυτικό κίνδυνο. Αποφασίζουµε
να στραφούµε στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων της Αθήνας (πλέον στο Χρηµατιστήριο Αθηνών) και
να αγοράσουµε, για παράδειγµα, ένα (χρηµατοοικονοµικό) δικαίωµα αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου.
Αυτό το δικαίωµα τιµολογείται 𝑢. Ποιά είναι η ‘δίκαιη’ τιµή για αυτό το δικαίωµα; Ποιές είναι
οι µεταβλητές και οι παράµετροι από τις οποίες εξαρτάται αυτό το δικαίωµα; (Σηµειώστε ότι τα
σύµβολα που ϑα χρησιµοποιήσουµε από εδώ και στο εξής είναι αυτά που ϑα χρησιµοποιούµε σε
ολόκληρο το Μέρος Β΄ της διατριβής εκτός και αν υποδείξουµε κάτι διαφορετικό.)
8

Σηµειώστε εδώ ότι από την πρωτοπαρουσίασή του κιόλας στην χρηµατοοικονοµική κοινότητα, χαρακτηρίστηκε όχι

µόνον ανακριβές αλλά ακόµα και παραπλανητικό – ϐασίζεται σε µη-ϱεαλιστικές υποθέσεις τις οποίες και αναφέρουµε
παρακάτω. Σηµειωτέον, σχετικά µε την µοντελοποίηση χρηµατοοικονοµικών ϕαινοµένων, ο ίδιος ο Friedman ισχυρίστηκε ότι ένα µοντέλο δεν είναι αναγκαίο να στηρίζεται πάνω σε ϱεαλιστικά δεδοµένα, αλλά αρκεί οι προβλέψεις του να
ϑεωρούνται σωστές.
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Αφού το δικαίωµα αναφέρεται σε ένα συγκεκριµένο υποκείµενο µέσο, στην περίπτωση αυτή σε µία
µετοχή µε τιµή 𝑥, σίγουρα ϑα εξαρτάται από αυτό το 𝑥. Εξαρτάται επίσης και από τον χρόνο, 𝑡,
διότι σε κάθε χρονική στιγµή αποτιµάται διαφορετικά. Η αξία της µετοχής, 𝑥, µεταβάλλεται µε
τον χρόνο 𝑡. Η παράµετρος 𝜇, η απόκλιση (drift), αναπαριστά τον µέσο ϱυθµό κίνησης της τιµής
του δείκτη της µετοχής και η παράµετρος 𝜎 , την αστάθεια (volatility), δηλαδή του µεγέθους των
διακυµάνσεων. Κατά τα ϕαινόµενα, η αστάθεια9 αποτελεί την περισσότερο αόριστη ποσότητα όλων
των παραπάνω και η σωστή σύνδεσή της µε την κίνηση Brown (µία συγκεκριµένη και πολύ χρήσιµη
στοχαστική διαδικασία, που καλείται και διαδικασία Wiener) είναι ϑεµελιώδους σηµασίας για την
κατασκευή του µοντέλου. Ειδικά όταν εργαζόµαστε σε συνεχείς χρονικές κλίµακες, η αστάθεια
(και όχι η απόκλιση) είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο µιας και αντικατοπτρίζει το απειροστό.
Μια επιπρόσθετη παράµετρος είναι το επιτόκιο (χωρίς κίνδυνο), 𝑟 , στο οποίο αναφέρεται η µετοχή.
Τέλος, σηµαντικές παράµετροι, ιδιαίτερα σηµαντικές για τον προσδιορισµό της λύσης του µοντέλου,
είναι αυτές που αναφέρονται στην λήξη του συµβολαίου : η τιµή άσκησης, 𝑋 , και η ηµεροµηνία
λήξης, 𝑇 (και οι δύο σταθερές). Συνεπώς, η τελική συνθήκη είναι η

𝑢(𝑇, 𝑥) = max(0, 𝑋 − 𝑥).

(6.1)

∆ύο ακόµη συνθήκες πρέπει να ικανοποιούνται : 𝑢(𝑡, 0) = 0 και 𝑢(𝑡, 𝑥) ∼ 𝑥 καθώς το 𝑥 → ∞.

Υποθέτουµε ότι η εξέλιξη της τιµής της µετοχής, 𝑥 (το υποκείµενο µέσο), ακολουθεί µία γεωµετρική
κίνηση Brown, δηλαδή το υπόδειγµα του λογαριθµοκανονικού τυχαίου περιπάτου – λογαριθµοκανονικού διότι προέρχεται από την λογαριθµική συνάρτηση και την εφαρµογή του Λήµµατος
του Itô (ϑεωρία της στοχαστικής ολοκλήρωσης). Εποµένως, η τιµή της µετοχής διέπεται από την
στοχαστική διαφορική εξίσωση
d𝑥 = 𝜇 𝑥 d𝑡 + 𝜎 𝑥 d𝐵.

(6.2)

Στην (6.2) υποθέτουµε ότι η αναµενόµενη απόδοση της µετοχής είναι ανάλογη της αξίας της (ντετερµινισµός) και ότι οι µεταβολές τής τιµής τής µετοχής είναι επίσης ανάλογες του γινοµένου της
αξίας και της µεταβολής τής κίνησης Brown, d𝐵 (στοχαστικότητα).
Η λύση της (6.2), χρησιµοποιώντας το Λήµµα του Itô [98], είναι η

𝑥(𝑡) = 𝑥(0) exp

{(

)
}
𝜇 − 21 𝜎 2 𝑡 + 𝜎𝐵 .

Γνωρίζοντας ότι η τιµή του δικαιώµατος10 είναι 𝑢(𝑡, 𝑥), από το Λήµµα του Itô σε δύο διαστάσεις
έχουµε ότι
d𝑢 =
9

∂𝑢
∂𝑢
∂2𝑢
d𝑡 +
d𝑥 + 12 𝜎 2 𝑥2 2 d𝑡.
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥

(6.3)

Η έντονη τάση µιας αγοράς ή ενός προϊόντος να σηµειώνει σηµαντικές µεταβολές τόσο στις εµπλεκόµενες αξίες όσο

και στην συχνότητα πραγµατοποίησής τους. Η συνηθέστερη µέθοδος προσδιορισµού αυτής της αστάθειας γίνεται µέσω
του υπολογισµού, επί ετήσιας ϐάσης, της τυπικής απόκλισης (απόκλιση από τον µέσο όρο των διαφόρων επιπέδων στα
οποία αυξοµειώνεται η τιµή του αγαθού) του µεγέθους που σηµειώνει τις διακυµάνσεις (συνήθως η τιµή του αγαθού ή
το κέρδος µιας επενδυτικής στρατηγικής).
10
Παρατηρήστε ότι, µιας και το δικαίωµα ανάκλησης σε αυτήν την περίπτωση είναι Ευρωπαϊκού τύπου, υπάρχει
ϑετική συσχέτιση µεταξύ της τιµής τού δικαιώµατος και της τιµής τής µετοχής. Αυτό συµβαίνει γιατί το δικαίωµα
αποδίδει υψηλότερα κέρδη όσο µεγαλύτερη είναι η αξία τής µετοχής στον χρόνο 𝑇 . Αυτές οι συσχετίσεις αποδεικνύονται
πολύ χρήσιµες όταν πρόκειται για την επιλογή των συµβολαίων που ϑα συµπεριληφθούν σε ένα δεδοµένο χαρτοφυλάκιο.
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Στο σηµείο αυτό ϐρίσκεται ένα πολύ κρίσιµο και λεπτό Ϲήτηµα : για να αντισταθµιστεί ο επενδυτικός
κίνδυνος που έχει να κάνει µε τις διακυµάνσεις της τιµής της µετοχής, αγοράζουµε ένα δικαίωµα.
Εν τέλει, πώς ελαχιστοποιούµε τον κίνδυνο; Θεωρείστε πως η αξία του δικαιώµατος είναι η ίδια
µε εκείνη της µετοχής. Τότε, αν η µετοχή στην λήξη ανέβαινε, το κέρδος ϑα ήταν εκείνη η τιµή
µείον την τιµή του δικαιώµατος, ενώ, αν η µετοχή στην λήξη υποχωρούσε, το κέρδος ϑα ήταν
απλά µηδενικό. Ο µόνος τρόπος για να δούµε ποιά είναι η αξία του δικαιώµατος σήµερα είναι
να κατασκευάσουµε ένα χαρτοφυλάκιο που ϑα περιέχει το δικαίωµα και την πώληση µέρους της
µετοχής (στρατηγική συναλλαγής επί της µετοχής). Το δεύτερο µέρος του χαρτοφυλακίου καλείται
δέλτα και για αυτόν τον λόγο αυτή η µέθοδος είναι γνωστή ως ισοστάθµιση δέλτα (delta hedging).
΄Ετσι, η αξία του χαρτοφυλακίου µπορεί να γραφεί ως

𝑉 = 𝑢(𝑡, 𝑥) − 𝛿𝑥.

(6.4)

Προφανώς το πρωταρχικό µας µέληµα είναι να επιλέξουµε το ϐέλτιστο 𝛿 . Σε συνεχή χρόνο η
εξίσωση (6.4) παίρνει την µορφή
d𝑉 = d𝑢 − 𝛿 d𝑥,
η οποία, λόγω της (6.3), γράφεται
d𝑉 =

∂𝑢
∂2𝑢
∂𝑢
d𝑡 +
d𝑥 + 21 𝜎 2 𝑥2 2 d𝑡 − 𝛿 d𝑥.
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥

(6.5)

Από τη στιγµή που ενδιαφερόµαστε για να αντισταθµίσουµε το χαρτοφυλάκιό µας, η µεταβολή της
αξίας του χαρτοφυλακίου ϑα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη από κάθε στοχαστικό όρο. Αυτό το ϕυσικό
αίτηµα καθορίζει το 𝛿 ,

𝛿=

∂𝑢
.
∂𝑥

(6.6)

Υπάρχουν δύο σχόλια [98] που αξίζει να παραθέσουµε εδώ : Από την (6.6) ϕαίνεται ότι η ϐέλτιστη
τιµή του 𝛿 ϑα πρέπει να επαναπροσδιορίζεται συνεχώς (το δεξί µέρος µεταβάλλεται συνεχώς). Αυτό
λοιπόν αποτελεί ένα παράδειγµα µιας στρατηγικής δυναµικής αντιστάθµισης. Το δεύτερο σχόλιο
είναι περισσότερο πρακτικής ϕύσης. Οι Thorp και Kassouf [93] συνέλαβαν την ιδέα της ισοστάθµισης δέλτα. Εντούτοις, για κάποιο λόγο τους διέφυγε η αρχή της µη κερδοσκοπικής τακτικής, το
σηµείο που αναγνωρίζεται ως το καθοριστικής σηµασίας ϐήµα που οδηγεί σε ένα Βραβείο Nobel!
΄Εχοντας προσδιορίσει το 𝛿 , η εξίσωση (6.5) γίνεται απολύτως ντετερµινιστική (χωρίς ίχνος επενδυτικού κινδύνου). Κατά συνέπεια, οι Black και Scholes υποστήριξαν ότι η µεταβολή στην αξία του
χαρτοφυλακίου ϑα έπρεπε να ισούται µε
d𝑉 = 𝑟 𝑉 d𝑡,

(6.7)

µε άλλα λόγια, µε ακριβώς αυτό που ϑα λάµβανε κάποιος αν επένδυε ολόκληρη την αξία του
χαρτοφυλακίου σε ένα ‘ακίνδυνο’ οµόλογο µε επιτόκιο 𝑟 . Κάτι τέτοιο ελαχιστοποιεί κάθε πιθανή
κερδοσκοπία. Αντικαθιστώντας τις (6.4), (6.5) και (6.6) στην (6.7), οι Black και Scholes οδηγήθηκαν στην

∂𝑢 1 2 2 ∂ 2 𝑢
∂𝑢
+ 2𝜎 𝑥
+ 𝑟𝑥
− 𝑟𝑢 = 0.
2
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥

(6.8)

Η εξίσωση (6.8) είναι µία διαφορική εξίσωση µε µερικές παραγώγους παραβολικού τύπου που
µοντελοποιεί την χρονική εξέλιξη της ϑεωρητικής αξίας χρηµατοοικονοµικών µέσων όπως δικαιωµάτων Ευρωπαϊκού τύπου. Στην Ενότητα 8.1 µελετάµε αυτό το µοντέλο σε µεγαλύτερο ϐάθος.
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Ωστόσο, προτού προβούµε σε µία τέτοια µελέτη, αναφέρουµε ορισµένα σηµαντικά σηµεία σχετικά
µε τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν µε την αγορά και που έχουµε αποκρύψει προσεκτικά κατά
την παρασκευή τής (6.8).
Οι υποθέσεις αναφορικά προς το υπόδειγµα των Black-Scholes χωρίζονται σε δύο ϐασικές κατηγορίες. Πρώτα απ΄ όλα σε εκείνες που είναι αναπόφευκτες µε την έννοια ότι είναι αναγκαίες για να
µπορέσει κάποιος να µοντελοποιήσει την τιµολόγηση δικαιωµάτων (δίχως αυτές τις υποθέσεις δεν
ϑα µπορούσε να προχωρήσει καθόλου η µοντελοποίηση). Κατά δεύτερον, σε εκείνες που επιτρέπουν στο µοντέλο να είναι αντιµετωπίσιµο – χωρίς αυτές το µοντέλο είναι πρακτικά µη-επιλύσιµο,
ακόµα και µε αριθµητικές µεθόδους.
Πρώτα, περιγράφουµε συνοπτικά τις αναπόφευκτες υποθέσεις : ∆εν υφίστανται ευκαιρίες κερδοσκοπίας δίχως καµίας µορφής επενδυτικού κινδύνου11 . ΄Οπως επισηµαίνει ο Wilmott [98]: ‘Η
Ϲωή, και οτιδήποτε γύρω από αυτή, ϐασίζεται σε κερδοσκοπικές ευκαιρίες και στην επιτυχηµένη
εκµετάλλευσή τους. Η εξέλιξη είναι στατιστική κερδοσκοπία’. ∆υστυχώς, δεν µπορεί κάποιος να
αποφύγει τυχόν κερδοσκοπικές στρατηγικές και δεν µπορεί να Ϲει σε έναν κόσµο όπου ορισµένοι
άνθρωποι δεν ϑα ϐγάζουν χρήµατα υιοθετώντας τις. Ειδικότερα στα Χρηµατιστήρια όπου η εσωτερική πληροφόρηση αποτελεί καθηµερινή ϱουτίνα. Τέλος, δεν υφίστανται κόστη διεκπεραίωσης
συναλλαγών όσον αφορά στην αγορά ή στην πώληση του υποκείµενου µέσου, δεν παρατηρούνται
κυρώσεις για ακάλυπτες πωλήσεις και δεν υπάρχουν ϕόροι. Τα υποκείµενα µέσα είναι απολύτως
διαιρετά. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι όλες αυτές οι υποθέσεις είναι µη-ϱεαλιστικές.
Σχετικά µε την δεύτερη κατηγορία υποθέσεων; Το υποκείµενο µέσο δεν πληρώνει µερίσµατα. Αυτό
όµως δεν είναι ουσιώδους σηµασίας µιας και µπορεί να ενσωµατωθεί στις εξισώσεις – απλά τις
κάνει πιο σύνθετες. Το ‘ακίνδυνο’ επιτόκιο, 𝑟 , είναι δεδοµένο και σταθερό (στον χρόνο). Στην
πραγµατικότητα, το επιτόκιο 𝑟 µπορεί να ϑεωρηθεί ως µία συνάρτηση του χρόνου, 𝑟(𝑡), ή, πιο
ϱεαλιστικά, ως µία τυχαία µεταβλητή. Αυτά έχουν µελετηθεί και στο πλαίσιο των Black-Scholes.
Η σηµαντικότερη όµως υπόθεση παραµένει ότι το υποκείµενο µέσο ακολουθεί µία γεωµετρική
κίνηση Brown, όπως ϕαίνεται και από την (6.2). Αν επιθυµούµε να είµαστε ακόµα πιο ακριβείς, η
αστάθεια, 𝜎 , δεν πρέπει να ϑεωρείται σταθερή, αλλά 𝜎(𝑡, 𝑥) και τότε µόνο αριθµητικές λύσεις είναι
εφικτές. Επίσης, για να οδηγηθούµε σε ϱητές λύσεις του προβλήµατος, ο στοχαστικός όρος στην
(6.2) ϑα πρέπει να εξαρτάται και από το 𝑥.
Παρ΄ όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται µε το µοντέλο των Black-Scholes, το υπόδειγµα αυτό (και
ιδιαίτερα το ισοδύναµό του σε διακριτό χρόνο) παραµένει εξαιρετικά δηµοφιλές στις µέρες µας
(µε κάποιες τροποποιήσεις και ϐελτιώσεις προφανώς). Αυτές οι υποθέσεις όχι µόνο επιτρέπουν
µία αξιοπρεπή προσέγγιση της τιµολόγησης δικαιωµάτων, οδηγούν επίσης σε ένα µοντέλο για το
οποίο µπορεί κάποιος να αποκτήσει χρήσιµες λύσεις. Επιπρόσθετα, αυτή η προσέγγιση ταιριάζει
σε ικανοποιητικό ϐαθµό µε πραγµατικά χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα/στοιχεία. ΄Εχουν αναπτυ11

Για παράδειγµα, η ταυτόχρονη αγορά µιας µετοχής, συναλλάγµατος, πολύτιµου µετάλλου ή ενός άλλου χρηµατο-

οικονοµικού παραγώγου σε µία αγορά και η πώλησή του σε µία άλλη αγορά σε µία υψηλότερη τιµή µε µόνη επιδίωξη
το γρήγορο κέρδος. Συνήθως τακτικές που υιοθετούνται από παίκτες στο Χρηµατιστήριο και που εκµεταλλεύονται
προσωρινές ελλείψεις σε ισορροπίες και διαφορές στις τιµές ή ακόµη και στα επιτόκια που προσφέρονται σε δύο αγορές.
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χθεί, τέλος, πολλά προγράµµατα στον υπολογιστή που να διευκολύνουν στους υπολογισµούς τής
χρονικής εξέλιξης των τιµών δικαιωµάτων. Για µία σύντοµη περιγραφή ϐλ. [7][Appendix].

7. ΘΕΩΡΙΑ LIE

Στο Μέρος Β΄ της παρούσας διατριβής ϑεωρούµε διάφορα µοντέλα που προκύπτουν στα Χρηµατοοικονοµικά. Αυτά τα µοντέλα είναι κυρίως διαφορικές εξισώσεις µε µερικές παραγώγους
παραβολικού τύπου. Κάποιες κλάσεις των εξισώσεων αυτών, όπως είναι ευρέως γνωστό, µπορούν
να µετασχηµατιστούν σε διαφορικές εξισώσεις µε µερικές παραγώγους και σταθερούς συντελεστές.
∆είχνουµε ότι, στην πραγµατικότητα, συνδέονται µε την εξίσωση ϑερµότητας και αυτό είναι µόλις
το πρώτο ϐήµα της µελέτης µας.
Στην πράξη, όπως ϕάνηκε και από την προηγούµενη ενότητα όπου περιγράψαµε την εξίσωση των
Black-Scholes, οι τράπεζες, οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και οι επενδυτές επιθυµούν να ϐρουν
λύσεις αυτών των εξισώσεων έτσι ώστε να προσδιορίσουν την δίκαιη/λογική τιµή συγκεκριµένων
χρηµατοοικονοµικών εργαλείων (όπως τα δικαιώµατα, τις τιµές των αγαθών, κτλ). Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πετύχουν κάτι τέτοιο : οι περισσότεροι περικλείουν αριθµητικές τεχνικές, όπως
την αριθµητική µέθοδο Monte-Carlo, την µέθοδο των πεπερασµένων διαφορών, κτλ. Λύσεις σε
κλειστή µορφή είναι δυνατές µόνο για ορισµένες εξισώσεις (σε συνεχή χρόνο). Οι περισσότερες από
αυτές τις εξισώσεις έχουν ήδη λυθεί από τότε που πρωτοπαρουσιάστηκαν ή πρωτοδηµοσιεύθηκαν
σε ένα επιστηµονικό περιοδικό τις τελευταίες δύο µε τρεις δεκαετίες του προηγούµενου αιώνα.
Συνεπώς, γιατί να ασχοληθούµε µε τεχνικές της ανάλυσης µέσω συµµετριών Lie – και ιδιαίτερα
τώρα; Ελπίζουµε η απάντηση να είναι ϕανερή µετά την ανάγνωση των κεφαλαίων που ακολουθούν.
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουµε τα ϐασικά στοιχεία της Θεωρίας Lie και δίνουµε έµφαση
στα εξέχοντα γνωρίσµατα για την περίπτωση των διαφορικών εξισώσεων µε µερικές παραγώγους.
Το υπολογιστικό µέρος που αφορά στις συνήθεις διαφορικές εξισώσεις είναι ευκολότερο για τον
απλούστατο λόγο ότι το πλήθος των ανεξάρτητων µεταβλητών είναι ένα. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις µελετήσαµε στα [1, 2]. Για περισσότερα, ϐλ. [23, 77, 78, 89, 99]. Σε ό,τι ακολουθεί
επικεντρωνόµαστε σε συναρτήσεις δύο µεταβλητών. Η γενίκευση είναι αυτόµατη και επισηµαίνεται
όπου αυτό είναι αναγκαίο. Στις Ενότητες 7.1, 7.2 και 7.3 περιγράφουµε εν συντοµία ορισµένες
πολύ σηµαντικές έννοιες της Θεωρίας Lie, ήτοι, τις συµµετρίες Lie, τις άλγεβρες Lie και τις πλήρεις
οµάδες συµµετριών, αντίστοιχα. Οι ϐασικές αναφορές που εκθέτουν αυτήν την ϑεωρία είναι οι
ίδιες οι δηµοσιεύσεις του Lie [53, 55, 56, 57, 58, 59] ενώ για την ταξινόµηση των αλγεβρών Lie
χρησιµοποιούµε το σχήµα των Morosov και Mubarakzyanov [71, 72, 73, 74].
Οι συµµετρίες Lie είναι σηµαντικότατες διότι παρέχουν µία συµπαγή και πλήρη µαθηµατική ϑεωρία για την µελέτη διαφορικών εξισώσεων. Τα αλγεβρικά χαρακτηριστικά κατά Lie επιτρέπουν
την ανίχνευση πιθανών κλάσεων ισοδυναµίας. ∆ιαφορετικές αναπαραστάσεις της ίδιας άλγεβρας
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Lie υποδηλώνουν την ύπαρξη µιας αλλαγής συντεταγµένων που συνδέει τις υπό µελέτη διαφορικές
εξισώσεις. Οι πλήρεις οµάδες συµµετριών υποδεικνύουν την ένα-προς-ένα αντιστοιχία1 µεταξύ της
οµάδας συµµετριών και της διαφορικής εξίσωσης : καµία άλλη διαφορική εξίσωση δεν διαθέτει
την ίδια συµµετρική δοµή και, αν όντως την έχει (και δεν είναι διαφορετικής τάξης), τότε οι δύο
εξισώσεις συνδέονται µέσω ενός µετασχηµατισµού.

7.1 Συµµετρίες Lie

Υποθέστε ότι µας έχει δοθεί η διαφορική εξίσωση µε µερικές παραγώγους,

𝐸 (𝑡, 𝑥, 𝑢(𝑡, 𝑥), 𝑢𝑡 , 𝑢𝑥 , . . .) = 0.

(7.1)

Αν η επιθυµία µας είναι να λύσουµε αυτήν την εξίσωση, τότε ποιά είναι η πρώτη µας σκέψη;
Προφανώς µία ιδέα ϑα ήταν να προσπαθήσουµε να συνδέσουµε την εξίσωση (7.1) µε µία που
µπορούµε να λύσουµε. Συνήθως οι εξισώσεις που µπορεί κάποιος να πραγµατευθεί είναι εκείνες
που παραθέτονται σε ϐιβλία της ερευνητικής περιοχής ή που ϑίγονται σε οµιλίες Καθηγητών. Στην
περίπτωση των διαφορικών εξισώσεων µε µερικές παραγώγους τα πράγµατα γίνονται ιδιαίτερα πολύπλοκα εκτός και εάν πρόκειται για γραµµικές εξισώσεις. Αν η εξίσωση (7.1) είναι γραµµική, τότε
το µυαλό µας στρέφεται προς την εξίσωση της ϑερµότητας (εξισώσεις διάχυσης), την εξίσωση του
Laplace και την κυµατική εξίσωση. Η εξίσωση της ϑερµότητας είναι αδιαµφισβήτητα η περισσότερο
µελετηµένη διαφορική εξίσωση µε µερικές παραγώγους. Ακόµα και σήµερα εµφανίζονται δηµοσιεύσεις που έχουν να κάνουν µε ενδιαφέρουσες καινούργιες ιδιότητες αυτής της εξίσωσης. Αν,
από την άλλη µεριά, η (7.1) είναι µη-γραµµική, τότε εύλογα ϑυµάται κάποιος την περίπτωση των
συνήθων διαφορικών εξισώσεων (µε την έννοια ότι δεν υπάρχει, τουλάχιστον για την ώρα, γενική
µέθοδος για να υπολογίσει κάποιος µία λύση της εξίσωσης) και την πληθώρα των ευφυών επινοήσεων ανάλογα µε την συγκεκριµένη κλάση εξισώσεων. Ειδικότερα όσον αφορά στις διαφορικές
εξισώσεις µε µερικές παραγώγους, υπάρχουν ορισµένες πολύ γνωστές µέθοδοι εύρεσης λύσεων :
η τεχνική του χωρισµού των µεταβλητών, η µέθοδος του υποβιβασµού της τάξης, η µέθοδος της
αντίστροφης σκέδασης, κτλ. Στην πραγµατικότητα, πίσω από όλες αυτές τις µεθόδους ενυπάρχει
κάποια υποβόσκουσα συµµετρία που ευθύνεται για την επιτυχία των µεθόδων.
΄Εστω ότι επιθυµούσαµε να προσδιορίσουµε µία ιδιότητα, οτιδήποτε, που να σχετίζεται µε την
εξίσωση (7.1) και που να µας επέτρεπε να αναπτύξουµε µία ϑεωρία πάνω σε αυτή. Είναι ϕανερό
(σήµερα και όχι στα µέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα !) ότι αυτό ϑα αποτελούσε ένα µέγεθος που να
διατηρεί αναλλοίωτη την ίδια την εξίσωση. Αν προσδιορίζαµε έναν µετασχηµατισµό, διαφορετικό
από τον προφανή ταυτοτικό, που ϑα µας οδηγούσε στην αρχική εξίσωση, τότε ϑα είχαµε στα χέρια
µας ένα τέτοιο µέγεθος. Η επαναστατική µέθοδος που προτάθηκε από τον Lie ήταν η ιδέα τού
1

Η οποία και διασφαλίζεται από το γεγονός ότι µιλάµε για την ίδια ΄Αλγεβρα Lie, όπως ϑα δούµε και στην συνέχεια.
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απειροστού : µία απειροστή (𝜀) αλλαγή µεταβλητών/συντεταγµένων,

𝑡¯ = 𝑡 + 𝜀𝜁
𝑥
¯ = 𝑥 + 𝜀𝜉
𝑢
¯ = 𝑢 + 𝜀𝜂,
όπου 𝜁 = 𝜁(𝑡, 𝑥, 𝑢), 𝜉 = 𝜉(𝑡, 𝑥, 𝑢) και 𝜂 = 𝜂(𝑡, 𝑥, 𝑢) είναι διαφορίσιµες συναρτήσεις. Αυτό µάλιστα
αποτελεί έναν σηµειακό µετασχηµατισµό µιας και εµπεριέχει µόλις τρεις µεταβλητές, τις 𝑡, 𝑥 και

𝑢, και δεν καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Στην διατριβή αυτή ασχολούµαστε κυρίως µε
την εύρεση σηµειακών συµµετριών. Η εύρεση συµµετριών άλλου είδους είναι µία εργασία πολύ
πιο επίπονη. Ακόµη και για τις σηµειακές συµµετρίες, καταφεύγουµε σε υπολογιστικά πακέτα
(όπως ϑα δούµε παρακάτω), αλλά, επίσης, και άλλοι τύποι συµµετριών είναι χρήσιµοι για διαφοϱετικούς σκοπούς από τους παρόντες. Αν, στην παραπάνω αλλαγή µεταβλητών, επιτρέπαµε την
εξάρτηση από παραγώγους τής 𝑢(𝑡, 𝑥) ή ακόµα και ολοκληρώµατα της 𝑢, κτλ, τότε ϑα προέκυπταν
πολυπλοκότεροι µετασχηµατισµοί, µε αυτήν την εξάρτηση να χαρακτηρίζει την ϕύση της ίδιας της
συµµετρίας, είτε αυτή είναι σηµειακή, είτε επαφής, είτε γενικευµένη, είτε µη-τοπική.
Ο απειροστός µετασχηµατισµός µπορεί να παρασταθεί και µέσω ενός τελεστή (γεννήτορα),

Γ = 𝜁∂𝑡 + 𝜉∂𝑥 + 𝜂∂𝑢 ,
µε

𝑡¯ = (1 + 𝜀Γ)𝑡 =

𝑡 + 𝜀𝜁 (𝑡, 𝑥, 𝑢(𝑡, 𝑥))

𝑥
¯ = (1 + 𝜀Γ)𝑥 =

𝑥 + 𝜀𝜉 (𝑡, 𝑥, 𝑢(𝑡, 𝑥))

𝑢
¯ = (1 + 𝜀Γ)𝑢 =

𝑢 + 𝜀𝜂 (𝑡, 𝑥, 𝑢(𝑡, 𝑥)) .

Μιας και η διαφορική εξίσωση (7.1) περιέχει παραγώγους τής 𝑢(𝑡, 𝑥), πρέπει να επεκτείνουµε τον
µετασχηµατισµό για να συµπεριλάβουµε τις παραγώγους των νέων µεταβλητών.
d𝑢
¯=𝑢
¯𝑥¯ d𝑥
¯+𝑢
¯𝑡¯d𝑡¯

(7.2)
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Επιθυµούµε να λύσουµε ως προς 𝑢
¯𝑥¯ και 𝑢
¯𝑡¯, συνεπώς αναλύουµε τις d𝑢
¯ , d𝑥
¯ και d𝑥
¯ ως εξής :
d𝑢
¯

= d𝑢 + 𝜀d𝜂
= 𝑢𝑡 d𝑡 + 𝑢𝑥 d𝑥 + 𝜀 (𝜂𝑡 d𝑡 + 𝜂𝑥 d𝑥 + 𝜂𝑢 d𝑢)
= 𝑢𝑡 d𝑡 + 𝑢𝑥 d𝑥 + 𝜀 (𝜂𝑡 d𝑡 + 𝜂𝑥 d𝑥 + 𝜂𝑢 𝑢𝑡 d𝑡 + 𝜂𝑢 𝑢𝑥 d𝑥)
= d𝑡 {𝑢𝑡 + 𝜀𝜂𝑡 + 𝜀𝜂𝑢 𝑢𝑡 } + d𝑥 {𝑢𝑥 + 𝜀𝜂𝑥 + 𝜀𝜂𝑢 𝑢𝑥 } ,

d𝑥
¯

(7.3)

= d𝑥 + 𝜀d𝜉
= d𝑥 + 𝜀 (𝜉𝑡 d𝑡 + 𝜉𝑥 d𝑥 + 𝜉𝑢 d𝑢)
= d𝑥 + 𝜀 (𝜉𝑡 d𝑡 + 𝜉𝑥 d𝑥 + 𝜉𝑢 𝑢𝑡 d𝑡 + 𝜉𝑢 𝑢𝑥 d𝑥)
= d𝑡 {𝜀𝜉𝑡 + 𝜀𝜉𝑢 𝑢𝑡 } + d𝑥 {1 + 𝜀𝜉𝑥 + 𝜀𝜉𝑢 𝑢𝑥 }

(7.4)

και
d𝑡¯ =

d𝑡 + 𝜀d𝜁

= d𝑡 + 𝜀 (𝜁𝑡 d𝑡 + 𝜁𝑥 d𝑥 + 𝜁𝑢 d𝑢)
= d𝑡 + 𝜀 (𝜁𝑡 d𝑡 + 𝜁𝑥 d𝑥 + 𝜁𝑢 𝑢𝑡 d𝑡 + 𝜁𝑢 𝑢𝑥 d𝑥)
= d𝑡 {1 + 𝜀𝜁𝑡 + 𝜀𝜁𝑢 𝑢𝑡 } + d𝑥 {𝜀𝜁𝑥 + 𝜀𝜁𝑢 𝑢𝑥 } .

(7.5)

Αντικαθιστώντας τις (7.3), (7.4) και (7.5) στην (7.2), έχουµε
d𝑡 {𝑢𝑡 + 𝜀𝜂𝑡 + 𝜀𝜂𝑢 𝑢𝑡 } + d𝑥 {𝑢𝑥 + 𝜀𝜂𝑥 + 𝜀𝜂𝑢 𝑢𝑥 }

= d𝑥 {¯
𝑢𝑥¯ (1 + 𝜀𝜉𝑥 + 𝜀𝜉𝑢 𝑢𝑥 ) + 𝑢
¯𝑡¯ (𝜀𝜁𝑥 + 𝜀𝜁𝑢 𝑢𝑥 )}
+ d𝑡 {¯
𝑢𝑥¯ (𝜀𝜉𝑡 + 𝜀𝜉𝑢 𝑢𝑡 ) + 𝑢
¯𝑡¯ (1 + 𝜀𝜁𝑡 + 𝜀𝜁𝑢 𝑢𝑡 )} ,
η οποία οδηγεί στο σύστηµα

𝑢𝑡 + 𝜀𝜂𝑡 + 𝜀𝜂𝑢 𝑢𝑡 = 𝑢
¯𝑥¯ (𝜀𝜉𝑡 + 𝜀𝜉𝑢 𝑢𝑡 ) + 𝑢
¯𝑡¯ (1 + 𝜀𝜁𝑡 + 𝜀𝜁𝑢 𝑢𝑡 )
𝑢𝑥 + 𝜀𝜂𝑥 + 𝜀𝜂𝑢 𝑢𝑥 = 𝑢
¯𝑥¯ (1 + 𝜀𝜉𝑥 + 𝜀𝜉𝑢 𝑢𝑥 ) + 𝑢
¯𝑡¯ (𝜀𝜁𝑥 + 𝜀𝜁𝑢 𝑢𝑥 ) .

(7.6)
(7.7)

Η λύση αυτού του συστήµατος (αναπτύσσοντας σε σειρά ως προς 𝜀 και κρατώντας µόνο όρους
πρώτης τάξης) είναι η

𝑢𝑡 + 𝜀 (𝜂𝑡 + 𝜂𝑢 𝑢𝑡 + 𝜉𝑥 𝑢𝑡 + 𝜉𝑢 𝑢𝑡 𝑢𝑥 − 𝜉𝑡 𝑢𝑥 − 𝜉𝑢 𝑢𝑡 𝑢𝑥 )
1 + 𝜀 (𝜉𝑥 + 𝜉𝑢 𝑢𝑥 + 𝜁𝑡 + 𝜁𝑢 𝑢𝑡 )
= [𝑢𝑡 + 𝜀 (𝜂𝑡 + 𝜂𝑢 𝑢𝑡 + 𝜉𝑥 𝑢𝑡 + 𝜉𝑢 𝑢𝑡 𝑢𝑥 − 𝜉𝑡 𝑢𝑥 − 𝜉𝑢 𝑢𝑡 𝑢𝑥 )]

𝑢
¯𝑡¯ =

× [1 − 𝜀 (𝜉𝑥 + 𝜉𝑢 𝑢𝑥 + 𝜁𝑡 + 𝜁𝑢 𝑢𝑡 )]
= 𝑢𝑡 + 𝜀 (𝜂𝑡 + 𝜂𝑢 𝑢𝑡 − 𝜉𝑡 𝑢𝑥 − 𝜉𝑢 𝑢𝑡 𝑢𝑥 − 𝜁𝑡 𝑢𝑡 − 𝜁𝑢 𝑢𝑡 𝑢𝑡 )
= 𝑢𝑡 + 𝜀 {𝜂𝑡 + 𝜂𝑢 𝑢𝑡 − 𝑢𝑥 (𝜉𝑡 + 𝜉𝑢 𝑢𝑡 ) − 𝑢𝑡 (𝜁𝑡 + 𝜁𝑢 𝑢𝑡 )}

(7.8)
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και

𝑢𝑥 + 𝜀 (𝜂𝑥 + 𝜂𝑢 𝑢𝑥 + 𝜁𝑡 𝑢𝑥 + 𝜁𝑢 𝑢𝑡 𝑢𝑥 − 𝜁𝑥 𝑢𝑡 − 𝜁𝑢 𝑢𝑡 𝑢𝑥 )
1 + 𝜀 (𝜁𝑡 + 𝜁𝑢 𝑢𝑡 + 𝜉𝑥 + 𝜉𝑢 𝑢𝑥 )
= [𝑢𝑥 + 𝜀 (𝜂𝑥 + 𝜂𝑢 𝑢𝑥 + 𝜁𝑡 𝑢𝑥 + 𝜁𝑢 𝑢𝑡 𝑢𝑥 − 𝜁𝑥 𝑢𝑡 − 𝜁𝑢 𝑢𝑡 𝑢𝑥 )]

𝑢
¯𝑥¯ =

× [1 − 𝜀 (𝜁𝑡 + 𝜁𝑢 𝑢𝑡 + 𝜉𝑥 + 𝜉𝑢 𝑢𝑥 )]
= 𝑢𝑥 + 𝜀 (𝜂𝑥 + 𝜂𝑢 𝑢𝑥 − 𝜁𝑥 𝑢𝑡 − 𝜁𝑢 𝑢𝑡 𝑢𝑥 − 𝜉𝑥 𝑢𝑥 − 𝜉𝑢 𝑢𝑥 𝑢𝑥 )
= 𝑢𝑥 + 𝜀 {𝜂𝑥 + 𝜂𝑢 𝑢𝑥 − 𝑢𝑥 (𝜉𝑥 + 𝜉𝑢 𝑢𝑥 ) − 𝑢𝑡 (𝜁𝑥 + 𝜁𝑢 𝑢𝑥 )} .

(7.9)

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση δύο ανεξάρτητων µεταβλητών, τα διαδοχικά αποτελέσµατα είναι τα

Γ = 𝜁∂𝑡 + 𝜉∂𝑥 + 𝜂∂𝑢 ,

(7.10)

Γ[1] = Γ + {𝜂𝑡 + 𝜂𝑢 𝑢𝑡 − 𝑢𝑥 (𝜉𝑡 + 𝜉𝑢 𝑢𝑡 ) − 𝑢𝑡 (𝜁𝑡 + 𝜁𝑢 𝑢𝑡 )} ∂𝑢𝑡
+ {𝜂𝑥 + 𝜂𝑢 𝑢𝑥 − 𝑢𝑥 (𝜉𝑥 + 𝜉𝑢 𝑢𝑥 ) − 𝑢𝑡 (𝜁𝑥 + 𝜁𝑢 𝑢𝑥 )} ∂𝑢𝑥 ,
λαµβανοµένων υπ΄ όψιν των (7.8) και (7.9), και, κρατώντας πάλι όρους πρώτης τάξης σε 𝜀, έπειτα
από έναν µεγάλο όγκο υπολογισµών,

Γ[2] = Γ[1] + {𝜂𝑡𝑡 + 𝜂𝑡𝑢 𝑢𝑡 + 𝜂𝑢 𝑢𝑡𝑡 + 𝑢𝑡 (𝜂𝑡𝑢 + 𝜂𝑢𝑢 𝑢𝑡 )
−2𝑢𝑥𝑡 (𝜉𝑡 + 𝜉𝑢 𝑢𝑡 ) − 𝑢𝑥 [𝜉𝑡𝑡 + 𝜉𝑡𝑢 𝑢𝑡 + 𝜉𝑢 𝑢𝑡𝑡 + 𝑢𝑡 (𝜉𝑡𝑢 + 𝜉𝑢𝑢 𝑢𝑡 )]
−2𝑢𝑡𝑡 (𝜁𝑡 + 𝜁𝑢 𝑢𝑡 ) − 𝑢𝑡 [𝜁𝑡𝑡 + 𝜁𝑡𝑢 𝑢𝑡 + 𝜁𝑢 𝑢𝑡𝑡 + 𝑢𝑡 (𝜁𝑡𝑢 + 𝜁𝑢𝑢 𝑢𝑡 )]} ∂𝑢𝑡𝑡
+ {𝜂𝑥𝑡 + 𝜂𝑥𝑢 𝑢𝑡 + 𝜂𝑢 𝑢𝑥𝑡 + 𝑢𝑥 (𝜂𝑡𝑢 + 𝜂𝑢𝑢 𝑢𝑡 )
−𝑢𝑥𝑥 (𝜉𝑡 + 𝜉𝑢 𝑢𝑡 ) − 𝑢𝑥𝑡 (𝜁𝑡 + 𝜉𝑥 + 𝜁𝑢 𝑢𝑡 + 𝜉𝑢 𝑢𝑥 ) − 𝑢𝑡𝑡 (𝜁𝑥 + 𝜁𝑢 𝑢𝑥 )
−𝑢𝑥 [𝜉𝑥𝑡 + 𝜉𝑥𝑢 𝑢𝑡 + 𝜉𝑢 𝑢𝑥𝑡 + 𝑢𝑥 (𝜉𝑡𝑢 + 𝜉𝑢𝑢 𝑢𝑡 )]
−𝑢𝑡 [𝜁𝑥𝑡 + 𝜁𝑥𝑢 𝑢𝑡 + 𝜁𝑢 𝑢𝑥𝑡 + 𝑢𝑥 (𝜁𝑡𝑢 + 𝜁𝑢𝑢 𝑢𝑡 )]} ∂𝑢𝑥𝑡
+ {𝜂𝑥𝑥 + 𝜂𝑥𝑢 𝑢𝑥 + 𝜂𝑢 𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑥 (𝜂𝑥𝑢 + 𝜂𝑢𝑢 𝑢𝑥 )
−2𝑢𝑥𝑡 (𝜁𝑥 + 𝜁𝑢 𝑢𝑥 ) − 𝑢𝑥 [𝜉𝑥𝑥 + 𝜉𝑥𝑢 𝑢𝑥 + 𝜉𝑢 𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑥 (𝜉𝑥𝑢 + 𝜉𝑢𝑢 𝑢𝑥 )]
−2𝑢𝑥𝑥 (𝜉𝑥 + 𝜉𝑢 𝑢𝑥 ) − 𝑢𝑡 [𝜁𝑥𝑥 + 𝜁𝑥𝑢 𝑢𝑥 + 𝜁𝑢 𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑥 (𝜁𝑥𝑢 + 𝜁𝑢𝑢 𝑢𝑥 )]} ∂𝑢𝑥𝑥 .
Με παρόµοιο τρόπο υπολογίζει κάποιος τις επεκτάσεις υψηλότερης τάξης. Μία γενική ϑεώρηση
µπορεί να ϐρεθεί σε οποιοδήποτε κλασικό ϐιβλίο τού πεδίου αυτού (για παράδειγµα, στο [13]).
Αποφεύγουµε να παρουσιάσουµε περαιτέρω πολύπλοκους µαθηµατικούς τύπους διότι πολύ απλά
δεν είναι στους στόχους αυτής της διατριβής, όπου εξετάζουµε διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης
για µία συνάρτηση δύο µόνο µεταβλητών. Επίσης παρατηρήστε ότι στα παραπάνω λάβαµε υπ΄ όψιν
µας µόνο όρους 𝑂(𝜀). Ο µετασχηµατισµός είναι τοπικός και ο γεννήτορας, (7.10), µπορεί, στην
πραγµατικότητα, να παράξει όρους κάθε τάξης [78].
Αν η εξίσωση (7.1) είναι τάξης 𝑛, τότε έχει συµµετρία τής µορφής (7.10), εφ΄ όσον παραµένει
αναλλοίωτη από την δράση της 𝑛-οστής επέκτασης της Γ, δεδοµένης της εξίσωσης 𝐸 = 0:

Γ[𝑛] 𝐸 ∣𝐸=0 = 0.

(7.11)
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Παρατηρήστε ότι η έκφραση 𝐸 = 0 ενδέχεται να είναι είτε µία διαφορική εξίσωση είτε ένα σύστηµα
εξισώσεων και ο ορισµός είναι ϐεβαίως ανεξάρτητος από τον τύπο της συµµετρίας (γενικά µιλώντας,
εδώ ϐέβαια ασχολούµαστε µόνο µε σηµειακές συµµετρίες). Η συνθήκη (7.11) έχει ως αποτέλεσµα
ένα υπερκαθορισµένο σύστηµα γραµµικών διαφορικών εξισώσεων µε µερικές παραγώγους που
πρέπει να λυθεί ως προς τις άγνωστες συναρτήσεις, 𝜁, 𝜉 και 𝜂 . Αυτή η λύση ορίζει τις σηµειακές
συµµετρίες Lie της αρχικής εξίσωσης.
Είναι προφανές ότι, ακόµα και για αυτήν την ϕαινοµενικά απλή χαµηλοδιάστατη περίπτωση (στον
χώρο όλων των διαφορικών εξισώσεων µε µερικές παραγώγους), η πολυπλοκότητα είναι τεράστια
και ο υπολογισµός των συµµετριών µε το χέρι είναι επιρρεπής σε συνεχή λάθη. Σηµειώστε ότι
όλα τα παραπάνω αφορούν αυστηρά σηµειακές συµµετρίες. Είναι λοιπόν ϕανερό ότι η ανάπτυξη
και η ευρεία χρήση ενός συµβολικού πακέτου που ϑα µπορούσε να δώσει αυτόµατα τα επιθυµητά
αποτελέσµατα γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Καθ΄ όλη την παρούσα διατριβή χρησιµοποιούµε
το συµβολικό πακέτο SYM που αναπτύχθηκε στο περιβάλλον της Mathematica [21, 22, 23].

7.2 ΄Αλγεβρες Lie

Ο ορισµός µιας συµµετρίας, όπως αυτός δόθηκε στην προηγούµενη ενότητα, ενδεχοµένως να ϕαντάζει σχετικά πολύπλοκος και αφηρηµένος. Εντούτοις, µε µία πιο προσεκτική µατιά, δεν διαφέρει
καθόλου από την ουσιώδη ϕύση της καθεαυτής έννοιας : ένας µετασχηµατισµός που αφήνει ένα
δοσµένο αντικείµενο (στην περίπτωσή µας, µία διαφορική εξίσωση µε µερικές παραγώγους) αµετάβλητο κάτω από την δράση του. Προφανή παραδείγµατα συµπεριλαµβάνουν τις µεταφορές, τις
διαστολές και τις αντανακλάσεις.
Μία οµάδα συµµετριών διαφορικής εξίσωσης είναι εκείνο το σύνολο όλων των αντιστρέψιµων τοπικών µετασχηµατισµών (συµµετρίες) που αφήνουν το αντικείµενο αναλλοίωτο. Κάθε διαφορική
εξίσωση διατηρεί κάποιου είδους συµµετρίας. Οι συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης
εµφανίζουν ένα άπειρο πλήθος σηµειακών συµµετριών Lie, ενώ εξισώσεις µεγαλύτερης τάξης παϱουσιάζουν έναν περιορισµένο αριθµό τέτοιων συµµετριών. Τετριµµένα, αν κάποιος χαλαρώσει
τους περιορισµούς σχετικά µε την εξάρτηση των συναρτήσεων που εµφανίζονται ως συντελεστές
στον γεννήτορα µιας συµµετρίας, τότε καταλήγει σε έναν άπειρο αριθµό συµµετριών. Αυτό ϐέϐαια είναι κάπως τεχνητό. Απειροδιάστατες άλγεβρες υπάρχουν και στην περίπτωση σηµειακών
συµµετριών – τις περισσότερες ϕορές µαρτυρούν την γραµµικότητα της δοθείσης εξίσωσης ή κάποιον µετρικό (gauge) µετασχηµατισµό και κατά συνέπεια ϑεωρούνται σχετικά ασήµαντες (δίχως
δηλαδή σηµαντική πληροφορία) διότι δεν έχουν καµία χρησιµότητα στον υποβιβασµό της τάξης
της εξίσωσης ή στην κατασκευή λύσεών της.
΄Οπως δείχνουµε στο επόµενο κεφάλαιο, συµπεραίνουµε ότι αυτοί οι απειροπαραµετρικοί γεννήτορες συµµετριών δεν είναι και τόσο ασήµαντοι. Εκτός της πολύ γνωστής σχέσης τους µε την
διαδικασία γραµµικοποίησης µιας µη-γραµµικής εξίσωσης, ϕαίνεται ότι είναι πολύ σηµαντικοί
κατά την ταξινόµηση των ∆ιαφορικών Εξισώσεων (ϐλ. Ενότητα 7.3), πέρα από τις ιδιότητές τους
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στην ανάλυση προβληµάτων αρχικών και συνοριακών τιµών. Αυτό το πρόβληµα, ιδιαίτερα στην πεϱίπτωση των τερµατικών συνθηκών (terminal value conditions), είναι πολύ σύνηθες για διαφορικές
εξισώσεις που προκύπτουν στα Χρηµατοοικονοµικά.
Ανεξάρτητα από το πλήθος των συµµετριών (περιοριζόµαστε για την ώρα στην µελέτη µόνο των
σηµειακών συµµετριών) που διαθέτει µία εξίσωση, αυτές οι συµµετρίες συγκροτούν µία οµάδα
συµµετριών Lie. Οι συµµετρίες

Γ𝛼 = 𝜁𝛼 (𝑡, 𝑥, 𝑢)∂𝑡 + 𝜉𝛼 (𝑡, 𝑥, 𝑢)∂𝑥 + 𝜂𝛼 (𝑡, 𝑥, 𝑢)∂𝑢 , 𝛼 = 1, . . . , 𝑛,

(7.12)

όπου το 𝑛 µπορεί να είναι είτε πεπερασµένο είτε άπειρο, ορίζουν την αγκύλη Lie

[Γ1 , Γ2 ]𝐿𝐵 = (Γ1 (𝜁2 ) − Γ2 (𝜁1 ))∂𝑡 + (Γ1 (𝜉2 ) − Γ2 (𝜉1 ))∂𝑥 + (Γ1 (𝜂2 ) − Γ2 (𝜂1 ))∂𝑢 .

(7.13)

Ορίζουµε µία άλγεβρα Lie (όρος που εισήγαγε ο Weyl [97]) ως τον διανυσµατικό χώρο 𝐿 πάνω στο
σώµα 𝐹 τελεστών της µορφής (7.12) µε την ιδιότητα ότι, αν οι τελεστές Γ1 και Γ2 είναι στοιχεία του

𝐿, τότε η αγκύλη Lie [Γ1 , Γ2 ]𝐿𝐵 είναι επίσης στοιχείο του 𝐿. Αυτό σηµαίνει ότι η άλγεβρα είναι
κλειστή. Η αγκύλη Lie έχει τις ιδιότητες της διγραµµικότητας,

[𝑐1 Γ1 + 𝑐2 Γ2 , Γ]𝐿𝐵 = 𝑐1 [Γ1 , Γ]𝐿𝐵 + 𝑐2 [Γ2 , Γ]𝐿𝐵
[Γ, 𝑐1 Γ1 + 𝑐2 Γ2 ]𝐿𝐵 = 𝑐1 [Γ, Γ1 ]𝐿𝐵 + 𝑐2 [Γ, Γ2 ]𝐿𝐵 ,
αντισυµµετρικότητας,

[Γ1 , Γ2 ]𝐿𝐵 = −[Γ2 , Γ1 ]𝐿𝐵 ,
και ικανοποιεί την ταυτότητα του Jacobi,

[Γ1 , [Γ2 , Γ3 ]]𝐿𝐵 + [Γ2 , [Γ3 , Γ1 ]]𝐿𝐵 + [Γ3 , [Γ1 , Γ2 ]]𝐿𝐵 = 0.
΄Ενας υπόχωρος 𝐾 ⊂ 𝐿 του διανυσµατικού χώρου 𝐿 καλείται µία υποάλγεβρα της άλγεβρας Lie 𝐿

αν ο 𝐾 είναι κλειστός ως προς την δράση της αγκύλης Lie, µε άλλα λόγια [𝐾, 𝐾] ⊂ 𝐾 . Προφανώς,

κάθε άλγεβρα Lie περιέχει µονοδιάστατες υποάλγεβρες. Πράγµατι, ένας τυχαίος τελεστής 𝛿 ∈ 𝐿

παράγει µία µονοδιάστατη υποάλγεβρα µε στοιχεία πολλαπλάσια του 𝛿 .

Μία άλγεβρα Lie χαρακτηρίζει µία διαφορική εξίσωση και η πληροφορία που συνεπάγεται από κάτι
τέτοιο έχει µέγιστη σηµασία, αφού γνωρίζουµε τις συµµετρίες Lie µιας εξίσωσης, είµαστε σε ϑέση
να υπολογίσουµε τις αγκύλες Lie. Αυτές οι αγκύλες Lie ορίζουν µία άλγεβρα Lie. Αν προσδιοριστεί
αυτή η συγκεκριµένη άλγεβρα Lie, τότε µπορούµε να συνάγουµε άλλες διαφορικές εξισώσεις µε
ισοδύναµη αναπαράσταση της ίδιας οµάδας Lie. Κάτι τέτοιο ϑα σήµαινε ενδεχοµένως την ύπαρξη
ενός µετασχηµατισµού που να συνδέει τις δύο εξισώσεις και πιθανότατα ο πλέον αυτόµατος τρόπος
να τον παράξει κάποιος ϑα ήταν από µία απλή επισκόπηση των δύο αναπαραστάσεων και του
τρόπου µε τον οποίο αυτοί ϑα µπορούσαν να γίνουν ταυτόσηµοι. Αυτό εξετάζεται λεπτοµερειακά
σε ό,τι ακολουθεί.
Μία άλλη σηµασία των αλγεβρών Lie είναι, για παράδειγµα, η αναγνώριση µίας επιλύσιµης υποάλγεβρας Lie. ΄Εστω ότι η άλγεβρα Lie µίας δοσµένης διαφορικής εξίσωσης αποτελείται από διάφορες
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υποάλγεβρες. Αν κάποιος µπορεί να ελέγξει ότι µία υποάλγεβρα είναι επιλύσιµη, τότε µπορεί να
προχωρήσει σε υποβιβασµό της τάξης (στην περίπτωση συνήθων διαφορικών εξισώσεων) ή σε µείωση των µεταβλητών (reduction of variables) (στην περίπτωση διαφορικών εξισώσεων µε µερικές
παραγώγους) χρησιµοποιώντας µία συµµετρία την ϕορά (κάτι τέτοιο ενδεχοµένως να αποδειχθεί
πολύ χρήσιµο στην επίτευξη ορισµένων λύσεων της διαφορικής εξίσωσης).
Είναι λοιπόν ουσιώδες να παρουσιάσουµε µία πλήρη ταξινόµηση των µονοδιάστατων, διδιάστατων
και τρισδιάστατων αλγεβρών Lie.
Κάθε µονοδιάστατη άλγεβρα 𝐿 είναι τετριµµένα αβελιανή πολύ απλά διότι η ϐάση της, έστω η Γ1 ,
ικανοποιεί την [Γ1 , Γ1 ]𝐿𝐵 = 0. Επιπρόσθετα, η Γ1 µπορεί να ϑεωρηθεί ως η Γ1 = ∂𝑡 σε κανονικές
µεταβλητές. (Κάθε άλλη συµµετρία οποιασδήποτε µορφής µετασχηµατίζεται στη Γ1 .)
Θεωρήστε µία διδιάστατη άλγεβρα Lie 𝐿 µε µία ϐάση της µορφής (7.12) µε 𝛼 = 1, 2 και την αγκύλη
Lie όπως δίνεται από την (7.13). Τα δύο στοιχεία (τελεστές) της άλγεβρας µπορούν να είναι είτε
γραµµικά ανεξάρτητα ή µη και η αγκύλη Lie µηδέν η µη-µηδενική. Η γραµµική ανεξαρτησία ή µη
εξαρτάται από την ύπαρξη ή µη µίας συνάρτησης, 𝜌(𝑥, 𝑦), τέτοια ώστε Γ1 = 𝜌(𝑥, 𝑦)Γ2 [56][Κεφάλαιο
18]. Η τιµή της αγκύλης Lie, µηδέν ή µη-µηδενική, καθιστά την άλγεβρα αβελιανή ή µη-αβελιανή,
αντίστοιχα. Οι τέσσερις ξεχωριστές µορφές για µία διδιάστατη άλγεβρα παρουσιάζονται στον Πίνακα
7.1. Σηµειώστε ότι για κάθε τύπο διδιάστατης άλγεβρας, οι κανονικές µορφές των δύο τελεστών
είναι δυνατόν να προσδιοριστούν όπως ϕαίνονται στον Πίνακα 7.1.

΄Αλγεβρα

Τύπος

Γραµ. Ανεξ.

Αγκύλη Lie

Κανονική Μορφή

∀𝜌 : Γ2 ∕= 𝜌(𝑥, 𝑦)Γ1

[Γ1 , Γ2 ]𝐿𝐵 = 0

Γ1 = ∂ 𝑡 , Γ2 = ∂ 𝑥

∃𝜌 : Γ2 = 𝜌(𝑥, 𝑦)Γ1

[Γ1 , Γ2 ]𝐿𝐵 = 0

Γ1 = ∂𝑥 , Γ2 = 𝑡∂𝑥

∀𝜌 : Γ2 ∕= 𝜌(𝑥, 𝑦)Γ1

[Γ1 , Γ2 ]𝐿𝐵 = Γ1

Γ1 = ∂𝑥 , Γ2 = 𝑡∂𝑡 + 𝑥∂𝑥

∃𝜌 : Γ2 = 𝜌(𝑥, 𝑦)Γ1

[Γ1 , Γ2 ]𝐿𝐵 = Γ1

Γ1 = ∂𝑥 , Γ2 = 𝑥∂𝑥

των Γ1 και Γ2

2𝐴1

I

2𝐴1

II

𝐴2

III

𝐴2

IV

Πίνακας : 7.1: ∆ιδιάστατες άλγεβρες Lie.

Η δοµή οποιασδήποτε τρισδιάστατης άλγεβρας 𝐿 µπορεί να µετασχηµατισθεί µέσω µίας αλλαγής
τής ϐάσης της {Γ1 , Γ2 , Γ3 } σε µία και µόνο µία από έντεκα διαφορετικές µορφές, δύο από τις

οποίες εξαρτώνται από παραµέτρους. Αυτές οι έντεκα µορφές ϕαίνονται στον Πίνακα 7.2, όπου,
όπως αναφέραµε και προηγουµένως, έχουµε χρησιµοποιήσει κατά ένα µέρος την ταξινόµηση των
Morosov [71] και Mubarakzyanov [72, 73, 74].

Το σύµβολο ⊕, που σηµαίνει ευθύ άθροισµα, χρησιµοποιείται όταν όλα τα στοιχεία της πρώτης

υποάλγεβρας δίνουν µηδενική αγκύλη Lie µε κάθε στοιχείο της δεύτερης (οι υποάλγεβρες είναι
ιδεώδη) και το σύµβολο ⊕𝑠 , που σηµαίνει ηµιευθύ άθροισµα, όταν η αγκύλη Lie οποιουδήποτε

στοιχείου της πρώτης υποάλγεβρας (ιδεώδες) µε κάθε στοιχείο της δεύτερης δίνει ως αποτέλεσµα
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΄Αλγεβρα

Αγκύλες Lie

[Γ1 , Γ2 ]𝐿𝐵

[Γ2 , Γ3 ]𝐿𝐵

[Γ3 , Γ1 ]𝐿𝐵

3𝐴1

0

0

0

𝐴1 ⊕ 𝐴2

Γ1

0

0

Weyl (W)

0

Γ1

0

𝐴3

0

Γ1 + Γ 2

𝐷 ⊕𝑠 𝑇2 (ή 𝐴3,3 )

0

Γ2

−Γ1

𝐸(1, 1) (ή 𝐴3,5 )

0

𝐴𝛼3 (0

0

−Γ2

< ∣𝛼∣ < 1)

𝐸(2)

Γ1

0

Γ1 + 𝛽Γ2

𝑠𝑙(2, 𝑅) (ή 𝐴3,8 )

Γ1

Γ3

𝑠𝑜(3) (ή 𝐴3,9 )

Γ3

Γ1

> 0)

−Γ1
−Γ1

𝛼Γ2

0

𝐴𝛽3 (𝛽
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−Γ1
Γ2

Γ2 − 𝛽Γ1
−2Γ2
Γ2

Πίνακας : 7.2: Τρισδιάστατες άλγεβρες Lie.

είτε ένα στοιχείο της δεύτερης είτε µηδέν. (Και στις δύο περιπτώσεις το διανυσµατικό άθροισµα των
δύο υποαλγεβρών ϑα πρέπει να παράγει όλη την άλγεβρα.)
Από την άλλη µεριά, η ταξινόµηση αλγεβρών µεγαλύτερης διάστασης είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο
Ϲήτηµα και δεν εµπίπτει στις ανάγκες αυτής της διατριβής. Ωστόσο, µπορεί κάποιος να κατασκευάσει τέτοιες άλγεβρες κάνοντας απλώς χρήση των προαναφερθέντων αλγεβρών ως δοµικά συστατικά.
Αυτό συµβαίνει για παράδειγµα µε την ακόλουθη άλγεβρα που χρησιµοποιείται κατά κόρον στη
διατριβή αυτή : 𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕𝑠 𝑊3 , όπου η 𝑊3 είναι η τρισδιάστατη άλγεβρα Heisenberg-Weyl – είναι η

άλγεβρα Lie που συνδέεται µε την πιο γνωστή διαφορική εξίσωση µε µερικές παραγώγους : την εξίσωση της ϑερµότητας (σε 1 + 1 διαστάσεις). Στην πραγµατικότητα, η κλασική αναπαράσταση αυτής
της άλγεβρας προέρχεται από τις σηµειακές συµµετρίες Lie της ίδιας της εξίσωσης της ϑερµότητας.
Χωρίς αµφιβολία, εάν µία δοσµένη διαφορική εξίσωση διαθέτει την άλγεβρα 𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕𝑠 𝑊3 , τότε
µπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει µία αλλαγή µεταβλητών που µετασχηµατίζει την εξίσωση αυτή
στην εξίσωση της ϑερµότητας.
Θεωρήστε τους τελεστές (7.12) µε 𝛼 = 1, . . . , 𝑛 ως την ϐάση του διανυσµατικού χώρου 𝐿. Τότε, εξ΄
ορισµού έχουµε ότι [Γ𝛼 , Γ𝛽 ]𝐿𝐵 ∈ 𝐿. Συνεπώς,

[Γ𝛼 , Γ𝛽 ]𝐿𝐵 = 𝑐𝛾𝛼𝛽 Γ𝛾 ,

𝛼, 𝛽 = 1, . . . , 𝑛,

(7.14)

𝛾

όπου το 𝑐𝛼𝛽 είναι ένας σταθερός συντελεστής, αθροίζουµε ως προς 𝛾 και η Γ𝛾 είναι ένας τελεστής
της ϐάσης. Αντίθετα, δοθέντων 𝑛 γραµµικώς ανεξάρτητων τελεστών της µορφής (7.14), η γραµµική
τους επέκταση είναι µία 𝑛-διάστατη άλγεβρα Lie εάν διατηρούνται οι σχέσεις (7.14). Πολλές ϕορές
στην πράξη είναι ϐολικότερο να χρησιµοποιούµε τις σχέσεις (7.14) γραµµένες στην µορφή αγκυλών
Lie της ϐάσης (7.14). Κατά συνέπεια, για ένα σύνολο 𝑛 συµµετριών µιας εξίσωσης, για παράδειγµα,
µπορούµε να κατασκευάσουµε τον Μεταθετικό πίνακα, δηλαδή έναν πίνακα 𝑛 × 𝑛. Μάλιστα, από

την στιγµή που η αγκύλη Lie (7.13) δύο γεννητόρων είναι αντισυµµετρική, ο πίνακας είναι και
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αυτός αντισυµµετρικός και αφού [Γ𝛼 , Γ𝛼 ]𝐿𝐵 = 0 για κάθε 𝛼 = 1, . . . , 𝑛, η κύρια διαγώνιος του
πίνακα αποτελείται από µηδενικά. Ο πίνακας σπάνια υπολογίζεται διότι, πολύ απλά, χρειάζονται
απίστευτα πολλοί υπολογισµοί ακόµα και για τις πιο απλές περιπτώσεις (αν και ο πίνακας των
µεταθετών µαζί µε τις σταθερές δοµής αποτελούν ϐασικά εργαλεία για την µελέτη των αλγεβρών
Lie).

7.3 Πλήρεις Οµάδες Συµµετριών

΄Εχοντας ορίσει την οµάδα συµµετριών (αντίστοιχα την άλγεβρα Lie) µιας διαφορικής εξίσωσης (µε
µερικές παραγώγους), ένα ερώτηµα που προκύπτει είναι το εξής : είναι αυτή η οµάδα συµµετριών
µοναδική για την διαφορική εξίσωση; Υπάρχει άλλη διαφορική εξίσωση (µε µερικές παραγώγους)
που να εµφανίζει την ίδια συµµετρική δοµή; Το 1994 ο Krause επιχείρησε να δώσει έναν ορισµό
για µία οµάδα συµµετριών µε αυτό το χαρακτηριστικό χρησιµοποιώντας ως µηχανικό παράδειγµα
το Πρόβληµα του Kepler σε τρεις διαστάσεις. Ο Krause περιόρισε την µελέτη του στο πλαίσιο της
µηχανικής : κάτι τέτοιο δεν είναι ϐέβαια απαραίτητο. Η ιδέα της πλήρους οµάδας συµµετριών
µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε πιθανή εξίσωση ή σύστηµα εξισώσεων.
Το Πρόβληµα του Kepler ως ένα µοντέλο που περιγράφει την κίνηση ενός πλανήτη που ϐρίσκεται
στη ϑέση r ως προς έναν άλλο, είναι το

r̈ + 𝜇

r
= 0,
𝑟3

(7.15)

όπου οι 𝑥1 , 𝑥2 και 𝑥3 είναι οι συνήθεις καρτεσιανές συνιστώσες του διανύσµατος ϑέσης r µέτρου

𝑟.
Μία πλήρης οµάδα συµµετριών στην µηχανική είναι µία οµάδα µετασχηµατισµών 𝐺𝐾 των µεταβλητών 𝑡 και r (ακολουθώντας την γραφή του Προβλήµατος του Kepler) που ικανοποιεί τις παρακάτω
συνθήκες [46]:

Κ1

Οι (𝑡, r)-απεικονίσεις έχουν καλώς ορισµένες γεωµετρικές δοµές που αντιστοιχούν σε πιστές
αναπαραστάσεις ορισµένων επικαλυπτόµενων υποοµάδων, η ένωση των οποίων συγκροτεί
µία οµάδα πεπερασµένης διάστασης 𝐺𝐾 ,

Κ2

Αυτοί οι µετασχηµατισµοί αφήνουν την εξίσωση κίνησης αναλλοίωτη, για παράδειγµα την
(7.15), και κατά συνέπεια οι υποοµάδες της 𝐺𝐾 δρουν στην πολλαπλότητα των λύσεων 𝑊𝐾 ,
αντιστοιχίζοντας λύσεις σε λύσεις,

Κ3

Η δράση της 𝐺𝐾 (µέσω των επικαλυπτόµενων υποοµάδων) σε ολόκληρη την πολλαπλότητα

𝑊𝐾 , εντούτοις, είναι αδέσµευτη και µεταβατική, έτσι ώστε ο 𝑊𝐾 είναι ένας οµογενής χώρος
της 𝐺𝐾 , και τέλος

Κ4

Οι επιθυµητές αναπαραστάσεις της 𝐺𝐾 είναι µοναδικές για την εξίσωση κίνησης, έστω, πάλι,
την (7.15).
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Για το Πρόβληµα του Kepler αυτό σηµαίνει ότι καµία άλλη εξίσωση κίνησης, για παράδειγµα

r̈ = 𝐹 (𝑡, r, ṙ) ,

(7.16)

δεν παραµένει αναλλοίωτη κάτω από την συγκεκριµένη δράση των υπό εξέταση επικαλυπτόµενων
υποοµάδων της 𝐺𝐾 εκτός και εάν η δύναµη δίνεται ως 𝐹 = −𝜇𝑟 −3 r, όπου το 𝜇 είναι µία τυχαία

(ϑετική) σταθερά.

Από τότε έχει γίνει αρκετή δουλειά σε αυτόν τον τοµέα από πολλούς ερευνητές (ϐλ. για παράδειγµα τα [1, 5, 6] και τις πολλές αναφορές τους). Μάλιστα, όπως συµβαίνει στην Επιστήµη τις
περισσότερες ϕορές2 , η πρώτη µελέτη προς την κατεύθυνση αυτού του συγκεκριµένου συστήµατος
ταξινόµησης/κατηγοριοποίησης διαφορικών εξισώσεων συζητήθηκε στο [12] στην περίπτωση της
εξίσωσης της ϑερµότητας που εξετάζουµε στην επόµενη ενότητα.
Στο σηµείο αυτό διατυπώνουµε δύο Εικασίες, η πρώτη αφορά στην ύπαρξη µιας πλήρους οµάδας
συµµετριών και η δεύτερη αναφέρεται στην οµάδα συµµετριών ελάχιστης διάστασης που είναι
απαραίτητη για να προσδιορίσει πλήρως µία δοσµένη διαφορική εξίσωση.
Εικασία 1: Κάθε διαφορική εξίσωση (ή σύστηµα αυτών) χαρακτηρίζεται πλήρως από ένα σύνολο
συµµετριών, είτε αυτές είναι σηµειακές, είτε γενικευµένες, είτε ακόµα µη-τοπικές.
Εικασία 2: Ο ελάχιστος αριθµός συµµετριών απαραίτητων για τον ακριβή προσδιορισµό µίας
δοσµένης διαφορικής εξίσωσης εξαρτάται από την γενική αρχική µορφή που επιλέγει κάποιος
κάθε ϕορά και ισούται µε το πλήθος των ορισµάτων της αυθαίρετης συνάρτησης, 𝐹 , όπως, για
παράδειγµα, στην 𝑢𝑥𝑥 = 𝐹 (𝑡, 𝑥, 𝑢, 𝑢𝑡 , 𝑢𝑥 , 𝑢𝑡𝑥 , 𝑢𝑡𝑡 ), όπου αυτός ο αριθµός είναι επτά [6].
Εντός της έννοιας της πλήρους οµάδας συµµετριών ενυπάρχει µία έννοια πολύ πιο απαιτητική : η
ιδέα της εξίσωσης αξιοσηµείωτης κατά Lie.
Εξισώσεις αξιοσηµείωτες κατά Lie καλούνται οι (µη-τετριµµένες) εξισώσεις που χαρακτηρίζονται
πλήρως από τις οµάδες των σηµειακών συµµετριών τους.
Οι διαφορικές εξισώσεις συνήθως έχουν έναν περιορισµένο αριθµό σηµειακών συµµετριών Lie.
Συνεπώς, δεν µπορεί κάποιος να αναµένει ότι ϑα ϐρει πολλά παραδείγµατα εξισώσεων που να
καθορίζονται επακριβώς από την οµάδα των σηµειακών συµµετριών τους. Πράγµατι, επειδή η
ύπαρξη τέτοιων διαφορικών εξισώσεων είναι ιδιαίτερα περιορισµένη, η λέξη ‘αξιοσηµείωτες’ είναι
κατάλληλη για να υποδηλώσει ακριβώς αυτή την σπανιότητα και σηµασία. Για περισσότερα πάνω
στις αξιοσηµείωτες κατά Lie εξισώσεις παραπέµπουµε στις [61, 5, 6] και τις αναφορές τους.
Ως ένα παράδειγµα, προτού εξετάσουµε λεπτοµερώς την εξίσωση της ϑερµότητας, ϑεωρήστε την
εξίσωση Born-Infeld [6],

(1 − 𝑢2𝑡 )𝑢𝑥𝑥 + 2𝑢𝑥 𝑢𝑡 𝑢𝑡𝑥 − (1 + 𝑢2𝑥 )𝑢𝑡𝑡 = 0.
2

(7.17)

Οποτεδήποτε κάποιος νοµίζει ότι έχει εισαγάγει µία νέα ιδέα ή οτιδήποτε άλλο, έρχεται η στιγµή που αποκαλύπτεται

ότι το ίδιο ακριβώς πράγµα έχει παρουσιαστεί πολύ καιρό πριν από κάποιον άλλον !
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Η εξίσωση (7.17) παρουσιάζει τις συµµετρίες

Γ1 = ∂ 𝑡

Γ4 = 𝑥∂𝑡 + 𝑡∂𝑥

Γ2 = ∂ 𝑥

Γ5 = 𝑢∂𝑡 + 𝑡∂𝑢

Γ3 = ∂ 𝑢

Γ6 = 𝑥∂𝑢 − 𝑢∂𝑥

Γ7 = 𝑡∂𝑡 + 𝑥∂𝑥 + 𝑢∂𝑢
(7.18)

µε άλγεβρα την {𝑠𝑜(2, 1) ⊕ 𝐴1 } ⊕𝑠 3𝐴1 .
΄Αραγε, είναι οι συµµετρίες (7.18) σε µία ένα-προς-ένα αντιστοιχία µε την εξίσωση Born-Infeld;
Αυτό το ερώτηµα είναι ουσιαστικά ισοδύναµο µε το να αναζητούµε όλες τις διαφορικές εξισώσεις
της µορφής

𝑢𝑡𝑡 = 𝐹 (𝑡, 𝑥, 𝑢, 𝑢𝑡 , 𝑢𝑥 , 𝑢𝑡𝑥 , 𝑢𝑥𝑥 )

(7.19)

που να παραµένουν αναλλοίωτες υπό την ίδια οµάδα συµµετριών. Χρησιµοποιώντας πρώτα τις
συµµετρίες Γ1 , Γ2 , Γ3 και Γ7 , και δρώντας τις κατάλληλες επεκτάσεις τους στην (7.19), έχουµε

𝑢𝑡𝑡 = 𝑢𝑡𝑥 𝐺 (𝑢𝑡 , 𝑢𝑥 , 𝑣) ,

όπου

𝑣=

𝑢𝑥𝑥
.
𝑢𝑡𝑥

(7.20)

Οι δεύτερες επεκτάσεις των υπόλοιπων συµµετριών είναι οι
[2]

Γ4

[2]

Γ5

[2]
Γ6

= 𝑥∂𝑡 + 𝑡∂𝑥 − 𝑢𝑥 ∂𝑢𝑡 − 𝑢𝑡 ∂𝑢𝑥 − 2𝑢𝑡𝑥 ∂𝑢𝑡𝑡 − (𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑡𝑡 )∂𝑢𝑡𝑥 − 2𝑢𝑡𝑥 ∂𝑢𝑥𝑥
= 𝑢∂𝑡 + 𝑡∂𝑢 + (1 − 𝑢2𝑡 )∂𝑢𝑡 − 𝑢𝑡 𝑢𝑥 ∂𝑢𝑥 − 3𝑢𝑡 𝑢𝑡𝑡 ∂𝑢𝑡𝑡
−(2𝑢𝑡 𝑢𝑡𝑥 + 𝑢𝑥 𝑢𝑡𝑡 )∂𝑢𝑡𝑥 − (𝑢𝑡 𝑢𝑥𝑥 + 2𝑢𝑥 𝑢𝑡𝑥 )∂𝑢𝑥𝑥

= −𝑢∂𝑥 + 𝑥∂𝑢 + 𝑢𝑡 𝑢𝑥 ∂𝑢𝑡 + (1 + 𝑢2𝑥 )∂𝑢𝑥 + (2𝑢𝑡 𝑢𝑡𝑥 + 𝑢𝑥 𝑢𝑡𝑡 )∂𝑢𝑡𝑡
+(𝑢𝑡 𝑢𝑥𝑥 + 2𝑢𝑥 𝑢𝑡𝑥 )∂𝑢𝑡𝑥 + 3𝑢𝑥 𝑢𝑥𝑥 ∂𝑢𝑥𝑥

και όταν δρουν στην (7.20) το αποτέλεσµα είναι

∂𝐺
∂𝐺
∂𝐺
+ 𝑢𝑡
+ 𝑢𝑥
∂𝑣
∂𝑢𝑡
∂𝑢𝑥
∂𝐺
∂𝐺
∂𝐺
(2𝑢𝑡 − 2𝑢𝑥 + 𝑢𝑥 𝐺 − 𝑣𝑢𝑡 )
− 𝑢𝑡 𝑢𝑥
+ (1 − 𝑢2𝑡 )
∂𝑣
∂𝑢𝑡
∂𝑢𝑥
∂𝐺
∂𝐺
∂𝐺
(𝑣 2 𝑢𝑡 − 𝑣𝑢𝑥 )
− (1 + 𝑢2𝑥 )
− 𝑢𝑡 𝑢𝑥
∂𝑣
∂𝑢𝑥
∂𝑢𝑡
(2 − 𝑣 2 − 𝑣𝐺)

= 2 − 𝑣𝐺 − 𝐺2

(7.21)

= (𝑢𝑥 𝐺 − 𝑢𝑡 )𝐺

(7.22)

= (𝑣𝑢𝑡 + 𝑢𝑥 )𝐺 − 2𝑢𝑡 .

(7.23)

Οι εξισώσεις (7.21)-(7.23) είναι προφανώς αρκετά πολύπλοκες για να λυθούν αναλυτικά : έτσι,
καταφεύγουµε σε υπολογιστικά µέσα για να διευκολύνουµε τους υπολογισµούς. Το σύστηµα
(7.21)-(7.23) µπορεί να ϑεωρηθεί ως ένα υπερκαθορισµένο σύστηµα τριών διαφορικών εξισώσεων
µε µερικές παραγώγους µε τρεις παραγώγους πρώτης τάξης (για τις τρεις χαρακτηριστικές, 𝑣 , 𝑢𝑡
και 𝑢𝑥 ) για την µοναδική συνάρτηση 𝐺. Κατά συνέπεια, µπορούµε να συνεχίσουµε αλγεβρικά. Το
προκύπτον σύστηµα αποτελείται από τρεις συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης, που όταν
λυθεί, δίνει

𝑢𝑡𝑡 =

όπου 𝑝 = ±1 και

𝐵2 =

{
(
)
(
)
1
2𝑘𝑢𝑡 𝑢𝑥 1 + 𝑢2𝑥 𝑢𝑥𝑡 + 1 + 𝑢2𝑥 (4𝑝𝐵 + (𝑘 − 8)𝑢𝑥𝑥 )
2
2
𝑘(1 + 𝑢𝑥 )
(
(
))
}
− 4𝑝𝐵 + 𝑘𝑢2𝑥 + 𝑘 − 8 𝑢2𝑡 𝑢𝑥𝑥 ,
{
(
)
(
)
1
2
2 2 2
𝑢
𝑢
𝑢
1
+
𝑢
−
𝑘
1
+
𝑢
𝑢𝑥𝑡
2𝑘𝑢
𝑡
𝑥
𝑥𝑥
𝑥𝑡
𝑥
𝑥
2
𝑢𝑡 − 𝑢2𝑥 − 1
[
(
)
(
)]
}
+ (𝑘 − 4) 1 + 𝑢2𝑥 − 𝑢2𝑡 𝑘 − 4 + 𝑘𝑢2𝑥 𝑢2𝑥𝑥 ,

(7.24)

(7.25)
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µε 𝑘 ∕= 0 µία πραγµατική παράµετρο που χαρακτηρίζει την παραπάνω µονοπαραµετρική οικογένεια διαφορικών εξισώσεων µε µερικές παραγώγους. Σηµειώνουµε ότι παράγει επίσης και την
ιδιόµορφη λύση, 𝑢𝑡𝑡 𝑢𝑥𝑥 − 𝑢2𝑡𝑥 = 0, την οποία αναγνωρίζουµε ως την εξίσωση Monge-Ampère.
Η εξίσωση (7.24) έχει τις αρχικές επτά συµµετρίες και για τις δύο τιµές του 𝑝 και όλες τις τιµές του

𝑘 , εκτός από την περίπτωση όπου το 𝑘 = 4 (και το 𝑝 = ±1), περίπτωση που οδηγεί στην εξίσωση
{(
]
)[ (
)
(
)
1
2
2
2 1/2
𝑢𝑡𝑡 =
+
𝑢
1
2𝑝
1
−
𝑢
+
𝑢
𝑢
−
𝑢
− 𝑢2𝑡 −1 + 𝑢2𝑥 𝑢𝑥𝑥
𝑡𝑥
𝑥𝑥
𝑥
𝑡
𝑥
2
2
(1 + 𝑢𝑥 )
[(
]}
)
(
)1/2
+2𝑢𝑡 𝑢𝑥 1 + 𝑢2𝑥 𝑢𝑡𝑥 − 𝑝 1 − 𝑢2𝑡 + 𝑢2𝑥
𝑢𝑥𝑥 .
(7.26)

Η τελευταία εµφανίζει την επιπρόσθετη τρισδιάστατη αβελιανή άλγεβρα που παράγεται από τις
συµµετρίες

(2
)
𝑡 + 𝑥2 + 𝑢2 ∂𝑡 + 2𝑡𝑥∂𝑥 + 2𝑡𝑢∂𝑢
(
)
= 2𝑡𝑢∂𝑡 + 2𝑥𝑢∂𝑥 + 𝑡2 + 𝑢2 − 𝑥2 ∂𝑢
(
)
= 2𝑡𝑥∂𝑡 + 𝑡2 + 𝑥2 − 𝑢2 ∂𝑥 + 2𝑥𝑢∂𝑢 .

𝐸1 =
𝐸2
𝐸3

(7.27)

΄Ετσι λοιπόν, για 𝑘 ∕= 4, η εξίσωση (7.24) ϐρίσκεται σε ένα-προς-ένα αντιστοιχία µε την οµάδα
συµµετριών της εξίσωσης Born-Infeld. Το µόνο Ϲήτηµα που επείγει τώρα είναι η ανάκτηση της
ίδιας της εξίσωσης Born-Infeld προσδιορίζοντας την κατάλληλη τιµή του 𝑘 που ανάγει την (7.24)
στην (7.17). Περιέργως, αυτό δεν συµβαίνει για κάποια πεπερασµένη τιµή του 𝑘 αλλά στο όριο

𝑘 → ∞ (ασυµπτωτικά). Η εξίσωση Born-Infeld, απ΄ ότι ϕαίνεται, δεν είναι αξιοσηµείωτη κατά Lie

παρά το σύνολο των συµµετριών που κατέχει – µάλιστα, η διάσταση της οµάδας συµµετριών είναι
επτά, που είναι και η απαραίτητη όπως ϕαίνεται και από την Εικασία 2.

΄Εχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε ότι ο Rosenhaus [84] απέδειξε ότι η εξίσωση Born-Infeld
ϐρίσκεται σε ένα-προς-ένα αντιστοιχία µε την οµάδα συµµετριών επαφής (group of contact symmetries). Για να είµαστε πιο ακριβείς, η αντιστοιχία είναι ένα-προς-ένα αν εξαιρέσουµε την εξίσωση
Monge-Ampère.
Χρησιµοποιώντας το σύνολο συµµετριών (7.27), µπορούµε να κατασκευάσουµε µία λύση οµοιότητας για την (7.26),

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑐1 + 𝑎

√

(𝑡 − 𝑐2 )2 − (𝑥 − 𝑐3 )2 + 𝑐4 ,

𝑎 = ±1,

η οποία µπορεί να γραφεί και στην ακόλουθη πεπλεγµένη µορφή :

(𝑢 − 𝑐1 )2 + (𝑥 − 𝑐3 )2 − (𝑡 − 𝑐2 )2 = 𝑐4 .

(7.28)

Η εξίσωση (7.28) ορίζει µία επιφάνεια στον R3 : για 𝑐4 > 0 η επιφάνεια είναι ένα υπερβολοειδές
σε ένα ϕύλλο, για 𝑐4 = 0 είναι ένας κώνος, ενώ για 𝑐4 < 0 είναι ένα υπερβολοειδές σε δύο ϕύλλα,
όπως ϕαίνεται και στο Σχήµα 7.1. Αν και η εξίσωση (7.26) εµφανίζει δέκα συµµετρίες και οι επιϕάνειες (7.28) είναι και οι δύο αναλλοίωτες κατά Lorenz και αναλλοίωτες υπό τις µετατοπίσεις στον

R3 , δεν είναι αναλλοίωτη υπό όλες τις περιστροφές στον R3 (στην πραγµατικότητα µόνο γύρω από
τον άξονα των 𝑡). Αυτό υποδηλώνει ότι η δεκαπαραµετρική άλγεβρα δεν αποτελεί αναπαράσταση
της οµάδας Poincaré.
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Σχήµα : 7.1: Λύσεις οµοιότητας για την (7.26), στην περίπτωση που 𝑐4 > 0, υπερβολοειδές σε ένα ϕύλλο
(αριστερά), 𝑐4 = 0, κώνος (κέντρο) και 𝑐4 < 0, υπερβολοειδές σε δύο ϕύλλα (δεξιά).

Στο σηµείο αυτό ανακεφαλαιώνουµε και ταυτόχρονα περιγράφουµε την ουσία της προσέγγισής
µας.
Η ευθεία µέθοδος στην ανάλυση συµµετριών συνοψίζεται, ουσιαστικά, στο εξής : δοθείσης µίας
διαφορικής εξίσωσης, να ϐρεθεί η οµάδα συµµετριών που σχετίζεται µε την εξίσωση. Από την
άλλη µεριά, οι πλήρεις οµάδες συµµετριών επιτρέπουν τον πλήρη χαρακτηρισµό µιας δεδοµένης
διαφορικής εξίσωσης. Θεωρώντας την αντιστροφή µιας προσέγγισης που να ϐασίζεται στις πλήϱεις οµάδες συµµετριών, κάποιος µπορεί να κατασκευάσει καινούργιες οικογένειες διαφορικών
εξισώσεων που να εµφανίζουν ως ειδικές περιπτώσεις την αρχική εξίσωση και/ή άλλες, πολύ γνωστές, εξισώσεις. Αυτό µάλιστα αναφέρεται συχνά ως το αντίστροφο πρόβληµα. Για την επιτυχία
µιας τέτοιας προσέγγισης και για να µειώσουµε όσο γίνεται την πολυπλοκότητα των υπολογισµών,
αναπτύξαµε έναν συµβολικό αλγόριθµο εντός του υπάρχοντος πακέτου SYM [6].
΄Εστω η διαφορική εξίσωση µε µερικές παραγώγους,

ή, ισοδύναµα,

(

)
𝑢𝑥𝑥 𝑢𝑦𝑦 − 𝑢2𝑥𝑦 𝑢2𝑦 = 𝑐 (𝑢𝑦 𝑢𝑥𝑦 − 𝑢𝑥 𝑢𝑦𝑦 )2 ,
(
)
𝑢𝑥𝑥 𝑢𝑦𝑦 − 𝑢2𝑥𝑦 = 𝑐𝑢2𝑦

[(

𝑢𝑥
𝑢𝑦

) ]2

(7.29)

.

(7.30)

𝑦

Απ΄ όσο γνωρίζουµε, η εξίσωση (7.29) διατυπώθηκε για πρώτη ϕορά στο [6].
Η εξίσωση (7.29) παρουσιάζει την οκταδιάστατη άλγεβρα σηµειακών συµµετριών

Δ1 = ∂ 𝑥

Δ2 = ∂ 𝑦

Δ3 = ∂ 𝑢

Δ4 = 𝑥∂𝑥

Δ5 = 𝑦∂𝑦

Δ6 = 𝑢∂𝑢

Δ7 = 𝑢∂𝑦

Δ8 = 𝑥∂𝑦 ,

(7.31)

µε την άλγεβρα {𝐴2 ⊕ 𝐴2 } ⊕𝑠 {𝐴1 ⊕𝑠 3𝐴1 }. Η πλήρης οµάδα συµµετριών της (7.29) αποτελείται
από όλες αυτές τις σηµειακές συµµετρίες και εποµένως η εξίσωση (7.29) είναι αξιοσηµείωτη κατά

Lie. Ωστόσο, αυτός ο αριθµός δεν είναι ο ελάχιστος δυνατός : κάθε επταδιάστατη υποάλγεβρα της

Δ1 – Δ8 κάθε ϕορά χωρίς µία από αυτές τις συµµετρίες, εκτός από την παράληψη της Δ2 = ∂𝑦 ,
είναι υπεραρκετή. Αυτό ϕανερώνει µία υποβόσκουσα επιπρόσθετη σηµασία για την ∂𝑦 όσον αφορά
στην εξίσωση (7.29).
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Αξίζει να εξεταστούν παραπέρα οι ειδικές περιπτώσεις 𝑐 = −1 και 𝑐 = 0. Για 𝑐 = 0 η εξίσωση (7.29)

απλοποιείται σε µία εξίσωση Monge-Ampère δεύτερης τάξης σε δύο ανεξάρτητες µεταβλητές. Για

𝑐 = −1 η εξίσωση (7.29) δίνει την διδιάστατη εξίσωση Bateman. Στην παραγµατικότητα, αυτός ήταν

και ο τρόπος µε τον οποίο αποκτήσαµε την εξίσωση (7.29). Παρατηρούµε ότι η ‘κοινή’ υποάλγεβρα
των εξισώσεων Monge-Ampère και Bateman είναι η

{∂𝑥 , ∂𝑦 , ∂𝑢 , 𝑥∂𝑥 , 𝑦∂𝑦 , 𝑢∂𝑢 , 𝑢∂𝑦 , 𝑥∂𝑦 , 𝑦∂𝑥 , 𝑢∂𝑥 }.

(7.32)

Αυτή η κοινή υποάλγεβρα ϑα µπορούσε ϑεωρητικά να οδηγήσει σε µία εξίσωση που να περιέχει
τουλάχιστον τις δύο αρχικές εξισώσεις. Κάτι τέτοιο όµως δεν συµβαίνει. Εντούτοις, η οκταδιάστατη
υποάλγεβρα της (7.32), Δ1 − Δ8 , ικανοποιεί εν τέλει τις προσδοκίες µας.

7.4 Η Εξίσωση της Θερµότητας σε (1 + 1) ∆ιαστάσεις

Αν υπάρχει µία διαφορική εξίσωση µε µερικές παραγώγους που πρέπει να γνωρίζει κάθε απόφοιτος
πανεπιστηµιακής σχολής που να ασχολήθηκε έστω και λίγο µε µαθηµατικά, αυτή είναι αναµφίβολα
η εξίσωση της ϑερµότητας σε (1 + 1) διαστάσεις,

𝑐𝑢𝑥𝑥 − 𝑢𝑡 = 0.

(7.33)

Σε οποιοδήποτε ϐιβλίο ή µάθηµα πάνω στις διαφορικές εξισώσεις µε µερικές παραγώγους, η εξίσωση της ϑερµότητας κατέχει µία περίοπτη ϑέση για δύο κυρίως λόγους (πέρα του ότι χαρακτηρίζει
µία ολόκληρη οικογένεια γραµµικών διαφορικών εξισώσεων µε µερικές παραγώγους δεύτερης τάξης): Πρώτα απ΄ όλα, επιδέχεται λύσεις που κατασκευάζονται µέσω την µεθόδου χωρισµού των
µεταβλητών. ∆εύτερον, η γενική λύση σε κλειστή µορφή είναι προσδιορίσιµη για ένα πολύ ευρύ
ϕάσµα προβληµάτων αρχικών και συνοριακών συνθηκών της Φυσικής (ϐλ. για παράδειγµα την
[94]).
Ο υπολογισµός των συµµετρίων της εξίσωσης (7.33) µε το χέρι απαιτεί αρκετές σελίδες. Ωστόσο,
όπως σε ολόκληρο το Μέρος Β΄, στηριζόµαστε στο αποτέλεσµα (output) του πακέτου SYM [21, 22,
23]. Η εξίσωση της ϑερµότητας επιδέχεται τις έξι (πεπερασµένες) σηµειακές συµµετρίες

Γ1 = ∂ 𝑥

Γ4 = 2𝑡∂𝑡 + 𝑥∂𝑥

Γ2 = ∂ 𝑡

Γ5 = 2𝑡∂𝑥 − 1𝑐 𝑥𝑢∂𝑢

Γ3 = 𝑢∂𝑢

Γ6 = 4𝑡2 ∂𝑡 + 4𝑡𝑥∂𝑥 −

όπως επίσης και την απειροδιάστατη υποάλγεβρα

(7.34)

(1

Γ∞ = 𝜂1 (𝑥, 𝑡)∂𝑢 ,

𝑐𝑥

2

)

+ 2𝑡 𝑢∂𝑢

(7.35)

όπου η 𝜂1 (𝑥, 𝑡) είναι µία οποιαδήποτε λύση τής (7.33), που αντικατοπτρίζει την γραµµικότητα της
εξίσωσης.
Η άλγεβρα Lie της παραπάνω εξαπαραµετρικής οµάδας Lie απειροστών γεννητόρων είναι η 𝑠𝑙(2, 𝑅)⊕𝑠

𝑊3 , πράγµα που συνάγεται από τον µεταθετικό πίνακα, Πίνακας 7.3. Μαζί µε την (7.35), η απειϱοδιάστατη άλγεβρα Lie γράφεται ως (𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕𝑠 𝑊3 ) ⊕ ∞𝐴1 .
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Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

Γ5

Γ6

Γ1

0

0

0

Γ1

2Γ5

Γ2

0

0

0

2Γ2

− 1𝑐 Γ3

Γ3

0

0

0

0

0

Γ4

−Γ1

−2Γ2

0

0

Γ5

2Γ6

0

0

0

−2Γ5

2Γ3 − 4Γ4

0

−Γ5

0

0

Γ5
Γ6

1
𝑐 Γ3

−2Γ1

−2Γ6

2Γ1

−2Γ3 + 4Γ4

0

Πίνακας : 7.3: Οι Αγκύλες Lie για την εξίσωση της ϑερµότητας.

Η σπουδαιότητα των συµµετριών (7.34) (όπως και για οποιαδήποτε διαφορική εξίσωση) είναι πολυσύνθετη. Καταρχάς, στην περίπτωση που γνωρίζουµε µία λύση της εξίσωσης της ϑερµότητας,
µπορούµε εύκολα να παράξουµε περαιτέρω λύσεις δρώντας µε κατάλληλες συµµετρίες στην λύση
αυτή. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει ότι γνωρίζουµε τουλάχιστον µία λύση της εξίσωσης. Πράγµατι,
στην συγκεκριµένη περίπτωση αναγνωρίζουµε εποπτικά την τετριµµένη λύση 𝑢(𝑡, 𝑥) = 1. Χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε συµµετρία από τις (7.34), για παράδειγµα την Γ6 , και δρώντας µε αυτήν
στην τετριµµένη λύση, παίρνουµε

√
𝑢(𝑡, 𝑥) = exp{𝑥2 /4𝑐𝑡(1 + 4𝜖𝑡)} exp{−𝑥2 /4𝑐𝑡}/ 1 + 4𝜖𝑡,
κάτι το οποίο είναι προφανώς µη-τετριµµένο.
Αν δεν γνωρίζουµε καµία λύση της εξίσωσης, τότε λύσεις οµοιότητας µπορούν να κατασκευαστούν
από τις αναλλοίωτες οποιασδήποτε εκ των συµµετριών. Στην περίπτωση της εξίσωσης της ϑερµότητας, λύσεις οµοιότητας παρουσιάστηκαν, για παράδειγµα, στο [12]. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί
ότι η εξίσωση της ϑερµότητας, (7.33), από µόνη της, δεν έχει νόηµα αν δεν προσδιοριστούν κάποιες αρχικές και συνοριακές συνθήκες για να οριστεί µε σωστό τρόπο το πρόβληµα. Κάτι τέτοιο
συζητείται σε ό,τι ακολουθεί σε αρκετές περιστάσεις – πρώτα προσδιορίζουµε τις συµµετρίες που
είναι συµβατές µε τις συνθήκες και έπειτα υπολογίζουµε τις αναλλοίωτες ποσότητες (χαρακτηριστικές). Στο σηµείο αυτό δείχνουµε τον τρόπο µε τον οποίο παράγουµε λύσεις για την εξίσωση της
ϑερµότητας, (7.33).
Ας πάρουµε, για παράδειγµα, την Γ5 = 2𝑐𝑡∂𝑥 −𝑥𝑢∂𝑢 . Το ισοδύναµο χαρακτηριστικό (που οφείλεται
στον Lagrange) σύστηµα είναι το

d𝑡

0

=

d𝑥

2𝑐𝑡

=

d𝑢

−𝑥𝑢

.

Ο παρονοµαστής µηδέν για το d𝑡 είναι ϕορµαλιστικός και έχει τοποθετηθεί εκεί για να υποδηλώσει/υπενθυµίσει ότι µία από τις αναλλοίωτες είναι η 𝑣1 = 𝑡. Η δεύτερη αναλλοίωτη είναι η λύση
της

−

𝑥
1
d𝑥 = d𝑢,
2𝑐𝑣1
𝑢

δηλαδή 𝑣2 = 𝑢 exp{𝑥2 /(4𝑐𝑡)}. Εποµένως η

}
{
𝑥2
𝑢(𝑡, 𝑥) = 𝑓 (𝑡) exp −
4𝑐𝑡
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αποτελεί την πιο γενική µορφή λύσης, η οποία είναι αναλλοίωτη ως προς τους µετασχηµατισµούς
που αντιστοιχούν στον γεννήτορα Γ5 , για την (7.33), όπου το 𝑓 (𝑡) είναι µία αυθαίρετη συνάρτηση
που πρέπει να υπολογισθεί. ΄Οταν αντικαθιστούµε αυτή τη γενική µορφή στην (7.33) λαµβάνουµε
την λύση οµοιότητας

𝑢(𝑡, 𝑥) = 𝑡

−1/2

{
}
𝑥2
exp −
.
4𝑐𝑡

(7.36)

Αυτή η λύση οµοιότητας ορίζει µία επιφάνεια στον χώρο (𝑡, 𝑥, 𝑢) µέσω της

Σ=𝑢

−1 −1/2

𝑡

}
{
𝑥2
.
exp −
4𝑐𝑡

Η δράση οποιασδήποτε συµµετρίας από τις (7.34) στην επιφάνεια των λύσεων, Σ, απεικονίζει την
επιφάνεια σε µία καινούργια επιφάνεια, για παράδειγµα Σ̄, µέσω της οποίας µπορεί να παραχθεί η
νέα λύση. Ας σηµειωθεί ότι η λύση (7.36) δεν είναι χωριζοµένων µεταβλητών. Επίσης, η κυµατική
λύση για την (7.33) µπορεί να παραχθεί ϑεωρώντας, κατά όµοιο τρόπο µε τα παραπάνω, την
συµµετρία Γ = 𝑐Γ1 + Γ2 . Η κυµατική λύση έχει την εκθετική µορφή στην µεταβλητή 𝑥 − 𝑐𝑡. Τέλος,

η scale-invariant λύση οµοιότητας που αντιστοιχεί στην συµµετρία Γ4 είναι η

𝑢(𝑡, 𝑥) = 𝑎 + 𝑏 Erf

{

𝑥
√
2𝑐 𝑡

}

.

Εύκολα συνάγεται από τις Αγκύλες Lie για την εξίσωση της ϑερµότητας (ϐλ. Πίνακα 7.3) ότι
υπάρχουν τριάντα τέσσερις υποάλγεβρες. Αυτές συγκροτούν διάφορες αλυσίδες/ακολουθίες υποαλγεβρών και οι Bluman και Cole [12] εστιάζοντας στην συγκεκριµένη αλυσίδα

span{Γ1 } ⊂ span{Γ1 , Γ2 } ⊂ span{Γ1 , Γ2 , Γ3 }
⊂ span{Γ2 , Γ6 } ⊂ span{Γ2 , Γ4 , Γ6 } ⊂ span{Γ1 , Γ2 , Γ5 },

(7.37)

εξετάζουν το πρόβληµα εύρεσης της πιο γενικής διαφορικής εξίσωσης µε µερικές παραγώγους
αναλλοίωτης κάτω από την δοσµένη πολυπαραµετρική οµάδα Lie περιορίζοντας την έρευνά τους
στις διαφορικές εξισώσεις µε µερικές παραγώγους δεύτερης τάξης σε δύο ανεξάρτητες µεταβλητές,
ήτοι

𝑢𝑥𝑥 = 𝐹 (𝑥, 𝑡, 𝑢, 𝑢𝑥 , 𝑢𝑡 , 𝑢𝑡𝑡 , 𝑢𝑥𝑡 ) .

(7.38)

∆ιαδοχικά, για κάθε µέλος της (7.37), αναζητούν την πιο γενική διαφορική εξίσωση της µορφής
(7.38). ΄Οπως έχουµε ήδη τονίσει, η εξίσωση (7.38) είναι αναλλοίωτη κάτω από την δράση µιας
τυχαίας συµµετρίας, έστω της Γany , αν και µόνον αν

Γ[2]
any {𝑢𝑥𝑥 − 𝐹 (𝑥, 𝑡, 𝑢, 𝑢𝑥 , 𝑢𝑡 , 𝑢𝑡𝑡 , 𝑢𝑥𝑡 )} = 0 οποτεδήποτε ισχύει η (7.38).

(7.39)

Σηµειώστε ότι οι συµµετρίες {Γ1 , Γ2 και Γ5 }, τελευταίο µέλος της αλυσίδας (7.37), παράγουν

ολόκληρη την (πεπερασµένη) άλγεβρα Lie της εξίσωσης της ϑερµότητας. Η υποάλγεβρα αυτή δίνει,
έπειτα από πολλούς υπολογισµούς που δεν χρειάζεται να αναπαράξουµε στο σηµείο αυτό, την

𝑢𝑥𝑥 = 𝑢𝑡 +

𝑢2𝑥
Φ(𝛼),
𝑢

όπου

𝛼=

𝑢2 𝑢𝑥𝑡 3𝑢𝑢𝑡
− 2
𝑢3𝑥
𝑢𝑥

και

Φ3
= 𝜅.
(2Φ − 2 − 𝛼)2

Συγκεκριµένα, για 𝜅 = 0 ανακτάµε την εξίσωση της ϑερµότητας και, όπως απέδειξαν οι Bluman
και Cole, ‘η εξίσωση της ϑερµότητας είναι η µοναδική πολυωνυµική διαφορική εξίσωση µε µερικές
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παραγώγους σε δύο ανεξάρτητες µεταβλητές αναλλοίωτη κάτω από την οµάδα της ίδιας της εξίσωσης
της ϑερµότητας’ [12].
Περιέργως, οι Bluman και Cole δεν συµπεριλαµβάνουν στην µελέτη τους την απειροδιάστατη
υποάλγεβρα Γ∞ της εξίσωσης της ϑερµότητας. Αν κάποιος συµπεριλάβει, για παράδειγµα, την
συµµετρία Γ7 = ∂𝑢 , µία συµµετρία που είναι µέλος της προαναφερθείσας υποάλγεβρας, τότε
πετυχαίνει την επανάκτηση της εξίσωσης (7.33) και κατά συνέπεια αυτό το σύνολο χαρακτηρίζει
πλήρως την εξίσωση της ϑερµότητας. Εντούτοις, η απαίτηση της κλειστότητας ικανοποιείται µόνο
όταν ολόκληρη η απειροδιάστατη άλγεβρα λαµβάνεται υπ΄ όψιν [6]. Στην πραγµατικότητα, αυτό
καθορίζει µία πλήρη οµάδα συµµετριών ή, ισοδύναµα, µιας και όλες αυτές οι συµµετρίες είναι
σηµειακές, η εξίσωση της ϑερµότητας χαρακτηρίζεται αξιοσηµείωτη κατά Lie. Αυτό είναι πολύ
σηµαντικό για τις ανάγκες µας αργότερα διότι, οποτεδήποτε συναντάµε µία εξίσωση για την οποία
υπάρχει αλλαγή συντεταγµένων που την συνδέει µε την εξίσωση της ϑερµότητας, οι συµµετρίες που
συγκροτούν την πλήρη οµάδα συµµετριών της εξίσωσης της ϑερµότητας µπορούν να απεικονιστούν
σε εκείνες τις µεταβλητές και εποµένως, αυτόµατα, η τελευταία εξίσωση είναι και αυτή αξιοσηµείωτη
κατά Lie. Για παράδειγµα, η εξίσωση Black-Scholes είναι µία αξιοσηµείωτη κατά Lie εξίσωση –
αυτό είναι εγγυηµένο γιατί ο µετασχηµατισµός που συνδέει την εξίσωση Black-Scholes µε την
εξίσωση της ϑερµότητας είναι σηµειακός. Μάλιστα, η άλγεβρα είναι η ίδια και αυτό το γεγονός
είναι σπουδαίο.

8. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζουµε ορισµένες εξισώσεις που συζητήθηκαν στο Κεφάλαιο 6, χρησιµοποιώντας τα εργαλεία που περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 7. Ξεκινάµε µε µία σύντοµη επαναθεώρηση
της εξίσωσης Black-Scholes. Η τιµή του δικαιώµατος, 𝑢(𝑡, 𝑥), εξαρτάται από την αξία του υποκείµενου µέσου, 𝑥, και από τον χρόνο, 𝑡. Το περουσιακό στοιχείο, έστω η µετοχή, ϑεωρήθηκε
ότι ακολουθεί µία γεωµετρική κίνηση Brown µε λογαριθµοκανονική κατανοµή, ϐλ. εξίσωση (6.2).
Για να µοντελοποιήσουµε µε επιτυχία άλλα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, όπως, για
παράδειγµα, οµόλογα και συνάλλαγµα, πρέπει να αναπτύξουµε διαφορετικές διαδικασίες. Αυτό συµβαίνει κατά κύριο λόγο διότι οι διακυµάνσεις αυτών των τυχαίων µεταβλητών είναι πολύ
περισσότερο ‘ευσταθείς’ από την εγγενή υψηλή αστάθεια µιας, ας πούµε, µετοχής.
Ο Vasicek υπέθεσε ότι το επιτόκιο, 𝑟 , ακολουθεί µία mean-reverting διαδικασία τύπου OrnsteinUhlenbeck [95],
d𝑟 = (𝜈 − 𝜇 𝑟) d𝑡 + 𝜎 d𝐵.

(8.1)

Τα επιχειρήµατα πίσω από µία τέτοια υπόθεση ϐασίζονται στην ίδια την ϕύση του υποκείµενου
µέσου. Αν το (ϐραχυπρόθεσµο) επιτόκιο είναι µεγάλο, τότε, κατά µέσον όρο, ϑα πρέπει να υποχωϱήσει – αυτό µοντελοποιείται από το µείον του όρου 𝜇 𝑟 . Από την άλλη µεριά, αν το επιτόκιο είναι
µικρό, τότε, είναι πιθανότερο να αυξηθεί. Σε αντίθεση µε τις λογαριθµοκανονικές διαδικασίες,
(6.2), δεν υπάρχει λόγος για το 𝑟 να παραµείνει ϑετικό.
Μία άλλη ιδιαίτερα µελετηµένη mean-reverting διαδικασία είναι η
d𝑟 = (𝜈 − 𝜇 𝑟) d𝑡 + 𝜎

√

𝑟 d𝐵.

(8.2)

Αυτή η διεργασία είναι επίσης γνωστή ως το square root model για το ϐραχυπρόθεσµο επιτόκιο
όπως στο µοντέλο των Cox-Ingersoll-Ross (CIR) για µη-αρνητικά επιτόκια [19, 20]. Τα δύο αυτά
µοντέλα, του Vasicek και το CIR, είναι πανοµοιότυπα και µάλιστα, προσοµοιώσεις χρησιµοποιώντας τους ίδιους τυχαίους αριθµούς δείχνουν µία παρόµοια εξέλιξη στον χρόνο του ϐραχυπρόθεσµου
επιτοκίου [98]. Αυτά τα δύο µοντέλα είναι το αντικείµενο µελέτης στις Ενότητες 8.3 και 8.4, αντίστοιχα.
Ωστόσο, εξετάζουµε καταρχάς, στην Ενότητα 8.2, την εξίσωση που οφείλεται στον Longstaff [60]. Η
διαδικασία είναι και πάλι τύπου mean reversion αλλά αυτή τη ϕορά µε δύο ϱιζικά στην στοχαστική
διαφορική εξίσωση (και κατά συνέπεια το όνοµα, double square root model)
d𝑟 = (𝜈 − 𝜇

√

𝑟) d𝑡 + 𝜎

√

𝑟 d𝐵.

(8.3)
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Μάλιστα, αν ϑεωρήσουµε µία γενίκευση της παραπάνω διαδικασίας [38],
d𝑥 = (𝜈 − 𝜇 𝑥) d𝑡 + 𝜎 𝑥𝛾 d𝐵,

(8.4)

τότε η διαφορική εξίσωση µε µερικές παραγώγους, που αφορά στην τιµολόγηση ενός οµολόγου
µηδενικού τοκοµεριδίου, παίρνει την µορφή

𝑢𝑡 + 21 𝜎 2 𝑥2𝛾 𝑢𝑥𝑥 + (𝜈 − 𝜇𝑥 − 𝜆𝜎𝑥𝛾 ) 𝑢𝑥 − 𝑥𝑢 = 0

(8.5)

𝑢(𝑥, 𝑇 ) = 1.

(8.6)

µε την τελική συνθήκη

Για συγκεκριµένες τιµές των παραµέτρων, 𝛾 και 𝜆, ξαναβρίσκουµε στην πραγµατικότητα την εξίσωση του Vasicek (𝛾 = 0), την εξίσωση CIR (𝛾 = 1/2 και 𝜆 = 0) και την εξίσωση του Longstaff
(𝛾 = 1/2). Από την µεριά των συµµετριών, η εξίσωση (8.5) παρουσιάζει µόνο τις ‘προφανείς’ συµµετρίες, ∂𝑡 , 𝑢∂𝑢 και 𝑓 ∂𝑢 , όπου η 𝑓 είναι µία λύση της ίδιας της εξίσωσης. Επιπλέον συµµετρίες
λαµβάνονται µόνο για τις τιµές 𝛾 = 0, 1/2, 3/2 και 2 [88].
Ο στόχος µας στο παρόν κεφάλαιο είναι πρώτα να αναδείξουµε την σύνδεση µεταξύ των περισσοτέϱων από αυτές τις εξισώσεις µε την εξίσωση της ϑερµότητας σε (1+1) διαστάσεις. Αυτό δεν αποτελεί
κατ΄ ανάγκην κάτι εντελώς καινούργιο µιας και, κάτω από ειδικές συνθήκες [13], διαφορικές εξισώσεις µε µερικές παραγώγους παραβολικού τύπου συνδέονται µέσω µίας αλλαγής συντεταγµένων
µε την εξίσωση της ϑερµότητας (οπότε και γραµµικοποιούνται). Εντούτοις, η προσέγγιση που
επιχειρούµε εδώ (πέραν της γενίκευσης) είναι πρωτότυπη µιας και ϐασίζεται εξ΄ ολοκλήρου στις
αλγεβρικές ιδιότητες των συµµετριών. Η σύνδεση αυτή µας επιτρέπει να κατασκευάσουµε γρήγορα και µε σιγουριά (µε την έννοια της ορθότητας των αναλυτικών λύσεων) ειδικές λύσεις για
καθεµία από τις υπό εξέταση εξισώσεις µελετώντας την εξίσωση της ϑερµότητας αντί αυτών. Τέλος,
σε ορισµένες περιπτώσεις των εξισώσεων αυτών, ϐρίσκουµε λύσεις οµοιότητας. Κάτι τέτοιο είναι
πολύ σηµαντικό από χρηµατοοικονοµικής απόψεως.
Η σύνδεση µε την εξίσωση της ϑερµότητας υποδηλώνει ότι οι εξισώσεις αυτού του κεφαλαίου
ϐρίσκονται σε ένα-προς-ένα αντιστοιχία µε τις σηµειακές τους συµµετρίες. Κάτι τέτοιο είναι πολύ
σηµαντικό από µαθηµατικής απόψεως.
Για εκείνες τις εξισώσεις που δεν έχουν αυτήν την ιδιότητα, εξετάζουµε πιθανές συνδέσεις µε άλλες
πολύ γνωστές εξισώσεις και µάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, καταφέρνουµε να κατασκευάσουµε
µετασχηµατισµούς προς την εξίσωση του Schrödinger που αντιστοιχεί στην κλασική εξίσωση των
Ermakov-Pinney.
Εκτός από όλες τις αναφορές που χρησιµοποιώνται σε αυτό το κεφάλαιο, το κύριο σώµα αυτού του
κεφαλαίου αναφέρεται και στις ακόλουθες πηγές [24, 49, 75, 3, 50].
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8.1 Η Εξίσωση των Black-Scholes-Merton

Η εξίσωση των Black-Scholes-Merton [9, 10, 68, 69],

∂𝑢
∂𝑢 1 2 2 ∂ 2 𝑢
+ 2𝜎 𝑥
− 𝑟𝑢 = 0,
+ 𝑟𝑥
2
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥

(8.7)

που υπόκειται στην τελική συνθήκη,

𝑢(𝑇, 𝑥) = 𝑈,

(8.8)

είναι η πιο γνωστή (εξελικτική) διαφορική εξίσωση µε µερικές παραγώγους στα Χρηµατοοικονοµικά. Ο Merton [68, 69], στην προσπάθειά του να τιµολογήσει εταιρικούς τίτλους, ϐάσισε το µοντέλο
του στην µέθοδο τιµολόγησης δικαιωµάτων που δηµοσίευσαν οι Black και Scholes [9, 10] κάποια
χρόνια νωρίτερα. Η εξίσωση αυτή παρουσιάστηκε και µελετήθηκε λεπτοµερώς στην Ενότητα 6.3
και οι υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκε, αν και συχνά σχετικά απόλυτες και όχι ιδιαίτερα
ϱεαλιστικές, είναι αναγκαίες για την επίτευξη ενός ‘ανεκτού’ µοντέλου. Μάλιστα, αυτός είναι και
ο λόγος που το µοντέλο αυτό παραµένει εξαιρετικά δηµοφιλές και έχει δεχθεί πολλές επεκτάσεις
και ϐελτιώσεις για να χαλαρώσουν κάποιοι εκ των περιορισµών του και για να προσαρµοστούν στις
σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.
Μία αναλυτική λύση για την εξίσωση αυτή δόθηκε στο [9] και η σύνδεσή της µε την εξίσωση
της ϑερµότητας δόθηκε επίσης στο [10].

Η πρώτη µελέτη που να σχετίζεται µε την ανάλυση

Lie παρουσιάστηκε στο [29] και υπάρχουν έκτοτε πολλές εργασίες που ϕανερώνουν διαφορετικές
πτυχές αυτής της εξίσωσης [40, 49, 3, 50], αποτελέσµατα που συζητώνται σε ό,τι ακολουθεί.
Οι σηµειακές συµµετρίες Lie της (8.7) είναι οι

Γ1 = ∂ 𝑡
Γ2 = 𝑥∂𝑥
Γ3 = 𝑢∂𝑢
Γ4 = 4𝑡∂𝑡 + 2𝑥 log 𝑥∂𝑥 +
Γ5 = 𝑡𝑥∂𝑥 +
Γ6

1
𝜅+𝜆

1
𝜅+𝜆

(

)
𝜆2 𝑡 + 2𝜅 log 𝑥 𝑢∂𝑢

(2 log 𝑥 + 𝜅𝑡) 𝑢∂𝑢
[
]
1
= 4𝑡2 ∂𝑡 + 4𝑡𝑥 log 𝑥∂𝑥 + 𝜅+𝜆
(2 log 𝑥 + 𝜅𝑡)2 + 𝜆𝑡(𝜆𝑡 − 2) − 𝜅𝑡(𝜅𝑡 + 2) 𝑢∂𝑢

Γ∞ = 𝑓 (𝑡, 𝑥)∂𝑢 ,

όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥) είναι οποιαδήποτε λύση τής (8.7) και (𝜅, 𝜆) = (𝜎 2 − 2𝑟, 𝜎 2 + 2𝑟).
Η αντίστοιχη άλγεβρα Lie της παραπάνω εξαπαραµετρικής οµάδας Lie απειροστών τελεστών είναι
η 𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕𝑠 𝑊3 , που συνεπάγεται από τις Αγκύλες Lie, Πίνακας 8.1. Τα σύµβολα και οι ιδιότητες
αυτής της άλγεβρας Lie συζητήθηκαν στην Ενότητα 7.2.

Οι Αγκύλες Lie για την εξίσωση της ϑερµότητας, Πίνακας 7.3, και για την εξίσωση των BlackScholes-Merton, Πίνακας 8.1, υποδηλώνουν ορισµένες δοµικές οµοιότητες. Μάλιστα, αντιµετωπίϹουµε δύο διαφορετικές αναπαραστάσεις της ίδιας ΄Αλγεβρας Lie, 𝑠𝑙(2, 𝑅)⊕𝑠 𝑊3 . Αυτό υπαινίσσεται
κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό : Υπάρχει ένας µετασχηµατισµός που συνδέει τις δύο εξισώσεις. Το πρώτο
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Γ3
𝜅
−Γ2 − 𝜅+𝜆
Γ3

Γ5
Γ6

Γ3

−2Γ2 −

0
0
2𝜅
𝜅+𝜆 Γ3

2
− 𝜅+𝜆
Γ3

2Γ3 − 2Γ4

−4Γ5

Γ4
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Γ5

𝜆2

Γ2 +

𝜅+𝜆 Γ3
2𝜅
𝜅+𝜆 Γ3

𝜅
𝜅+𝜆 Γ3

2
𝜅+𝜆 Γ3

Γ6
−2Γ3 + 2Γ4
4Γ5

0

0

0

0

0

0

2Γ5

4Γ6

0

−2Γ5

0

0

0

0

0

−4Γ6

Πίνακας : 8.1: Αγκύλες Lie για την εξίσωση των Black-Scholes-Merton.

ϐήµα για τον καθορισµό αυτού του µετασχηµατισµού είναι να επιλέξουµε µία καλύτερη (πιο ϐολική) αναπαράσταση της άλγεβρας, µία αναπαράσταση που να καθιστά τις Αγκύλες Lie ταυτόσηµες.
Αυτό επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή τής ακόλουθης αλλαγής ϐάσης των στοιχείων τής άλγεβρας
Lie,

Γ′1 = 2Γ2 +

2𝜅
𝜅+𝜆 Γ3

Γ′4 = 12 Γ4

Γ′2

𝜆2
𝜅+𝜆 Γ3

Γ′6

(8.9)

= 4Γ1 +

=

1
4 Γ6 .

Επιπλέον, λαµβάνουµε και την τιµή της παραµέτρου της εξίσωσης της ϑερµότητας, 𝑐 = − 𝜅+𝜆
4 .
Το επόµενο ϐήµα εµπεριέχει τον προσδιορισµό (αν υπάρχει) ενός µετασχηµατισµού συντεταγµένων, 𝑋 = 𝑋(𝑥, 𝑡, 𝑢), 𝑇 = 𝑇 (𝑥, 𝑡, 𝑢), 𝑈 = 𝑈 (𝑥, 𝑡, 𝑢), που να συνδέει τις δύο διαφορετικές αναπαραστάσεις της άλγεβρας Lie. Πράγµατι, η εξίσωση (8.7) µπορεί να µετασχηµατιστεί µέσω του
µετασχηµατισµού,

𝑇 (𝑥, 𝑡, 𝑢) =

1
4𝑡

𝑋(𝑥, 𝑡, 𝑢) =

1
2

log 𝑥
{
𝑈 (𝑥, 𝑡, 𝑢) = exp −

στην εξίσωση της ϑερµότητας,

𝑈𝑇 +

𝜆2 𝑡
4(𝜅 + 𝜆)

}

𝜅

𝑥− 𝜅+𝜆 𝑢,

𝜅+𝜆
𝑈𝑋𝑋 = 0.
4

Η ύπαρξη ενός τέτοιου µετασχηµατισµού υποδεικνύεται ήδη από το [10]. Εντούτοις, όπως είναι
ϕανερό, παρουσιάσαµε µία δικαιολόγηση που ϐασίζεται εξ΄ ολοκλήρου στις αλγεβρικές ιδιότητες
των συµµετριών (και τον δρόµο για την κατασκευή του) για αυτόν τον µετασχηµατισµό.
Αποδείξαµε την σύνδεση µε την εξίσωση της ϑερµότητας. Παραµένει όµως το Ϲήτηµα της τελικής
συνθήκης, (8.8). Αν δεν υπήρχε τελική συνθήκη, τότε ϑα µπορούσαµε να στηριχθούµε στην γνώση
που υπάρχει γύρω από την εξίσωση της ϑερµότητας και να µεταφράσουµε τις λύσεις της τελευταίας
για να προσδιορίσουµε τις λύσεις στις µεταβλητές της εξίσωσης των Black-Scholes. Η εξίσωση
ϑερµότητας συνήθως συνοδεύεται µε αρχικές και/ή συνοριακές συνθήκες. Θα µπορούσε κάποιος
είτε να προσπαθήσει να συµβιβάσει τις συνθήκες είτε να χρησιµοποιήσει τις συµµετρίες για να
κατασκευάσει την γενική λύση, ει δυνατόν, για την εξίσωση των Black-Scholes µαζί µε την τελική
συνθήκη, (8.7) και (8.8).
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Ξεκινάµε µε έναν γραµµικό συνδυασµό των στοιχείων που συνθέτουν την πεπερασµένη υποάλγεϐρα της (8.7),

Γ=

6
∑

𝛼𝑖 Γ𝑖 ,

𝑖=1

και δρούµε µε αυτόν στο σύνορο, 𝑡 = 𝑇 , και στην συνθήκη, 𝑢 = 𝑈 . Παίρνουµε λοιπόν την
µοναδική µονοπαραµετρική σηµειακή συµµετρία Lie1

Λ = 2(𝑇 − 𝑡)∂𝑡 − [log 𝑥 + 𝜆𝑡] 𝑥∂𝑥 + 2𝑟(𝑇 − 𝑡)𝑢∂𝑢 .

(8.10)

Οι αναλλοίωτες της Λ είναι οι

𝜂 = 𝑢 exp[−𝑟𝑡]
1

𝜁 = (𝑇 − 𝑡)− 2 [log 𝑥 + Λ(2𝑇 − 𝑡)] .
Γράφουµε

(

𝑢 = exp[𝑟𝑡]𝑔 (𝑇 − 𝑡)

1
−2

[log 𝑥 + Λ(2𝑇 − 𝑡)]

)

(8.11)

και, όταν την αντικαθιστούµε στην (8.7), λαµβάνουµε την γραµµική συνήθη διαφορική εξίσωση
δεύτερης τάξης

𝜁
𝑔 ′′
= − 2.
′
𝑔
𝜎

Ολοκληρώνουµε την εξίσωση αυτή µία ϕορά,

)
𝜁02
𝜁2
−
2𝜎 2 2𝜎 2
( 2 )
(
)
𝜁0
𝜁2
′
′
𝑔 (𝜁) = 𝑔 (𝜁0 ) exp
exp − 2 ,
2𝜎 2
2𝜎

log 𝑔 ′ (𝜁) − log 𝑔 ′ (𝜁0 ) = −

(

και άλλη µία ϕορά για να πάρουµε
′

𝑔(𝜁) − 𝑔(𝜁0 ) = 𝑔 (𝜁0 ) exp

(

𝜁02
2𝜎 2

)∫

𝜁
𝜁0

(
)
𝜁2
exp − 2 .
2𝜎

Τώρα έχουµε

(
{
( 2 )∫ 𝜁
) }
𝜁0
𝜁2
𝑢(𝑡, 𝑥) = exp[𝑟𝑡] 𝑔(𝜁0 ) + 𝑔 ′ (𝜁0 ) exp
exp
−
d𝜁 ,
2𝜎 2
2𝜎 2
𝜁0
που ϑα πρέπει να πληροί και τις συνθήκες. Στο 𝑡 = 0 το ολοκλήρωµα είναι µηδέν και έτσι

𝑔(𝜁0 ) = 𝑈0 . Από την άλλη µεριά, στο 𝑡 = 𝑇 έχουµε
{
( 2 )∫ ∞
(
) }
𝜁0
𝜁2
′
𝑈 = exp[𝑟𝑇 ] 𝑈0 + 𝑔 (𝜁0 ) exp
exp − 2 d𝜁
2𝜎 2
2𝜎
𝜁0
{
}
( 2 )
∫ ∞
( 2)
𝜁0 √
′
= exp[𝑟𝑇 ] 𝑈0 + 𝑔 (𝜁0 ) exp
2𝜎
√ exp −𝑠 d𝑠
2𝜎 2
𝜁0 /𝜎 2
απ΄ όπου είναι προφανές ότι

𝑔 ′ (𝜁0 ) =

1

𝑈 exp[−𝑟𝑇 ] − 𝑈0
(
]
).
√ √𝜋
𝜁0
𝜁02
√
exp
𝜎 2 2 erf
2𝜎 2
𝜎 2
[

Αυτή είναι µία αυτόµατη διαδικασία την οποία παρουσιάζουµε µε περισσότερες λεπτοµέρειες στην περίπτωση της

(8.27). Συνήθως κάποιος δεν συµπεριλαµβάνει την απειροδιάστατη υποάλγεβρα, Γ∞ .
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Κατά συνέπεια, καταλήγουµε ότι η λύση της εξίσωσης των Black-Scholes µε την δοσµένη τελική
συνθήκη είναι η

⎧
⎫




(
)
∫
⎨
⎬
𝜁2
𝑈 exp[−𝑟𝑇 ] − 𝑈0 𝜁
(
)
exp − 2 d𝜁 .
𝑢(𝑡, 𝑥) = exp[𝑟𝑡] 𝑈0 + √


2𝜎
𝜁0
𝜋
𝜁0


⎩
⎭
√
erf
2
𝜎 2
8.2 Η Εξίσωση του Longstaff

Ο Longstaff [60] κατασκεύασε ένα µοντέλο µε δύο ϱιζικά που ϕαίνεται (από εµπειρικά δεδοµένα)
ότι µοντελοποιεί καλύτερα την τιµολόγηση οµολόγων µικρής αξίας απ΄ ότι το µοντέλο µε ένα ϱιζικό
που εισήγαγαν οι Cox, Ingersoll και Ross [19]. Επιπλέον, στην ίδια εκείνη εργασία, ανακοινώθηκε
και η λύση της εξίσωσης σε κλειστή µορφή, η οποία ϐρέθηκε µέσω της τεχνικής του χωρισµού των
µεταβλητών. Ας σηµειωθεί ότι εξετάζουµε την εξίσωση Cox-Ingersoll-Ross (CIR) στην Ενότητα 8.4.
Αυτό δεν γίνεται τυχαία : τα αποτελέσµατα που αφορούν στην εξίσωση CIR απαιτούν την εξέτασή
της σε επόµενη ενότητα, µετά από την µελέτη των εξισώσεων των Longstaff και του Vasicek.
Η εξίσωση του Longstaff [60] είναι η

) ∂𝑢
√
∂𝑢 1 2 ∂ 2 𝑢 ( 1 2
− 2 𝜎 𝑥 2 − 4 (𝜇 − 2𝜆2 ) − 𝜅 𝑥 − 2𝜆𝑥
+ 𝑥𝑢 = 0.
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥

(8.12)

Η εξίσωση (8.12) διατηρεί τις σηµειακές συµµετρίες [88],

Γ1 = ∂ 𝑡
Γ2 = 𝑢∂𝑢
Γ3±
Γ5±

]
}
√
√ √
(𝜅( 2𝜆 ∓ 𝜇) + 𝜇 𝑥( 2𝜇 ∓ 2𝜆))
𝑢∂𝑢
= ε 2
𝑥∂𝑥 ∓
𝜇(𝜇2 − 2𝜆2 )
{
( √
√
√
1 ∓√2𝜇𝑡
4
𝑢
=
𝑒
∓2 2∂𝑡 + (𝜅𝜆 𝑥 + 𝜇2 𝑥)∂𝑥 ± 2 2
2 2𝜅2 𝜆2
𝜇
𝜇
𝜇 (𝜇 − 2𝜆2 )
√ (
(
)
√ )
√
±4𝜅𝜆 𝜅 + 2𝜆 𝑥 𝜇 + 2 𝜅2 + 8𝜅𝜆 𝑥 + 2𝜆3 𝜇2
) }
√
)
( √
±2 2𝜅 𝑥 + 4𝜆𝑥 + 𝜆2 𝜇3 + 2(4𝑥 − 𝜆)𝜇4 ∓ 𝜇5 ∂𝑢
𝜇𝑡
±√

{

√

[

Γ∞ = 𝑓 (𝑡, 𝑥)∂𝑢 ,

όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥) είναι οποιαδήποτε λύση τής (8.12).
Η αντίστοιχη άλγεβρα Lie της παραπάνω εξαπαραµετρικής οµάδας Lie απειροστών τελεστών είναι

√ (

η 𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕𝑠 𝑊3 (ϐλ. επίσης Πίνακα 8.2), όπου Λ = 8 2 𝜆𝜇 − 𝜅2 /𝜇3 . Μάλιστα, είναι ϕανερή η

)

εξοικείωση που έχουµε πλέον αποκτήσει µε αυτήν την άλγεβρα Lie.

Για άλλη µία ϕορά, έπειτα από κατάλληλη επαναδιάταξη των στοιχείων της ϐάσης της άλγεβρας
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[., .]LB

Γ1

Γ2

Γ3+

Γ3−

Γ1

0

0

√𝜇 Γ3+
2

− √𝜇2 Γ3−

Γ5+
√
− 2𝜇Γ5+

Γ2

0

0

0

0

0

0

Γ3+

− √𝜇2 Γ3
√𝜇 Γ3−
2

0

2𝜇
Γ
𝜇2 −2𝜆2 2

4Γ3−

0

2𝜇Γ5+
√
− 2𝜇Γ5−

0

Γ3−
Γ5+
Γ5−

√

√

0

√

2𝜇
− 𝜇2 −2𝜆
2 Γ2

0

−4Γ3−

0

0

0
0

0
0

−4Γ3+

√
16 2
𝜇 Γ1

+ ΛΓ2

√

Γ5−
2𝜇Γ5−

4Γ3+
√
− 16𝜇 2 Γ1 −

ΛΓ2

0

Πίνακας : 8.2: Αγκύλες Lie για την εξίσωση του Longstaff.

Lie και χρησιµοποιώντας το κεντρικό της στοιχείο,
√

2
𝜇 Γ1

Γ′1 = 21 Γ3+

Γ′4 = −

Γ′2 = 41 Γ5−

Γ′5 = −Γ3−

Γ′3 = Γ2

Γ′6 = −Γ5+ ,

+ ( 12 −

2
2
√1 𝜆𝜇 −𝜅
)Γ2
𝜇3
2

(8.13)

καταφέρνουµε να ϕέρουµε σε πανοµοιότυπη µορφή τις δύο αναπαραστάσεις. Επιπρόσθετα, 𝑐 =

√ (
)
2 −2𝜆2 + 𝜇2 /𝜇.

Η εξίσωση (8.12) µετασχηµατίζεται µέσω της αλλαγής µεταβλητών,

𝑇 (𝑥, 𝑡, 𝑢) = −𝑒−

√

2𝜇𝑡

√ )
𝜅𝜆 + 𝜇2 𝑥
𝑋(𝑥, 𝑡, 𝑢) =
𝜇2
{ (
}
√
)
√
1
2𝜅2 √
−2𝜅 𝑥 + 2𝜇𝑥
(√
)
−2𝜆 + 2 + 2𝜇 𝑡 +
𝑢,
𝑈 (𝑥, 𝑡, 𝑢) = exp
4
𝜇
𝜇 2𝜆 + 𝜇
4𝑒

𝜇𝑡
−√

2

(

στην εξίσωση της ϑερµότητας,

√ ( 2
)
2 𝜇 − 2𝜆2
𝑈𝑇 +
𝑈𝑋𝑋 = 0.
𝜇

΄Οσον αφορά στην ειδική περίπτωση 𝜇 = 0, οι σηµειακές συµµετρίες τής (8.12) είναι οι

Γ1 = ∂ 𝑡
Γ2 = 𝑢∂𝑢
√
√
𝜅𝑡 − 2 𝑥
Γ3 = 2 𝑥∂𝑥 +
𝑢∂𝑢
√ 𝜆
√
𝑥(4 − 4𝜆𝑡) + 𝜅𝑡(−2 + 𝜆𝑡)
Γ4 = 4𝑡 𝑥∂𝑥 +
𝑢∂𝑢
𝜆2
√
Γ5 = (8𝑥 + 6𝑡2 𝜅𝜆 𝑥)∂𝑥 + 8𝑡∂𝑡 +
)
(
(
))
√ (
−8𝜆𝑥 − 2𝜅 𝑥 2 − 6𝜆𝑡 + 3𝜆2 𝑡2 + 𝑡 4𝜆3 + 𝜅2 2 − 𝜆3𝑡 + 𝜆2 𝑡2
𝑢∂𝑢
𝜆2
√ 3
Γ6 = 8(4𝑡𝑥 + 𝜅𝜆 𝑥𝑡 )∂𝑥 + 16𝑡2 ∂𝑡 +
)
(
(
))
√ (
𝑥(16 − 32𝜆𝑡) − 8𝜅𝑡 𝑥 2 − 3𝜆𝑡 + 𝜆2 𝑡2 + 𝑡 −4𝜅2 𝜆𝑡2 − 8𝜆2 + 𝜅2 𝜆2 𝑡3 + 4𝑡 𝜅2 + 2𝜆3
𝑢∂𝑢
𝜆2
Γ∞ = 𝑓 (𝑡, 𝑥)∂𝑢 ,
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όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥) είναι οποιαδήποτε λύση τής

) ∂𝑢
√
∂𝑢 1 2 ∂ 2 𝑢 ( 1 2
− 2 𝜎 𝑥 2 + 2 𝜆 + 𝜅 𝑥 + 2𝜆𝑥
+ 𝑥𝑢 = 0.
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥

(8.14)

Η αντίστοιχη άλγεβρα Lie της παραπάνω εξαπαραµετρικής οµάδας Lie απειροστών τελεστών είναι
η 𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕𝑠 𝑊3 (ϐλ. επίσης Πίνακα 8.3), όπου Ω = 2(𝜅2 + 2𝜆3 )/𝜆2 .

[., .]LB

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

Γ5

Γ6

Γ1

0

0

𝜅
𝜆 Γ2

8Γ1 + ΩΓ2 + 3𝜅𝜆Γ4

Γ2

0

0

0

− 2𝜅
Γ + 2Γ3
𝜆2 2
0

0

−8Γ2 + 4Γ5

Γ3

− 𝜆𝜅 Γ2

0

0

4
Γ
𝜆2 2

8Γ4

− 2Γ3

0

0

−8Γ1 − ΩΓ2 − 3𝜅𝜆Γ4

0

− 𝜆42 Γ2

Γ + 2Γ3
− 4𝜅
𝜆2 2
0

8Γ6

8Γ2 − 4Γ5

0

−8Γ6

0

Γ4
Γ5
Γ6

2𝜅
Γ
𝜆2 2

4𝜅
Γ
𝜆2 2

− 2Γ3

−8Γ4

4Γ4
0

−4Γ4

0
0

Πίνακας : 8.3: Αγκύλες Lie για την εξίσωση Longstaff όταν 𝜇 = 0.

Στην περίπτωση αυτή, η επαναδιάταξη των στοιχείων της ϐάσης είναι η

Γ′1 = Γ3 +

𝜅
Γ
𝜆2 2

Γ′2 = Γ1 +

𝜅2 +2𝜆3
Γ2
4𝜆2

Γ′4 = 14 Γ5
+

𝜅𝜆
4 Γ4

Γ′5 = Γ4

(8.15)

Γ′6 = 14 Γ6 ,

Γ′3 = Γ2

και, αφού κάνουµε χρήση του κεντρικού στοιχείου της άλγεβρας, ϐρίσκουµε ότι οι Αγκύλες Lie της
2

(8.14) και της εξίσωσης της ϑερµότητας είναι οι ίδιες, ιδίως όταν προσδιορίσουµε την τιµή 𝑐 = − 𝜆4 .
Κάτω από την αλλαγή µεταβλητών

𝑇 (𝑥, 𝑡, 𝑢) = 𝑡
√
𝜅𝜆 2
𝑋(𝑥, 𝑡, 𝑢) =
𝑥−
𝑡
{ 4
(
(
)) }
√
12𝜆𝑥 − 12𝜅(−1 + 𝜆𝑡) 𝑥 + −6𝜆3 + 𝜅2 −3 + 𝜆2 𝑡2 𝑡
𝑈 (𝑥, 𝑡, 𝑢) = exp
𝑢,
12𝜆2
η εξίσωση (8.14) µετασχηµατίζεται στην εξίσωση της ϑερµότητας

𝑈𝑇 +

𝜆2
𝑈𝑋𝑋 = 0.
4

8.3 Η Εξίσωση του Vasicek

Οι Cox, Ingersoll και Ross [19] πρότειναν ένα µοντέλο για την τιµολόγηση χρεογράφων µηδενικού
τοκοµεριδίου, οµολόγων ή swaps χρησιµοποιώντας την άµεση τιµή επιτοκίων ως τον µοναδικό
παράγοντα και την αστάθειά του να εξαρτάται από το αντισταθµισµένο (όσον αφορά στον κίνδυνο)
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Ωστόσο, παρόµοιες εξισώσεις για την τιµολόγηση οµολόγων

µηδενικού τοκοµεριδίου συµπεριλαµβάνουν το µοντέλο του Vasicek [95] όπως επίσης και άλλα
µοντέλα [25, 16]. Εξισώσεις αυτής της µορφής είναι το αντικείµενο µελέτης των [16, 31, 82].
Στην περίπτωση της εξίσωσης του Vasicek [95],

∂𝑢
∂𝑢 1 2 ∂ 2 𝑢
+ 2𝜎
− 𝑥𝑢 = 0,
− (𝜅 − 𝜆𝑥)
2
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥

(8.16)

οι σηµειακές συµµετρίες Lie είναι οι

Γ1 = ∂ 𝑡
Γ2 = 𝑢∂𝑢
{
𝑢 }
Γ3 = 𝑒𝜆𝑡 ∂𝑥 + ∂𝑢
𝜆
}
{
2𝜆2 𝑥 − 2𝜅𝜆 + 𝜎 2
−𝜆𝑡
Γ4 = 𝑒
∂𝑥 +
𝑢∂𝑢
𝜆𝜎 2
{ 2
}
𝑒2𝜆𝑡
𝜆 𝑥 − 𝜅𝜆 + 𝜎 2
2𝜆2 𝑥 + 𝜎 2
Γ5 =
2
∂𝑥 + 2∂𝑡 +
𝑢∂𝑢
𝜆
𝜆
𝜆2
{ 2
𝑒−2𝜆𝑡
𝜆 𝑥 − 𝜅𝜆 + 𝜎 2
Γ6 =
2
∂𝑥 − 2∂𝑡
𝜆
𝜆
}
4𝜆2 (𝜅 − 𝜆𝑥)2 + 2𝜆(−2𝜅 + 𝜆(3𝑥 + 𝜆))𝜎 2 + 𝜎 4
−
𝑢∂𝑢
𝜆2 𝜎 2
Γ∞ = 𝑓 (𝑡, 𝑥)∂𝑢 ,
όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥) είναι οποιαδήποτε λύση τής (8.16).
Οι Αγκύλες Lie της εξαπαραµετρικής υποάλγεβρας των συµµετριών δίνονται στον Πίνακα 8.4 και
είναι προφανές ότι η άλγεβρα Lie είναι η 𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕𝑠 𝑊3 , και Ξ = 8(2𝜅𝜆 + 𝜆3 − 𝜎 2 )/𝜆3 .

[., .]LB

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

Γ5

Γ6

Γ1

0

0

𝜆Γ3

2𝜆Γ5

Γ2

0

0

0

−𝜆Γ4

0

0

−2𝜆Γ6

Γ3

−𝜆Γ3

0

0

0

4Γ4

𝜆Γ4

0

2𝜆
Γ
𝜎2 2

− 𝜎2𝜆2 Γ2

0

4Γ3

0

−2𝜆Γ5

0

0

−4Γ3

0

Γ4
Γ5
Γ6

2𝜆Γ6

0

−4Γ4

0

− 16
𝜆 Γ1

0

16
𝜆 Γ1

− ΞΓ2

+ ΞΓ2
0

Πίνακας : 8.4: Αγκύλες Lie για την εξίσωση του Vasicek.

Η διαδικασία είναι η ίδια. Πρώτα πραγµατοποιούµε µία κατάλληλη επαναδιάταξη των στοιχείων
της ϐάσης της άλγεβρα Lie και χρησιµοποιώντας το κέντρο της,

Γ′1 = Γ3

Γ′4 = − 𝜆1 Γ1 + ( 12 −

Γ′2 = − 21 Γ5

Γ′5 = Γ4

Γ′3 = Γ2

Γ′6 = 12 Γ6 ,

1
16 Ξ)Γ2

(8.17)

Κ Ανδριόπουλος

Μαθηµατικές Μέθοδοι στα Οικονοµικά Μαθηµατικά

161

επιτυγχάνουµε την ταύτιση των Αγκυλών Lie για την εξίσωση της ϑερµότητας και της (8.16). Ακόµα,
2

έχουµε ότι 𝑐 = 𝜎2𝜆 .
Τέλος, η εξίσωση (8.16) µετασχηµατίζεται στην εξίσωση της ϑερµότητας

𝑈𝑇 −

𝜎2
𝑈𝑋𝑋 = 0
2𝜆

µέσω της αλλαγής µεταβλητών

1 −2𝜆𝑡
𝑒
2
(
)
𝑒−𝑡𝜆 𝜆2 𝑥 − 𝜅𝜆 + 𝜎 2
𝑋(𝑥, 𝑡, 𝑢) =
𝜆2
}
{
−2(𝑥 + 𝜅𝑡)𝜆 + 𝜎 2 𝑡
𝑢.
𝑈 (𝑥, 𝑡, 𝑢) = exp
2𝜆2
𝑇 (𝑥, 𝑡, 𝑢) =

Αναφορικά µε την ειδική περίπτωση 𝜆 = 0, οι σηµειακές συµµετρίες τής (8.16) γράφονται ως

Γ1 = ∂ 𝑡
Γ2 = 𝑢∂𝑢
Γ3 = ∂𝑥 + 𝑡𝑢∂𝑢
(
)
2𝑥 + 𝑡 2𝜅 + 𝜎 2 𝑡
Γ4 = 2𝑡∂𝑥 +
𝑢∂𝑢
𝜎2
(
)
(
)
2𝑥 𝜅 + 3𝜎 2 𝑡 + 𝑡 2𝜅2 + 3𝜎 2 𝜅𝑡 + 𝜎 4 𝑡2
2 2
𝑢∂𝑢
Γ5 = (2𝑥 + 3𝜎 𝑡 )∂𝑥 + 4𝑡∂𝑡 +
𝜎2 )
(
(
)
4𝑥2 + 4𝑡𝑥 2𝜅 + 3𝜎 2 𝑡 + 𝑡 (4𝜅2 + 𝜎 4 𝑡2 )𝑡 + 4𝜎 2 (𝜅𝑡2 − 1)
2 3
2
Γ6 = (8𝑡𝑥 + 4𝜎 𝑡 )∂𝑥 + 8𝑡 ∂𝑡 −
𝑢∂𝑢
𝜎2
Γ∞ = 𝑓 (𝑡, 𝑥)∂𝑢 ,
όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥) είναι οποιαδήποτε λύση τής

∂𝑢 1 2 ∂ 2 𝑢
∂𝑢
+ 2𝜎
−𝜅
− 𝑥𝑢 = 0.
2
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥

(8.18)

Πάλι, η αντίστοιχη άλγεβρα Lie της παραπάνω εξαπαραµετρικής οµάδας Lie απειροστών τελεστών
είναι η 𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕𝑠 𝑊3 , όπως ϕαίνεται από τον Πίνακα 8.5. Αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη σχέσης
µε την εξίσωση ϑερµότητας.

[., .]LB

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4
2𝜅
Γ
𝜎2 2

Γ1

0

0

Γ2

Γ2

0

0

0

0

0

0

2
Γ
𝜎2 2

0

− 𝜎22 Γ2

0

−Γ2

Γ3
Γ4
Γ5
Γ6

− 𝜎2𝜅2 Γ2 − 2Γ3

−4Γ1 −

2𝜅2
𝜎2

Γ2 −

4Γ2 − 4Γ5

3𝜎 2 Γ

4

0
0

− 𝜎2𝜅2 Γ2

− 2Γ3

−4Γ4

+ 2Γ3

Γ5
4Γ1 +

2𝜅2
Γ
𝜎2 2

Γ6
+

3𝜎 2 Γ

0
2𝜅
Γ
𝜎2 2

2Γ4
0

Πίνακας : 8.5: Αγκύλες Lie για την εξίσωση Vasicek όταν 𝜆 = 0.

+ 2Γ3

−2Γ4

4

−4Γ2 + 4Γ5
0

4Γ4
0

0

4Γ6

−4Γ6

0
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΄Επειτα από την επαναδιάταξη των στοιχείων της ϐάσης της άλγεβρας Lie σύµφωνα µε τις

Γ′1 = Γ3 +

𝜅
Γ
𝜎2 2

Γ′2 = Γ1 +

𝜅2
Γ
2𝜎 2 2

Γ′4 = 12 Γ5
+

𝜎2
2 Γ4

Γ′5 = Γ4

(8.19)

Γ′6 = 12 Γ6

Γ′3 = Γ2

και την χρήση του κέντρου της, ϕέρνουµε τους πίνακες των Αγκυλών Lie για την (8.18) και την
εξίσωση της ϑερµότητας σε συµφωνία. Συγκρίνοντας τους συντελεστές ϐρίσκουµε ότι 𝑐 = − 12 𝜎 2 . Η
αλλαγή µεταβλητών που το επιτρέπει αυτό είναι η

𝑇 (𝑥, 𝑡, 𝑢) = 𝑡
𝜎2 2
𝑡
{2 (
)}
3𝜅(2𝑥 + 𝜅𝑡)
1
2 3
−6𝑡𝑥 −
𝑢.
𝑈 (𝑥, 𝑡, 𝑢) = exp
+𝜎 𝑡
6
𝜎2

𝑋(𝑥, 𝑡, 𝑢) = 𝑥 −

8.4 Η Εξίσωση των Cox-Ingersoll-Ross

Η εξίσωση των Cox-Ingersoll-Ross (CIR) [19] είναι η

∂𝑢
∂𝑢 1 2 ∂ 2 𝑢
+ 2 𝜎 𝑥 2 − (𝜅 − 𝜆𝑥)
− 𝑥𝑢 = 0.
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥

(8.20)

Η εξίσωση (8.20) παρουσιάζει τις συµµετρίες :

Γ1 = ∂ 𝑡
Γ2 = 𝑢∂𝑢
{
Γ3± = ε±𝛽𝑡 ± 𝛽1 ∂𝑡 + 𝑥∂𝑥 −

1
𝜎2 𝛽

(−𝛽 ± 𝜆) (𝜅 ± 𝛽𝑥) 𝑢∂𝑢

Γ∞ = 𝑓 (𝑡, 𝑥)∂𝑢 ,

όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥) είναι οποιαδήποτε λύση τής (8.20) και το 𝛽 =

√

}

2𝜎 2 + 𝜆2 . Στην περίπτωση αυτή, η

πεπερασµένη άλγεβρα αναγνωρίζεται ως η 𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕ 𝐴1 .
Είναι ϕανερό ότι, εν γένει, δεν υπάρχει µετασχηµατισµός που να µπορεί να συνδέσει την εξίσωση
CIR µε την εξίσωση της ϑερµότητας. Εντούτοις, η ανάλυσή µας χρησιµοποιώντας το πακέτο SYM
δείχνει ότι για δύο ειδικές υποπεριπτώσεις πετυχαίνουµε την ίδια άλγεβρα Lie, 𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕𝑠 𝑊3 .
Αυτές οι ειδικές περιπτώσεις είναι για τις τιµές 𝜎 2 = −4𝜅 και 𝜎 2 = −4𝜅/3. Φυσικά, αν το 𝜅
είναι αρνητικό, αυτές οι περιπτώσεις έχουν αυστηρά µαθηµατικό ενδιαφέρον και τις εξετάζουµε

εν συντοµία στο τέλος της ενότητας. Για το γενικό πεδίο τιµών των παραµέτρων στην εξίσωση
(8.20), η άλγεβρα είναι προφανώς η {𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕ 𝐴1 } ⊕𝑠 ∞𝐴1 και αυτό είναι ανεπαρκές για να
χαρακτηριστεί η εξίσωση αξιοσηµείωτη κατά Lie. Η άλγεβρα αυτή, όµως, έχει αναγνωριστεί στο

πλαίσιο της εξίσωσης Schrödinger που αντιστοιχεί στην κλασική εξίσωση των Ermakov-Pinney
[52]. Η ανάλογη εξίσωση στο παρόν πλαίσιο είναι η

𝑐2 𝑢𝑥𝑥 + 𝑥−2 𝑢 − 𝑢𝑡 = 0.

(8.21)
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Η εξίσωση (8.21) παρουσιάζει τις συµµετρίες

Γ1 = ∂ 𝑡

Γ3 = 2𝑡∂𝑡 + 𝑥∂𝑥

Γ2 = 𝑢∂𝑢

(
)
2
Γ4 = 4𝑡2 ∂𝑡 + 4𝑡𝑥∂𝑥 − 2𝑡 + 𝑐−1
2 𝑥 𝑢∂𝑢

(8.22)

όπως επίσης και την απειροδιάστατη υποάλγεβρα Γ∞ = 𝜁(𝑥, 𝑡)∂𝑢 , όπου η 𝜁(𝑥, 𝑡) είναι οποιαδήποτε λύση τής

𝜁 + 𝑥2 𝜁𝑡 − 𝑐2 𝑥2 𝜁𝑥𝑥 = 0.
Ο µετασχηµατισµός που συνδέει την εξίσωση CIR, (8.20), µε την (8.21) είναι ο

𝑇 (𝑥, 𝑡, 𝑢) = − exp {𝛽𝑡}
{
}
𝑋(𝑥, 𝑡, 𝑢) = 𝑐2 exp 12 (𝛽𝑡 + log 𝑥)
{(
)
}
1 𝜅
𝜅𝜆 1
𝑥
𝑈 (𝑥, 𝑡, 𝑢) = 𝑐2 𝑢𝑥− 4 − 𝜎2 exp
−
𝛽
𝑡
+
(𝜆
+
𝛽)
,
4
𝜎2
𝜎2
όπου το 𝑐22 = 32𝛽𝜎 2 /(4𝜅 + 3𝜎 2 )(4𝜅 + 𝜎 2 ).
Για την ειδική περίπτωση 𝜎 2 = −4𝜅 οι σηµειακές συµµετρίες τής (8.20) γράφονται ως

Γ1 = ∂ 𝑡
Γ2 = 𝑢∂𝑢
Γ3,4
Γ5,6
Γ∞

}
√
2 𝑥
= 4𝑒
𝑥∂𝑥 +
𝑢∂𝑢
𝜆±𝛽
{
}
1
±𝛽𝑥 + 𝜅
= 4𝑒±𝛽𝑡 𝑥∂𝑥 ± ∂𝑡 + 2
𝑢∂𝑢
𝛽
𝛽(𝛽 ± 𝜆)
= 𝑓 (𝑡, 𝑥)∂𝑢 ,
± 𝛽2 𝑡

{
√

όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥) είναι οποιαδήποτε λύση τής

∂𝑢
∂2𝑢
∂𝑢
− 2𝜅𝑥 2 − (𝜅 − 𝜆𝑥)
− 𝑥𝑢 = 0
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥
και το 𝛽 =

√

(8.23)

𝜆2 − 8𝜅.
[., .]LB
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− 𝛽2 Γ4

𝛽Γ5

0

0

−𝛽Γ6

0
4Γ3

0

0

4𝛽
𝜅 Γ2

0

− 4𝛽
𝜅 Γ2

0

0
0

0

−4Γ4

−4Γ3
0

0

4Γ4
0
32
𝛽 Γ1

0
− 32
𝛽 Γ1 −

8𝜆
𝛽 Γ2

+

8𝜆
𝛽 Γ2

0

Πίνακας : 8.6: Αγκύλες Lie για την εξίσωση CIR όταν 𝜎 2 = −4𝜅.

Ο Πίνακας 8.6 αναπαριστά τις αντίστοιχες Αγκύλες Lie που γίνονται πανοµοιότυπες µε εκείνες της
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εξίσωσης της ϑερµότητας (για 𝑐 = 21 𝜅/𝛽 ) µέσω της επαναδιάταξης,

Γ′1 = 12 Γ4

Γ′4 = 𝛽2 Γ1 + 12 (2 + 2𝜆/𝛽)Γ2

Γ′2 = − 14 Γ6

Γ′5 = Γ3

Γ′3 = Γ2

Γ′6 = Γ5 .

(8.24)

Κάτω από την αλλαγή µεταβλητών

𝑇 (𝑥, 𝑡, 𝑢) = 𝑒𝛽𝑡
}√
𝑥
𝛽𝑡
}
{2
2(𝑥 + 𝜅𝑡)
𝑢,
𝑈 (𝑥, 𝑡, 𝑢) = exp
𝛽−𝜆

𝑋(𝑥, 𝑡, 𝑢) = exp

{1

η εξίσωση (8.23) µετασχηµατίζεται στην εξίσωση της ϑερµότητας

𝑈𝑇 −

𝜅
𝑈𝑋𝑋 = 0.
2𝛽

Στην ειδική περίπτωση 𝜎 2 = −4𝜅/3, οι σηµειακές συµµετρίες τής (8.20) γράφονται ως

Γ1 = ∂ 𝑡
Γ2 = 𝑢∂𝑢
Γ3,4
Γ5,6

}
√ )
(
√
−2𝜅 + 3𝜆 ∓ 3𝛽 𝑥
√
= 𝑒
𝑢∂𝑢
4 𝑥∂𝑥 +
𝜅 𝑥
{
}
) (√
)
(√
√
3𝛽 ∓ 3𝜆
3𝜅 ± 𝛽𝑥
3
± √𝛽 𝑡
= 4𝑒 3 𝑥∂𝑥 ±
∂𝑡 −
𝑢∂𝑢
𝛽
4𝜅𝛽
±

𝛽
√
𝑡
2 3

{

Γ∞ = 𝑓 (𝑡, 𝑥)∂𝑢 ,
όπου τώρα η 𝑓 (𝑡, 𝑥) είναι οποιαδήποτε λύση τής

∂𝑢
∂𝑢 2 ∂ 2 𝑢
− 3 𝜅𝑥 2 − (𝜅 − 𝜆𝑥)
− 𝑥𝑢 = 0
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥
και το 𝛽 =

√

(8.25)

3𝜆2 − 8𝜅.

Η άλγεβρα όπως ορίζεται από τις Αγκύλες Lie της εξαπαραµετρικής υποάλγεβρας παραµένει η

𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕𝑠 𝑊3 και οι λεπτοµέρειες των αγκυλών δίνονται στον Πίνακα 8.7.
Η κατάλληλη επαναδιάταξη των στοιχείων της ϐάσης της άλγεβρας Lie είναι :
√
2 3
𝛽 Γ1

Γ′1 = 21 Γ4

Γ′4 =

Γ′2 = − 14 Γ6

Γ′5 = Γ3

Γ′3 = Γ2

Γ′6 = Γ5 ,

+

√
3 3𝜆+𝛽
Γ2
2𝛽

(8.26)

Κ Ανδριόπουλος

Μαθηµατικές Μέθοδοι στα Οικονοµικά Μαθηµατικά

165

[., .]LB
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0

0

√
− 4 𝜅3𝛽 Γ2

0
0

√
4 3𝛽
𝜅 Γ2

0

4Γ3

0

−4Γ3

0

−4Γ4

0

√

− 32𝛽 3 Γ1 −

√
24 3𝜆
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√
32 3
𝛽 Γ1

0
+

√
24 3𝜆
𝛽 Γ2
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Πίνακας : 8.7: Αγκύλες Lie για την εξίσωση CIR όταν 𝜎 2 = − 34 𝜅.

και οι Αγκύλες Lie για την εξίσωση (8.25) και για την εξίσωση της ϑερµότητας είναι οι ίδιες, ενώ

√

το 𝑐 = 𝜅/(2 3𝛽). Τέλος, ο µετασχηµατισµός που συνδέει την εξίσωση (8.25) µε την εξίσωση της
ϑερµότητας είναι ο

{

}
𝛽
𝑇 (𝑥, 𝑡, 𝑢) = exp √ 𝑡
3
{
}
√
𝛽
√ 𝑡
𝑋(𝑥, 𝑡, 𝑢) = exp
𝑥
2 3
{
}
√
√
3𝑥(3𝜆 + 3𝛽) + (9𝜆 + 3𝛽)𝜅𝑡 √
𝑈 (𝑥, 𝑡, 𝑢) = exp −
𝑥𝑢.
12𝜅

8.5 Εξισώσεις της Μορφής Hamilton-Jacobi-Bellman

Η εξίσωση τύπου Hamilton-Jacobi-Bellman που εξετάζουµε σε αυτήν την ενότητα δεν είναι µε
προφανή τρόπο συγγενική µε την εξίσωση Black-Scholes ή µε την εξίσωση της ϑερµότητας2 , ή µε
οποιαδήποτε εξίσωση από αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω [75].
Η εξίσωση είναι η

∂𝑢
∂𝑢 1 2 ∂ 2 𝑢
+𝑎
+ 𝑏
−
∂𝑡
∂𝑥 2 ∂𝑥2

1
2

(

∂𝑢
∂𝑥

)2

+

( 𝜇 )2
𝑥

=0

(8.27)

µε την τελική συνθήκη 𝑢(𝑇, 𝑥) = 0 και πρωτοπαρουσιάστηκε από τους Heath et al [35] [σελ. 516]
ως µία εξίσωση αντιστάθµισης τύπου mean-variance.
Οι Heath et al παρατήρησαν ότι η παράµετρος 𝜇 στον τελευταίο όρο της (8.27) δεν χρειάζεται να
είναι σταθερή. Μάλιστα, είναι καλύτερο να γράψουµε την εξίσωση ως εξής :

∂𝑢
∂𝑢 1 2 ∂ 2 𝑢
+𝑎
+ 𝑏
−
∂𝑡
∂𝑥 2 ∂𝑥2

1
2

(

∂𝑢
∂𝑥

)2

+ 𝜈(𝑥) = 0

(8.28)

για να επιτρέψουµε πιθανή εξάρτηση του 𝜇 από το 𝑥.
Η προσέγγιση που υιοθετούµε για την εύρεση λύσεων της (8.28) µαζί µε την τελική συνθήκη είναι
πρώτα ο καθορισµός των σηµειακών συµµετριών Lie της (8.28) και έπειτα ο προσδιορισµός της
2

Εντούτοις, όπως ϕαίνεται σε ό,τι ακολουθεί, υπάρχουν τιµές των παραµέτρων της εξίσωσης όπου πράγµατι υφίσταται

ένας µετασχηµατισµός που την συνδέει µε την εξίσωσης της ϑερµότητας.
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ύπαρξης µιας συµµετρίας, ή συµµετριών, συµβατής µε την τελική συνθήκη. Στην περίπτωση που
υπάρχει πράγµατι µία συµµετρία, η λύση οµοιότητας µπορεί να κατασκευαστεί µε την γνωστή
διαδικασία που παραθέτουµε παρακάτω. Καταρχήν µελετάµε την εξίσωση (8.28) για σηµειακές
συµµετρίες και εξακριβώνουµε εκείνες τις συναρτήσεις, 𝜈(𝑥), για τις οποίες εµφανίζεται επιπρόσθετη συµµετρία. Ακολούθως, εξετάζουµε µε την σειρά αυτές τις περιπτώσεις και καθορίζουµε τις
συµµετρίες συµβατές µε την τελική συνθήκη λαµβάνοντας έτσι τις λύσεις. Για εκείνες τις περιπτώσεις που ϐρίσκουµε κάποια λύση, αυτή η λύση είναι µοναδική, πράγµα που εξασφαλίζεται από
το Θεώρηµα των Fokker-Planck [28, 80]. Τονίζουµε το γεγονός ότι αναζητούµε λύσεις µέσω της
Θεωρίας Lie και πιο συγκεκριµένα µέσω µιας ανάλυσης που ϐασίζεται στην ύπαρξη σηµειακών
συµµετριών Lie. Η έλλειψη σηµειακών συµµετριών δεν συνεπάγεται ότι κάποια εξελικτική διαφοϱική εξίσωση σε (1 + 1) διαστάσεις δεν είναι ολοκληρώσιµη (για παράδειγµα ϑα µπορούσαµε να
κοιτάξουµε για γενικευµένες συµµετρίες). Εντούτοις, η έλλειψη συµµετριών καθιστά την ύπαρξη
µιας λύσης απίθανη.
Η εξίσωση (8.28) διατηρεί, για τυχαία συνάρτηση 𝜈(𝑥), τις σηµειακές συµµετρίες [75],

Γ1 = ∂ 𝑡
Γ2 = ∂ 𝑢
𝑢

Γ∞ = 𝑏2 𝑒 𝑏2 𝑓 (𝑡, 𝑥)∂𝑢 ,
όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥) είναι οποιαδήποτε λύση τής

∂𝑢
∂𝑢 1 2 ∂ 2 𝑢
+𝑎
+ 𝑏
+ 𝜈(𝑥)𝑢 = 0.
∂𝑡
∂𝑥 2 ∂𝑥2

(8.29)

Οι συµµετρίες Γ1 και Γ2 ήταν αναµενόµενες λόγω της απουσίας των 𝑢 και 𝑡 από την (8.28). Ωστόσο,
η συµµετρία Γ∞ σε συνδυασµό µε την (8.29) ήταν απροσδόκητη και υποδηλώνει ότι η (8.28) είναι
γραµµικοποιήσιµη µέσω ενός σηµειακού µετασχηµατισµού !
Οι 2 + ∞ σηµειακές συµµετρίες Lie οφείλουν να είναι συµβατές µε την συνθήκη του προβλήµατος.

Η τελική συνθήκη 𝑢(𝑇, 𝑥) = 0 είναι στην πραγµατικότητα διπλή συνθήκη διότι, όπως έχουµε ήδη
διατυπώσει, όλες οι µεταβλητές ϑεωρούνται ανεξάρτητες κατά την ανάλυση Lie για τις ανάγκες της
µερικής διαφορισιµότητας. Κατά συνέπεια, έχουµε την διπλή συνθήκη

𝑡=𝑇

και

𝑢=0

(8.30)

που πρέπει να ικανοποιηθεί. Αν πάρουµε την γενική συµµετρία (που ουσιαστικά είναι η σηµειακή
συµµετρία Lie της εξίσωσης : στην ανάλυση χωρίζουµε µία 𝑛-παραµετρική συµµετρία σε 𝑛 µονοπαραµετρικές συµµετρίες διότι έτσι µπορεί κάποιος να ϑεωρήσει αλγεβρικές δοµές των συµµετριών
– αντίθετα, αν κάποιος εξετάσει την συµµετρία ως έναν 𝑛-παραµετρικό διαφορικό τελεστή, είναι
δύσκολο να κατασκευάσει µία άλγεβρα µιας συµµετρίας µε τον εαυτό της.)

Γ = 𝑎1 ∂ 𝑢 + 𝑎2 ∂ 𝑡 ,

(8.31)

𝑎2 = 0 και 𝑎1 = 0.

(8.32)

οι απαιτήσεις της (8.30) αναγκάζουν τις
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Προφανώς, δεν παρατηρείται αληθινή πρόοδος µε τις συµµετρικές µεθόδους (και πιθανότατα τίποτε
δεν ϑα µπορούσε να επιτευχθεί µε καµία άλλη µέθοδο µολαταύτα). Αν συµπεριλαµβάναµε την
απειροδιάστατη συµµετρία (καλούνται επίσης και συµµετρίες λύσης, solution symmetries), ϑα
απαιτούσαµε ότι 𝜈(𝑥) = 1 και έτσι µία συγκεκριµένη µορφή για την τυχαία συνάρτηση 𝑓 .
Στην (8.28), λόγω της (8.29), η συνάρτηση 𝜈(𝑥) παίζει τον ϱόλο ενός δυναµικού. Εποµένως,
συνειδητοποιούµε ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου η εξίσωση ενδεχοµένως να επιδεικνύει
µία πλουσιότερη συµµετρική δοµή και η επιπρόσθετη συµµετρία πιθανώς να οδηγούσε σε µία
λύση οµοιότητας για την (8.28) που να είναι και συµβατή µε την τελική συνθήκη.

Πλήθος

V

΄Αλγεβρα

συµµετριών

𝑉 (𝑡, 𝑥)
𝑉 (𝑥)
𝜔 2 𝑥2 +

𝜇2 +

𝑥2

𝜇2
𝑥2

𝜔 2 𝑥2
𝜇2 𝑥
𝜇2

𝜇2

0+1+∞

𝐴1 ⊕𝑠 ∞𝐴1

1+1+∞

2𝐴1 ⊕𝑠 ∞𝐴1

3+1+∞

{𝐴1 ⊕ 𝑠𝑙(2, 𝑅)} ⊕𝑠 ∞𝐴1

3+1+∞

{𝐴1 ⊕ 𝑠𝑙(2, 𝑅)} ⊕𝑠 ∞𝐴1

5+1+∞

{𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕𝑠 𝑊 } ⊕𝑠 ∞𝐴1

5+1+∞

{𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕𝑠 𝑊 } ⊕𝑠 ∞𝐴1 ,

5+1+∞

{𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕𝑠 𝑊 } ⊕𝑠 ∞𝐴1

Πίνακας : 8.8: Συµµετρίες για διαφορετικά ‘δυναµικά’ για την εξίσωση του Heath.

Θεωρούµε µε την σειρά την συνάρτηση 𝜈(𝑥) να παίρνει µία από τις διαφορετικές µορφές ‘δυναµικού’ όπως ϕαίνεται στον Πίνακα 8.8 και στην συνέχεια υπολογίζουµε τις συµµετρίες σε κάθε
περίπτωση. ΄Επειτα, εξετάζουµε το ενδεχόµενο ότι η συγκεκριµένη αναπαράσταση είναι συµβατή
µε την τελική συνθήκη. ΄Οπου αυτό ισχύει, προσδιορίζουµε την λύση οµοιότητας.
Ξεκινάµε µε τα ‘δυναµικά’ για τα οποία υπάρχει περισσότερη συµµετρία.
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1. Η περίπτωση 𝜈(𝑥) = 𝜇2

Οι συµµετρίες, στην περίπτωση αυτή, γράφονται ως

Γ1 = 𝑓 (𝑡, 𝑥) exp[𝑢/𝑏2 ]∂𝑢
Γ2 = ∂ 𝑢
Γ3 = ∂ 𝑡
Γ4 = 𝑡∂𝑡 + 21 (𝑥 + 𝑎𝑡)∂𝑥 + 𝜇2 𝑡∂𝑢
(
)
Γ5 = 𝑡2 ∂𝑡 + 𝑡𝑥∂𝑥 + 21 𝑏2 𝑡 − 2𝜇2 𝑡𝑥 − (𝑥 − 𝑎𝑡)2 ∂𝑢

(8.33)

Γ6 = ∂ 𝑥

Γ7 = 𝑡∂𝑥 − (𝑥 − 𝑎𝑡)∂𝑢 ,
όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥) είναι οποιαδήποτε λύση τής

∂𝑓
𝜇2
∂𝑓
∂2𝑓
+ 12 𝑏2 2 + 𝑎
− 2 𝑓 = 0.
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥
𝑏

(8.34)

Η γενική σηµειακή συµµετρία Lie της (8.28) µε 𝜈(𝑥) = 𝜇2 είναι η

Γ=

7
∑

𝑎 𝑖 Γ𝑖 ,

(8.35)

𝑖=2

όπου οι 𝑎𝑖 , 𝑖 = 2, 7, είναι σταθερές που πρέπει να καθοριστούν.
Η δράση της Γ στην 𝑡 = 𝑇 δίνει

𝑎3 + 𝑎4 𝑇 + 𝑎5 𝑇 2 = 0

(8.36)

(
)
𝑎2 + 𝑎4 𝜇2 𝑇 + 12 𝑎5 𝑏2 𝑇 − 2𝜇2 𝑇 𝑥 − (𝑥 − 𝑎𝑇 )2 − 𝑎7 (𝑥 − 𝑎𝑇 ) = 0.

(8.37)

και στην ίδια την τελική συνθήκη

Από την (8.37) λαµβάνουµε τρεις σχέσεις :

𝑥2 :

𝑎5 = 0

𝑥:

𝑎7 = 0

−:

𝑎 2 + 𝑎 4 𝜇2 𝑇 = 0

και από την (8.36) έχουµε

𝑎3 + 𝑎4 𝑇 = 0
απ΄ όπου

𝑎2 = −𝑎4 𝜇2 𝑇,

𝑎3 = −𝑎4 𝑇.

(8.38)

Με αυτόν τον τρόπο καταλήγουµε ότι η εξίσωση µε την τελική συνθήκη είναι αµετάβλητες κάτω
από τις δύο σηµειακές συµµετρίες Lie3

Λ1 = ∂ 𝑥
Λ2 = (𝑇 − 𝑡)∂𝑡 + 𝜇2 (𝑇 − 𝑡)∂𝑢 .
3

(8.39)

Αυτό επιτυγχάνεται µε την πλήρη γνώση ότι, αν είχαµε ϑεωρήσει την γενική (γραµµικό συνδυασµό) συµµετρία,

ενδεχοµένως να είχαµε καταλήξει σε άλλες λύσεις όπως τις λύσεις κυµατικού τύπου.
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Τώρα είµαστε σε ϑέση να αναζητήσουµε µία λύση οµοιότητας της (8.28) µε 𝜈(𝑥) = 𝜇2 που να είναι
συµβατή µε την δοσµένη τελική συνθήκη. ΄Οτι ϑα είναι αναλλοίωτη όσον αφορά στην Λ1 σηµαίνει
µόνο ότι 𝑢 = 𝑢(𝑡). Το αντίστοιχο σύστηµα του Lagrange για την Λ2 είναι το
d𝑡

𝑇 −𝑡

=

d𝑢

𝜇2 (𝑇

− 𝑡)

,

και η χαρακτηριστική είναι η 𝜔 = 𝑢 − 𝜇2 𝑡. Από την (8.28) µε 𝜈(𝑥) = 𝜇2 παίρνουµε την λύση
οµοιότητας

𝑢 = 𝐾 − 𝜇2 𝑡
έτσι ώστε η λύση συµβατή µε την τελική συνθήκη να είναι η

𝑢 = 𝜇2 (𝑇 − 𝑡).

(8.40)

2. Η περίπτωση 𝜈(𝑥) = 𝜇2 𝑥

Το ίδιο πλήθος συµµετριών παρατηρείται κι εδώ µε τις εκφράσεις

Γ1 = 𝑓 (𝑡, 𝑥) exp[𝑢/𝑏2 ]∂𝑢
Γ2 = ∂ 𝑢
Γ3 = ∂ 𝑡
Γ4 = ∂𝑥 − 𝜇2 𝑡∂𝑢
(8.41)
(
)
Γ5 = 𝑡∂𝑥 + 𝑎𝑡 − 12 𝜇2 𝑡2 − 𝑥 ∂𝑢
(
)
(
)
Γ6 = 2𝑡∂𝑡 + 𝑎𝑡 + 𝑥 + 32 𝜇2 𝑡2 ∂𝑥 + 𝜇2 𝑎𝑡2 − 3𝑡𝑥 − 21 𝜇2 𝑡3 ∂𝑢
(
)
(
)
Γ7 = 2𝑡2 ∂𝑡 + 2𝑡𝑥 + 𝜇2 𝑡3 ∂𝑥 + 𝑏2 𝑡 + 𝜇2 𝑎𝑡3 − 3𝜇2 𝑡2 𝑥 − (𝑥 − 𝑎𝑡)2 − 14 𝜇4 𝑡4 ∂𝑢 ,

όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥) είναι οποιαδήποτε λύση τής

∂𝑓
∂2𝑓
∂𝑓
𝜇2
+ 12 𝑏2 2 + 𝑎
− 2 𝑥𝑓 = 0.
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥
𝑏

(8.42)

Ξεκινάµε µε τον γενικό συνδυασµό των συµµετριών της (8.35) και δρούµε µε αυτόν στην τελική
συνθήκη (8.30). Η πρώτη εκ των (8.30) δίνει

𝑎3 + 2𝑇 𝑎6 + 2𝑇 2 𝑎7 = 0

(8.43)

και η δεύτερη

(
)
(
)
𝑎2 − 𝜇2 𝑇 𝑎4 + 𝑎𝑇 − 12 𝜇2 𝑇 2 − 𝑥 𝑎5 + 𝜇2 𝑎𝑇 2 − 3𝜇2 𝑇 𝑥 − 12 𝜇4 𝑇 3 𝑎6
(
)
+ 2𝑎𝑇 𝑥 + 𝜇2 𝑎𝑇 3 − 3𝜇2 𝑇 2 𝑥 − 𝑎2 𝑇 2 + 𝑏2 𝑇 − 𝑥2 − 14 𝜇4 𝑇 4 𝑎7 = 0.
Στην παραπάνω εξίσωση το 𝑥 είναι µία µεταβλητή, κι έτσι οι συντελεστές των δυνάµεων του 𝑥 είναι
όλοι ίσοι µε µηδέν. Κατά συνέπεια, λαµβάνουµε τις τρεις συνθήκες

𝑥2 :
𝑥 :
− :

𝑎7 = 0
𝑎5 = −3𝜇2 𝑇 𝑎6
(
)
𝑎2 = 𝜇2 𝑇 𝑎4 + 2𝜇2 𝑎𝑇 2 − 𝜇4 𝑇 3 𝑎6

(8.44)
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και έτσι καταλήγουµε σε µία διπαραµετρική (τα 𝑎4 και 𝑎6 είναι οι παράµετροι) συµµετρία που
είναι συµβατή µε την τελική συνθήκη (8.30). Γράφουµε αυτήν την συµµετρία στην µορφή δύο
µονοπαραµετρικών συµµετριών

Σ1 = ∂𝑥 − 𝜇2 (𝑡 − 𝑇 )∂𝑢
(
)
Σ2 = 2(𝑡 − 𝑇 )∂𝑡 + 𝑎𝑡 + 𝑥 + 32 𝜇2 𝑡2 − 3𝜇2 𝑡𝑇 ∂𝑥
{
)
}
(
+𝜇2 (𝑡 − 𝑇 ) 𝑎(𝑡 − 2𝑇 ) − 12 𝜇2 𝑡2 − 2𝑡𝑇 − 2𝑇 2 − 3𝑥 ∂𝑢 .

(8.45α΄)

(8.45β΄)

Σηµειώνουµε ότι [Σ1 , Σ2 ]𝐿𝐵 = Σ1 , µε άλλα λόγια το Σ1 εκφράζει ένα ιδεώδες της (επιλύσιµης)
άλγεβρας [85] πράγµα που ενδυναµώνει την γοητεία της απλότητας της Σ1 για χρήση της όσον
αφορά στον υπολογισµό της λύσης οµοιότητας.
Οι αναλλοίωτες της (8.45α΄) προσδιορίζονται από την λύση του αντίστοιχου συστήµατος Lagrange
d𝑡

0

=

d𝑥

−1

=

d𝑇

𝜇2 (𝑡

(8.46)

− 𝑇)

και είναι οι 𝑡 και 𝑢 + 𝜇2 (𝑡 − 𝑇 )𝑥. Εποµένως, αναζητούµε µία λύση οµοιότητας της µορφής

𝑢(𝑡, 𝑥) = 𝑓 (𝑡) − 𝜇2 (𝑡 − 𝑇 )𝑥.

(8.47)

Αντικαθιστούµε αυτήν την έκφραση στην

∂𝑢
∂𝑢 1 2 ∂ 2 𝑢
+𝑎
+ 𝑏
−
∂𝑡
∂𝑥 2 ∂𝑥2

1
2

(

∂𝑢
∂𝑥

)2

+ 𝜇2 𝑥 = 0

(8.48)

για να ϐρούµε ότι

𝑓 (𝑡) = 𝐾 + 21 𝑎𝜇2 (𝑡 − 𝑇 )2 + 61 𝜇4 (𝑡 − 𝑇 )3 ,

(8.49)

όπου το 𝐾 είναι η σταθερά ολοκλήρωσης και παίρνει την τιµή µηδέν όταν εφαρµόζουµε την τελική
συνθήκη. Συνεπώς, η λύση οµοιότητας που αντιστοιχεί στην Σ1 είναι η

𝑢(𝑡, 𝑥) = 12 𝑎𝜇2 (𝑡 − 𝑇 )2 + 61 𝜇4 (𝑡 − 𝑇 )3 − 𝜇2 (𝑡 − 𝑇 )𝑥.

(8.50)

Η χρήση της Σ2 στην (8.50) δίνει ταυτολογία, δηλαδή η (8.50) είναι µία λύση οµοιότητας και για
τις δύο συµµετρίες που ικανοποιεί την τελική συνθήκη (8.30).

3. Η περίπτωση 𝜈(𝑥) = 12 𝜔 2 𝑥2

Οι συµµετρίες, σε αυτήν την περίπτωση, γράφονται ως

Γ1 = 𝑓 (𝑡, 𝑥) exp[𝑢/𝑏2 ]∂𝑢
Γ2 = ∂ 𝑢
Γ3 = ∂ 𝑡
Γ4 = exp[𝜔𝑡] [∂𝑥 + (𝑎 − 𝜔𝑥)∂𝑢 ]
Γ5 = exp[−𝜔𝑡] [∂𝑥 + (𝑎 + 𝜔𝑥)∂𝑢 ]
[
(
) ]
Γ6 = exp[2𝜔𝑡] ∂𝑡 + 𝜔𝑥∂𝑥 + 𝑎𝜔𝑥 − 12 𝑎2 + 12 𝜔𝑏2 − 𝜔 2 𝑥2 ∂𝑢
) ]
[
(
Γ7 = exp[−2𝜔𝑡] ∂𝑡 − 𝜔𝑥∂𝑥 − 𝑎𝜔𝑥 + 12 𝑎2 + 21 𝜔𝑏2 + 𝜔 2 𝑥2 ∂𝑢 ,

(8.51)
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όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥) είναι οποιαδήποτε λύση τής

∂𝑓
𝜔2
∂2𝑓
∂𝑓
+ 21 𝑏2 2 + 𝑎
− 12 2 𝑥2 𝑓 = 0.
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥
𝑏

(8.52)

Αφού εξετάσουµε την (8.28) µε 𝜈(𝑥) = 21 𝜔 2 𝑥2 , συνειδητοποιούµε ότι η πρώτη περίπτωση όπου
𝜈(𝑥) = 𝜇2 ήταν µάλλον συγκεκριµένη µιας και η ανάλυση αυτής της περίπτωσης µοιάζει µε την
Περίπτωση 2 στην δοµή της αν όχι στις λεπτοµέρειές της. Εποµένως, µπορούµε πολύ απλά να
προβάλλουµε τα κύρια ϐήµατα της ανάλυσης. Η δράση της γενικής συµµετρίας (8.35) στην τελική
συνθήκη (8.30) οδηγεί στις δύο συµµετρίες

Σ1 = cosh 𝜔(𝑡 − 𝑇 )∂𝑥 + [𝑎(cosh 𝜔(𝑡 − 𝑇 ) − 1) − 𝜔𝑥 sinh 𝜔(𝑡 − 𝑇 )] ∂𝑢
Σ2 = sinh 2𝜔(𝑡 − 𝑇 )∂𝑡 + [𝑎 exp[𝜔(𝑡 − 𝑇 )] + 𝜔𝑥 cosh 2𝜔(𝑡 − 𝑇 )] ∂𝑥
[
+ 𝑎(𝑎 − 𝜔𝑥) exp[𝜔(𝑡 − 𝑇 )] − 𝑎2 − 21 𝜔𝑏2
(
)
(
]
)
+ 𝑎𝜔𝑥 + 21 𝜔𝑏2 cosh 2𝜔(𝑡 − 𝑇 ) − 21 𝑎2 + 𝜔 2 𝑥2 sinh 2𝜔(𝑡 − 𝑇 ) 𝑢 .

Η Αγκύλη Lie των Σ1 και Σ2 δίνει ως αποτέλεσµα το 𝜔Σ1 και έτσι χρησιµοποιούµε την Σ1 για να
προσδιορίσουµε την λύση οµοιότητας, η οποία είναι η

𝑢(𝑡, 𝑥) = 𝑎𝑥 [1 − sech𝜔(𝑡 − 𝑇 )] +

1
2𝜔

(

)
𝑎2 − 𝜔 2 𝑥2 tanh 𝜔(𝑡 − 𝑇 )

+ 21 𝑏2 log cosh 𝜔(𝑡 − 𝑇 ) − 12 𝑎2 (𝑡 − 𝑇 ).

(8.54)

΄Επειτα από αρκετούς υπολογισµούς ϐρίσκουµε ότι η Σ2 εκµηδενίζει την λύση (8.54) και έτσι
έχουµε για άλλη µία ϕορά µοναδική λύση.
Και στις τρεις περιπτώσεις ϐρήκαµε µοναδική λύση, πράγµα που αναµενόταν άλλωστε από το
Θεώρηµα Fokker-Planck [28, 80]. ΄Εχει ενδιαφέρον πώς δύο τόσο διαφορετικές προσεγγίσεις στο
ίδιο πρόβληµα οδηγούν στην ίδια µοναδικότητα.
Στρέφουµε τώρα την προσοχή µας στις συναρτήσεις 𝜈(𝑥) που δίνουν χαµηλότερης διάστασης άλγεβρες Lie.

2

4. Η περίπτωση 𝜈(𝑥) = 12 𝜇𝑥2

Η εξίσωση

∂𝑢
∂𝑢 1 2 ∂ 2 𝑢
+𝑎
+ 𝑏
−
∂𝑡
∂𝑥 2 ∂𝑥2
παρουσιάζει τις σηµειακές συµµετρίες

1
2

(

∂𝑢
∂𝑥

)2

+

1
2

𝜇2
=0
𝑥2

(8.55)

Γ1 = 𝑓 (𝑡, 𝑥) exp[−𝑢/𝑏2 ]∂𝑢
Γ2 = ∂ 𝑢
Γ3 = ∂ 𝑡

(8.56)

Γ4 = 2𝑡∂𝑡 + 𝑥∂𝑥 + 𝑎𝑥 − 𝑎2 𝑡 ∂𝑢
(
)
Γ5 = 2𝑡2 ∂𝑡 + 2𝑡𝑥∂𝑥 + 𝑏2 𝑡 − (𝑥 − 𝑎𝑡)2 ∂𝑢 ,
(

)
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όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥) είναι µία οποιαδήποτε λύση τής

𝜇2
∂𝑓
∂2𝑓
∂𝑓
+ 12 𝑏2 2 + 𝑎
− 12 2 2 𝑓 = 0.
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥
𝑏 𝑥

(8.57)

Η τελική συνθήκη (8.30) προξενεί τις δύο συνθήκες

𝑎3 + 2𝑇 𝑎4 + 2𝑇 2 𝑎5 = 0
(
)
𝑎2 + (𝑎𝑥 − 𝑎2 𝑇 )𝑎4 + 2𝑎𝑇 𝑥 − 𝑎2 𝑇 2 + 𝑏2 𝑇 − 𝑥2 𝑎5 = 0

(8.58α΄)
(8.58β΄)

και η (8.58β΄) χωρίζεται σε τρεις συνθήκες, οπότε οι τέσσερις παράµετροι 𝑎2 – 𝑎5 ικανοποιούν ένα
τετραδιάστατο οµογενές σύστηµα που ϐασίζεται σε τέσσερις γραµµικά ανεξάρτητες συµµετρίες. ∆εν
αποτελεί έκπληξη ότι εµφανίζεται µόνο η τετριµµένη λύση, πράγµα που σηµαίνει ότι η (8.27) µε
σταθερό 𝜇 δεν έχει λύση οµοιότητας.

2
5. Η περίπτωση 𝜈(𝑥) = 21 𝜔 2 𝑥2 + 21 𝜇𝑥2

Στην περίπτωση αυτή ϐρίσκουµε τις σηµειακές συµµετρίες

Γ1 = 𝑓 (𝑡, 𝑥) exp[𝑢/𝑏2 ]∂𝑢
Γ2 = ∂ 𝑢
Γ3 = ∂ 𝑡

(8.59)

Γ4 = exp[2𝜔𝑡] ∂𝑡 + 𝜔𝑥∂𝑥 + 𝑎𝜔𝑥 − 12 𝑎2 + 12 𝜔𝑏2 − 𝜔 2 𝑥 ∂𝑢
) ]
[
(
Γ5 = exp[−2𝜔𝑡] ∂𝑡 − 𝜔𝑥∂𝑥 − 𝑎𝜔𝑥 + 12 𝑎2 + 21 𝜔𝑏2 + 𝜔 2 𝑥2 ∂𝑢 ,
[

)
2

(

]

όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥) είναι µία οποιαδήποτε λύση τής

∂𝑓
∂2𝑓
∂𝑓
+ 21 𝑏2 2 + 𝑎
−
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥

1
2

(

𝜔2 2
𝜇2
𝑥
+
𝑏2
𝑏2 𝑥 2

)

𝑓 = 0.

(8.60)

΄Οπως στην προηγούµενη περίπτωση, δεν υπάρχει συµµετρία που να είναι συµβατή µε την τελική
συνθήκη (8.30).

2
6. Η περίπτωση 𝜈(𝑥) = 𝜔 2 + 12 𝜇𝑥2

Οι σηµειακές συµµετρίες γράφονται ως

Γ1 = 𝑓 (𝑡, 𝑥) exp[−𝑢/𝑏2 ]∂𝑢
Γ2 = ∂ 𝑢
Γ3 = ∂ 𝑡

(8.61)

Γ4 = 2𝑡∂𝑡 + 𝑥∂𝑥 + 𝑎𝑥 − 𝑎2 𝑡2𝜔 2 𝑡 ∂𝑢
(
)
Γ5 = 2𝑡2 ∂𝑡 + 2𝑡𝑥∂𝑥 + 𝑏2 𝑡 − (𝑥 − 𝑎𝑡)2 ∂𝑢 .
(

)

Και πάλι οι συµµετρίες είναι ασύµβατες µε την τελική συνθήκη (8.30).
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2
7. Η περίπτωση 𝜈(𝑥) = 𝜔 2 𝑥 + 12 𝜇𝑥2

Αυτή η περίπτωση είναι ακόµα χειρότερη από τις τρεις προηγούµενες µιας και µόλις τρεις γενικές
συµµετρίες τής (8.28), για γενικό 𝜈(𝑥), ήταν εφικτές και έχουµε ήδη δει ότι εκείνες οι συµµετρίες
ήταν ασύµβατες µε την τελική συνθήκη (8.30).
Για να συνοψίσουµε, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν να κατασκευάσουµε την
µοναδική λύση του προβλήµατος

∂𝑢 1 2 ∂ 2 𝑢
∂𝑢
+𝑎
+ 𝑏
−
∂𝑡
∂𝑥 2 ∂𝑥2
𝑢(𝑇, 𝑥) = 0

1
2

(

∂𝑢
∂𝑥

)2

+ 𝜈(𝑥) = 0
(8.62)

µέσω των τεχνικών της ανάλυσης συµµετριών κατά Lie και αυτές είναι όταν η 𝜈(𝑥) έχει µία από τις
µορφές 𝜇2 , 𝜇2 𝑥 ή 12 𝜔 2 𝑥2 . Στην καθιερωµένη αναπαράσταση της (8.62) η 𝜈(𝑥) γράφεται ως 𝜇2 /𝑥2
και είδαµε ότι για σταθερό 𝜇 ∕= 0 σε αυτήν την µορφή δεν µπορεί να υφίσταται λύση οµοιότητας
µιας και οι υπάρχουσες σηµειακές συµµετρίες δεν είναι συµβατές µε την τελική συνθήκη.

Οι µορφές της (8.28) µε την (8.30) που ήταν επιλύσιµες µέσω της ανάλυσης κατά συµµετρίες
διέθεταν όλες τους τον µέγιστο4 αριθµό σηµειακών συµµετριών για εξελικτική διαφορική εξίσωση
σε (1 + 1) διαστάσεις.
Επιστρέφουµε στο αρχικό πρόβληµα, στην εξίσωση (8.28), και πραγµατοποιούµε µία συστηµατική
ανάλυση όπως αυτή που παρουσιάστηκε στις προηγούµενες ενότητες αυτού του κεφαλαίου. ΄Ολα
τα παραπάνω ήταν αναγκαία για να µας εφοδιάσουν µε την απαραίτητη κατανόηση όσον αφορά
στην δοθείσα εξίσωση.
Είναι ϕανερό ότι, λόγω της ϕύσης της εξίσωσης (8.28) και της παρουσίας µιας τυχαίας συνάρτησης
του 𝑥, δεν ϑα µπορούσαµε να ελπίζουµε σε περισσότερες πέραν των σχετικά προφανών συµµετριών.
Παραδόξως, η απειροδιάστατη συµµετρία5 καλύπτει αυτό το κενό. Η ύπαρξή της υποδεικνύει ότι
η εξίσωση (8.28) είναι γραµµικοποιήσιµη και µάλιστα στην (8.29)! Ο µετασχηµατισµός συντεταγµένων που οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσµα ϐρίσκεται αναζητώντας µία συνάρτηση 𝑈 = 𝑈 (𝑥, 𝑡, 𝑢)
που να µετασχηµατίζει την αναπαράσταση της συµµετρίας Γ∞ στην 𝑓˜(𝑥, 𝑡)∂𝑢 . Αυτός ο µετασχηµατισµός είναι ο 𝑈 = − exp{−𝑢/𝑏2 }. Τέλος, παρατηρήστε ότι ο µετασχηµατισµός είναι της ίδιας
µορφής µε τον µετασχηµατισµό Hopf-Cole µε τον οποίο γραµµικοποιείται η εξίσωση Burgers.

Μέσω του παραπάνω µετασχηµατισµού οδηγούµαστε στη γραµµική εξίσωση (8.29), όπως αναµε4

Στην περίπτωση µέγιστου αριθµού συµµετριών για συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, υπάρχουν Θεωρήµατα που έχουν

διατυπωθεί από τον ίδιον τον Lie για τάξη δύο ή τρία. Για γενική τάξη συµβουλευτείτε το [32]. Ο Lie ασχολήθηκε επίσης
µε την περίπτωση εξελικτικών διαφορικών εξισώσεων µε µερικές παραγώγους σε 1 + 1 διαστάσεις στο [54].
5
Με αυτό εννοούµε το άπειρο πλήθος των συµµετριών ‘λύσης’ (solution symmetries), που καλούνται έτσι διότι οι
συναρτήσεις που λειτουργούν ως συντελεστές στις συµµετρίες αποτελούν λύσεις µιας διαφορικής εξίσωσης. Στην περίπτωση γραµµικών εξισώσεων, οι συµµετρίες λύσης προέρχονται από λύσεις µιας συγγενικής γραµµικής εξίσωσης, συχνά
µάλιστα της ίδιας της υπό µελέτη εξίσωσης. Στην περίπτωση µιας µη-γραµµικής εξελικτικής εξίσωσης, οι συµµετρίες λύσης προέρχονται από µία γραµµική εξελικτική εξίσωση στην οποία η µη-γραµµική εξίσωση µπορεί να µετασχηµατιστεί
µέσω ενός σηµειακού µετασχηµατισµού.
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νόταν. Αυτό ολοκληρώνει ό,τι µπορούσε να ειπωθεί για την εξίσωση (8.28) για τυχαία συνάρτηση

𝜈(𝑥). Ωστόσο, από την ανάλυση συµµετριών της εξίσωσης (8.29), κάνοντας χρήση του πακέτου SYM, δύο ειδικές περιπτώσεις προκύπτουν µε ϕυσικό τρόπο : 𝜈(𝑥) = 𝑎1 + 𝑎2 𝑥 + 𝑎3 𝑥2 και

𝜈(𝑥) = 𝑎1 + 𝑎2 𝑥 + 𝑎3 𝑥2 + 𝑎4 /(𝑎2 + 2𝑎3 𝑥)2 . Η πρώτη έχει την ίδια άλγεβρα Lie µε την εξίσωση της
ϑερµότητας και ο µετασχηµατισµός συντεταγµένων που τις συνδέει παρουσιάζεται παρακάτω. Η
δεύτερη έχει λιγότερες σηµειακές συµµετρίες και αναλύεται στο τέλος της ενότητας. Να σηµειώσουµε εδώ ότι αυτές οι ειδικές περιπτώσεις περικλείουν όλες τις ειδικές περιπτώσεις που εξετάσαµε
στο [75] και παραθέσαµε παραπάνω.
΄Οσον αφορά στην 𝜈(𝑥) = 𝑎1 + 𝑎2 𝑥 + 𝑎3 𝑥2 , οι σηµειακές συµµετρίες τής (8.29) είναι οι

Γ1 = ∂ 𝑡
Γ2 = 𝑢∂𝑢

√
√
√
𝑏(𝑎2 + 2𝑎3 𝑥) cos( 𝑎3 𝑏𝑡) − 2𝑎 𝑎3 sin( 𝑎3 𝑏𝑡)
√
Γ3 = 2 sin( 𝑎3 𝑏𝑡)∂𝑥 +
𝑢∂𝑢
√ 2
𝑎3 𝑏
√
√
√
2𝑎 𝑎3 cos( 𝑎3 𝑏𝑡) + 𝑏(𝑎2 + 2𝑎3 𝑥) sin( 𝑎3 𝑏𝑡)
√
Γ4 = 2 cos( 𝑎3 𝑏𝑡)∂𝑥 −
𝑢∂𝑢
√ 2
𝑎3 𝑏
√
√
8 cos(2 𝑎3 𝑏𝑡)
(𝑎2 + 2𝑎3 𝑥) sin(2 𝑎3 𝑏𝑡)
∂𝑥 −
∂𝑡
Γ5 = 4
√
𝑎3
𝑎3 𝑏
(
(
)))
√
1 {(
−4𝑎2 𝑎3 + 𝑏2 𝑎22 + 8𝑎2 𝑎3 𝑥 + 4𝑎3 𝑎1 + 2𝑎3 𝑥2
cos(2 𝑎3 𝑏𝑡)
+√ 3
3
𝑎3 𝑏
(
)
}
√
√
− 4 𝑎3 𝑏 𝑎3 𝑏2 + 𝑎(𝑎2 + 2𝑎3 𝑥) sin(2 𝑎3 𝑏𝑡) 𝑢∂𝑢
√
√
(𝑎2 + 2𝑎3 𝑥) cos(2 𝑎3 𝑏𝑡)
8 sin(2 𝑎3 𝑏𝑡)
∂𝑥 +
∂𝑡
Γ6 = 4
√
𝑎3
𝑎3 𝑏
(
(
)))
√
1 {( 2
+√ 3
4𝑎 𝑎3 − 𝑏2 𝑎22 + 8𝑎2 𝑎3 𝑥 + 4𝑎3 𝑎1 + 2𝑎3 𝑥2
sin(2 𝑎3 𝑏𝑡)
3
𝑎3 𝑏
(
}
)
√
√
− 4 𝑎3 𝑏 𝑎3 𝑏2 + 𝑎(𝑎2 + 2𝑎3 𝑥) cos(2 𝑎3 𝑏𝑡) 𝑢∂𝑢

Γ∞ = 𝑓 (𝑡, 𝑥)∂𝑢 ,

όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥) είναι µία οποιαδήποτε λύση τής (8.29) µε 𝜈(𝑥) = 𝑎1 + 𝑎2 𝑥 + 𝑎3 𝑥2 .
Η αντίστοιχη άλγεβρα Lie της παραπάνω εξαπαραµετρικής οµάδας Lie των απειροστών τελεστών είναι η 𝑠𝑙(2, 𝑅)⊕𝑠 𝑊3 , όπως ϕαίνεται και στον Πίνακα 8.9, όπου 𝐴 = 16 −4𝑎2 𝑎3 − 𝑎22 𝑏2 + 4𝑎1 𝑎3 𝑏2 /(

[., .]LB

Γ1

Γ2

Γ1

0

0

0

0

− 𝑎3 𝑏Γ4
√
𝑎3 𝑏Γ3
√
−2 𝑎3 𝑏Γ6
√
2 𝑎3 𝑏Γ5

0

Γ2
Γ3
Γ4
Γ5
Γ6

√

0

√

Γ3
𝑎3 𝑏Γ4
0
0

√
4 𝑎3
𝑏 Γ2

(

Γ4
√
− 𝑎3 𝑏Γ3

Γ5
√
2 𝑎3 𝑏Γ6

√
4 𝑎
− 𝑏 3 Γ2

8Γ4

0
0

0

−8Γ4

−8Γ3

0

8Γ3

−8Γ4

0

0

8Γ3

−8Γ3
8Γ4

− √128
𝑎3 𝛽 Γ1

0
√128 Γ1
𝑎3 𝛽

Γ6
√
−2 𝑎3 𝑏Γ5

)

− 𝐴Γ2

+ 𝐴Γ2

0

Πίνακας : 8.9: Αγκύλες Lie για την εξίσωση του Heath όταν 𝜈(𝑥) = 𝑎1 + 𝑎2 𝑥 + 𝑎3 𝑥2 .

Η κατάλληλη επαναδιάταξη των στοιχείων της ϐάσης της άλγεβρας Lie (χρησιµοποιώντας το κέντρο

√

𝑎33 𝛽 3 ).
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της) είναι η

Γ′1 = 21 Γ4

Γ′2 = − 4√1𝑎3 𝑏 Γ1 +

Γ′3 = Γ2

Γ′4 = 12 Γ2 + 18 Γ6

1
512 𝐴Γ2

+

1
32 Γ5

1
Γ′6 = − √𝑎43 𝑏 Γ1 + 32
Γ′5 = −4Γ3
𝐴Γ2 − 12 Γ5 .
√
Συνεπώς, για 𝑐 = 𝑏/(16 𝑎3 ) οι Αγκύλες Lie της εξίσωσης (8.29) και της εξίσωσης της ϑερµότητας

είναι πανοµοιότυπες.
Η εξίσωση (8.29) µετασχηµατίζεται µέσω της αλλαγής µεταβλητών,

√
𝑇 (𝑥, 𝑡, 𝑢) = −2 tan( 𝑎3 𝑏𝑡)
√
(𝑎2 + 2𝑎3 𝑥) sec( 𝑎3 𝑏𝑡)
𝑋(𝑥, 𝑡, 𝑢) =
4𝑎
)}
{ ( 3
√
√
√
1
𝑎22 𝑡 4𝑎(𝑎𝑡 − 2𝑥) (𝑎2 + 2𝑎3 𝑥)2 tan( 𝑎3 𝑏𝑡)
√
cos( 𝑎3 𝑏𝑡)𝑢,
4𝑎1 𝑡 −
−
+
𝑈 (𝑥, 𝑡, 𝑢) = exp
3
8
𝑎3
𝑏2
𝑎3 𝑏
στην εξίσωση της ϑερµότητας

𝑈𝑇 −

𝑏
√ 𝑈𝑋𝑋 = 0.
16 𝑎3

Στην περίπτωση όπου 𝜈(𝑥) = 𝑎1 +𝑎2 𝑥+𝑎3 𝑥2 +𝑎4 /(𝑎2 +2𝑎3 𝑥)2 , η άλγεβρα είναι η {𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕ 𝐴1 }⊕𝑠

∞𝐴1 , η οποία, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, είναι χαρακτηριστική των εξελικτικών εξισώσεων
που προέρχονται από την εξίσωση των Ermakov-Pinney, (8.21) [52].

Ο µετασχηµατισµός που συνδέει αυτήν την ειδική περίπτωση µε την (8.21) γράφεται ως

√
1√
𝑎3 𝑏 tan ( 𝑎3 𝑏𝑡) ,
2
√
𝑋(𝑥, 𝑡, 𝑢) = 𝑏(𝑎2 + 2𝑎3 𝑥)𝑐2 sec ( 𝑎3 𝑏𝑡) ,
{ (
(√
) )} √
√
1
𝑎22 𝑡 4𝑎(𝑎𝑡 − 2𝑥) (𝑎2 + 2𝑎3 𝑥)2 tan 𝑎3 𝑏𝑡
𝑈 (𝑥, 𝑡, 𝑢) = 𝑐 exp
4𝑎1 𝑡 −
−
+
cos ( 𝑎3 𝑏𝑡) 𝑢
2
3/2
8
𝑎3
𝑏
𝑎 𝑏
𝑇 (𝑥, 𝑡, 𝑢) =

3

όπου το 𝑐22 = 𝑎𝑎34 .
Σε αυτήν την ενότητα εξετάσαµε, από την οπτική γωνία της ανάλυση κατά συµµετρίες Lie, µία εξίσωση που µοντελοποιεί την αντιστάθµιση τύπου mean-variance και που περιέχει µία παραµετρική
συνάρτηση που εξαρτάται από την τιµή του υποκείµενου µέσου. Για τρεις ειδικές περιπτώσεις αυτής της συνάρτησης καταφέραµε να παράξουµε την µοναδική λύση της εξίσωσης που να ικανοποιεί
και την τελική συνθήκη – τα ‘δυναµικά’ αυτά, 𝜈(𝑥), όπου 𝜇2 , 𝜇2 𝑥 και 12 𝜔 2 𝑥2 , είναι όλα αυτόνοµα και ορίζουν το µέγιστο σύνολο σηµειακών συµµετριών Lie για µία µη-γραµµική, εξελικτική,
διαφορική εξίσωση που µοντελοποιεί το ϕαινόµενο. Στην Κλασική Μηχανική είναι γνωστό ότι οϱισµένα µη-αυτόνοµα δυναµικά µπορούν επίσης να µελετηθούν χωρίς απώλεια της γενικότητας.
Το πρώτο, υπό αυτό το πρίσµα, δεν έχει ισχυρό αντίκτυπο διότι πρόκειται για µία σταθερά. Το
δεύτερο αναπαριστά την κίνηση κάτω από την επίδραση ενός οµοιόµορφου ϐαρυτικού πεδίου και
το τρίτο αντιστοιχεί στον απλό αρµονικό ταλαντωτή. Κάποιος δεν ϑα µπορούσε να περιµένει ότι µία
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αλλαγή του 𝜇 από το 𝜇(𝑡) ή του 𝜔 από το 𝜔(𝑡) ϑα άλλαζε ϑεωρητικά τον ϐαθµό δυσκολίας για την
εύρεση της λύσης του συστήµατος αν και γνωρίζουµε ότι παρόµοιες πρακτικές περιπλοκές έχουν
δώσει πλούσια ϐιβλιογραφία. Εντούτοις, µήπως µία τέτοια γενίκευση επιδρούσε όσον αφορά στην
τελική συνθήκη;
Θεωρούµε την περίπτωση 𝜈(𝑡, 𝑥) = 𝜇2 (𝑡) για να δώσουµε µία γεύση της κατάστασης. Οι σηµειακές
συµµετρίες Lie είναι οι

Γ1 = 𝑓 (𝑡, 𝑥) exp[𝑢/𝑏2 ]∂𝑢
Γ2 = ∂ 𝑢
Γ3 = ∂ 𝑥
Γ4 = ∂𝑡 − 𝜇2 (𝑡)∂𝑢

(8.63)

Γ5 = 𝑡∂𝑥 + (𝑎𝑡 − 𝑥)∂𝑢

Γ6 = 2𝑡∂𝑡 + (𝑎𝑡 + 𝑥)∂𝑥 − 2𝑡𝜇2 (𝑡)∂𝑢
(
)
Γ7 = 2𝑡2 ∂𝑡 + 2𝑡𝑥∂𝑥 + 𝑏2 𝑡 − 2𝑡2 𝜇2 (𝑡) − (𝑥 − 𝑎𝑡)2 ∂𝑢 ,

όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥) είναι µία οποιαδήποτε λύση τής

∂2𝑓
∂𝑓
∂𝑓
𝜇2 (𝑡)
+ 12 𝑏2 2 + 𝑎
− 2 𝑓 = 0.
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑥
𝑏

(8.64)

Μάλιστα, η εξίσωση (8.64) είναι ουσιαστικά η ίδια µε την (8.34), µόνο που οι συµµετρίες έχουν
αλλάξει κάπως απ΄ ότι στην (8.33).
Η τελική συνθήκη επιβάλλει τους περιορισµούς

𝑎4 + 2𝑇 𝑎6 + 2𝑇 𝑎7 = 0

(8.65α΄)

𝑎2 − 𝜇2 (𝑇 )𝑎4 + (𝑎𝑇 − 𝑥)𝑎5 − 2𝑇 𝜇2 (𝑇 )𝑎6

+(2𝑎𝑇 𝑥 − 𝑎2 𝑇 2 + 𝑏2 𝑇 − 𝑥2 − 2𝑇 2 𝜇2 (𝑇 ))𝑎7 = 0.

(8.65β΄)

πάνω στους συντελεστές της γενικής συµµετρίας (8.35). Στην (8.65β΄) το 𝑥2 στον συντελεστή του 𝑎7
επιβάλλει ότι 𝑎7 = 0. Ακολουθεί η 𝑎5 = 0. Μόλις αντικαθιστούµε την 𝑎4 από την (8.65α΄) σε ό,τι
έχει αποµείνει από την (8.65β΄), ϐρίσκουµε ότι το 𝑎2 = 0. Ωστόσο, έχουµε ακόµη δύο αυθαίρετες
σταθερές και έτσι οι δύο συµµετρίες συµβατές µε την τελική συνθήκη γράφονται ως

Σ1 = ∂𝑥

(8.66α΄)

Σ2 = 2(𝑡 − 𝑇 ) ∂𝑡 − 𝜇2 (𝑡)∂𝑢 .
(

)

(8.66β΄)

Από την (8.66α΄) ϕαίνεται ότι 𝑢 = 𝑓 (𝑡) και ολοκληρώνοντας την (8.28) µε 𝜈(𝑡) = 𝜇2 (𝑡), πράγµα
τετριµµένο, παίρνουµε

𝑢 = 𝐾−
=

∫

𝑇
𝑡0

∫

𝑡

𝜇(𝑠)2 d𝑠

𝑡0
2

𝜇(𝑠) δ𝑠 −

∫

𝑡
𝑡0

𝜇(𝑠)2 d𝑠

(8.67)
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όταν η σταθερά υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την τελική συνθήκη. Η δράση της δεύτερης συµµετρίας δίνει µία ταυτότητα.
Συνεπώς, διαπιστώσαµε ότι η ανάλυση µπορεί να επεκταθεί µε επιτυχία σε µία κατάσταση σαφώς
χρονοεξαρτώµενη.

9. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

Σε αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνουµε το ενδιαφέρον µας στις αλγεβρικές δοµές των εξελικτικών
διαφορικών εξισώσεων µε µερικές παραγώγους που προκύπτουν από τρια µοντέλα που εισήγαγε
ο Schwartz και συνεργάτες του [15, 30, 18] για την µοντελοποίηση της τιµολόγησης αγαθών. Τα
αγαθά που έλαβαν υπόψη τους συµπεριλαµβάνουν το πετρέλαιο, τον χαλκό και τον χρυσό. Στο
απλούστερο µοντέλο ϑεωρούν ότι ο λογάριθµος της τρέχουσας τιµής ακολουθεί µία διαδικασία
mean-reversion1 τύπου Ornstein-Uhlenbeck. Αυτό ονοµάστηκε ως το µοντέλο ενός παράγοντα
[86] και είναι ουσιαστικά η εξίσωση των Black-Scholes. Το επιχείρηµα για την χρήση της mean
reversion όσον αφορά στην τιµολόγηση ενός αγαθού ϐασίζεται στην λογική της προσφοράς και της
Ϲήτησης. Ο δεύτερος παράγοντας που εισήγαγαν ήταν η απόδοση επένδυσης. Αυτό αποτελεί το
µοντέλο δύο παραγόντων που παρουσιάστηκε στο [30] όπου υποθέτουν ότι και η απόδοση επένδυσης ακολουθεί µία διαδικασία mean-reversion. Το τρίτο µοντέλο εµπεριέχει το ενδεχόµενο τα
επιτόκια να συµπεριφέρονται στοχαστικά – πάλι το επιτόκιο ϑεωρείται ότι ακολουθεί µία διαδικασία
mean-reversion όπως προτάθηκε από τον Vasicek [95].
Μελετούµε τα παραπάνω µοντέλα και µέσω επιχειρηµάτων τής ανάλυσης κατά συµµετριών προϐαίνουµε σε πολύ ενδιαφέρουσες γενικεύσεις τους. Πράγµατι, δεν υπάρχει λόγος που να µην
επιτρέπει περαιτέρω παράγοντες στα µοντέλα αυτά πέρα των δύο προαναφερθέντων – της επενδυτικής απόδοσης και του επιτοκίου. Για παράδειγµα, στην περίπτωση ενός αγαθού µε σηµαντικό
εξαγωγικό µερίδιο που προορίζεται για την διεθνή αγορά, το συνάλλαγµα ϑα ήταν ένας προφανής
επιπρόσθετος (τέταρτος) παράγοντας. Μιας και οι τιµές των αγαθών (πετρέλαιο, χαλκός, χρυσός)
συνήθως προσφέρονται σε δολάρια, κάτι τέτοιο ϑα είχε µεγάλη εφαρµογή κυρίως σε χώρες εκτός
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.
Καταρχάς, παρουσιάζουµε τα τρια µοντέλα και τις λύσεις τους όπως αυτά δόθηκαν από τον Schwartz. ΄Οπως είναι συνηθισµένο στην χρηµατοοικονοµική ϐιβλιογραφία, οι εξελικτικές διαφορικές
εξισώσεις µε µερικές παραγώγους είναι διατυπωµένες µε πιο πολύπλοκο τρόπο απ΄ ότι χρειάζεται2
και κατά συνέπεια απλοποιούµε τις τρεις εξισώσεις. Η δοµή των εξισώσεων γίνεται εύκολα αντιληπτή και είναι δυνατόν να τις γενικεύσουµε συµπεριλαµβάνοντας οποιοδήποτε πλήθος παραγόντων.
1

Η γενική τάση που εµφανίζουν τα υποκείµενα µέσα, για παράδειγµα οι τιµές των µετοχών, ο γενικός δείκτης ή

τα επιτόκια, να αποµακρύνονται από ακραίες εποχικές τιµές και µακροπρόθεσµα να κινούνται σε ένα µεσαίο επίπεδο
στήριξης.
2
Συνήθως οι εξισώσεις στα Χρηµατοοικονοµικά διατηρούν την αρχική τους γραφή πολύ απλά για να ϕανερώνεται,
και να µην υποκρύπτεται, η άµεση οικονοµική τους ερµηνεία. Αυτό που σπάνια αναγνωρίζεται είναι ότι, αν κάποιος
µετασχηµατίσει τις εξισώσεις έτσι ώστε να αποκαλυφθούν οι µαθηµατικές δοµές, δεν ϑα παρατηρηθεί καµία ουσιώδης
απώλεια στην ερµηνεία των µεταβλητών µιας και οι τελευταίες µπορούν άµεσα να µεταφραστούν ϐάσει των αρχικών.
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Προς το τέλος του κεφαλαίου εκθέτουµε τις σηµειακές συµµετρίες Lie για τις τρεις εξισώσεις και
προβάλλουµε τις σκέψεις µας αναφορικά µε τις γενικεύσεις τους.

9.1 Τα Μοντέλα και οι Λύσεις τους

∙ Το µοντέλο ενός παράγοντα περιγράφεται από την εξίσωση Hamilton-Jacobi-Bellman
1 2 2
2 𝜎 𝑆 𝐹𝑆𝑆

+ 𝜅(𝜇 − 𝜆 − log 𝑆)𝑆𝐹𝑆 − 𝐹𝑇 = 0.

(9.1)

Η τελική συνθήκη είναι η

𝐹 (0, 𝑆) = 𝑆.
∙ Το µοντέλο δύο παραγόντων προσθέτει στην τρέχουσα τιµή, 𝑆 , της (9.1) την άµεση επενδυτική απόδοση, 𝛿 , η οποία µπορεί να ερµηνευθεί ως ϱοή των υπηρεσιών που συσσωρεύονται

στον κάτοχο του τρέχοντος αγαθού αλλά όχι στον ιδιοκτήτη ενός συµβολαίου µελλοντικής
εκπλήρωσης. Η εξελικτική διαφορική εξίσωση µε µερικές παραγώγους που περιγράφει αυτό
το µοντέλο γράφεται ως [30]
1 2 2
2 𝜎1 𝑆 𝐹𝑆𝑆

+ 𝜌𝜎1 𝜎2 𝑆𝐹𝑆𝛿 + 21 𝜎22 𝐹𝛿𝛿 + (𝑟 − 𝛿)𝑆𝐹𝑆 + (𝜅(𝛼 − 𝛿) − 𝜆) 𝐹𝛿 − 𝐹𝑇 = 0,

(9.2)

για την οποία η τελική συνθήκη έχει την µορφή 𝐹 (0, 𝑆, 𝛿) = 𝑆 .

∙ Το µοντέλο τριών παραγόντων εµφανίζει ως µεταβλητές ϑέσης την τρέχουσα τιµή τού αγα-

ϑού, την άµεση επενδυτική απόδοση και το άµεσο επιτόκιο. Στην πραγµατικότητα, αποτελεί
µία επέκταση του δεύτερου µοντέλου µε την προηγούµενη σταθερή παράµετρο 𝑟 να γίνεται
τώρα µία στοχαστική µεταβλητή. Η εξίσωση είναι η

𝜎12 𝑆 2 𝐹𝑆𝑆 + 𝜎22 𝐹𝛿𝛿 + 𝜎32 𝐹𝑟𝑟 + 2𝜌1 𝜎1 𝜎2 𝑆𝐹𝑆𝛿 + 2𝜌2 𝜎2 𝜎3 𝐹𝛿𝑟 + 2𝜌3 𝜎3 𝜎1 𝑆𝐹𝑟𝑆
+2(𝑟 − 𝛿)𝑆𝐹𝑆 + 2𝜅(𝛼 − 𝛿)𝐹𝛿 + 2𝑎(𝑚∗ − 𝑟)𝐹𝑟 − 2𝐹𝑇 = 0,

(9.3)

για την οποία η τελική συνθήκη γράφεται τώρα ως 𝐹 (0, 𝑆, 𝛿, 𝑟) = 𝑆 .

Η εξίσωση (9.1) είναι στην ουσία η εξίσωση Black-Scholes και, ως τέτοια, διαθέτει τις 6+∞ σηµειακές συµµετρίες Lie που αντιστοιχούν σε µία εξελικτική διαφορική εξίσωση µε µερικές παραγώγους
σε 1 + 1 διαστάσεις µέγιστης συµµετρίας [54]. Με τόση συµµετρία δεν είναι περίεργο που ϐρέθηκε
η λύση που µάλιστα ικανοποιεί και την τελική συνθήκη :

]
𝜎2
𝐹 (𝑇, 𝑆) = exp log 𝑆 exp[−𝜅𝑇 ] + (1 − exp[−𝜅𝑇 ]) 𝛼 +
(1 − exp[−2𝜅𝑇 ]) ,
4𝜅
[

∗

(9.4)

όπου η 𝛼∗ = 𝜇 − 𝜆 − 12 𝜎 2 /𝜅.
Στην περίπτωση της (9.2), η λύση που υπόκειται και στην τελική συνθήκη 𝐹 (0, 𝑆, 𝛿) = 𝑆 είναι η
[43, 8]

[

]
1 − exp[−𝜅𝑇 ]
𝐹 (𝑇, 𝑆, 𝛿) = 𝑆 exp −𝛿
+ 𝐴(𝑇 ) ,
𝜅

(9.5)
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όπου

(
)
2
1 − exp[−2𝜅𝑇 ]
𝜌𝜎1 𝜎2
1 𝜎2
𝑇 + 𝜎22
𝐴(𝑇 ) =
𝑟−𝛼
ˆ+2 2 −
𝜅
𝜅
4𝜅3
)
(
𝜎 2 1 − exp[−𝜅𝑇 ]
+ 𝛼
ˆ 𝜅 + 𝜌𝜎1 𝜎2 − 2
𝜅
𝜅2
και 𝛼
ˆ = 𝛼 − 𝜆/𝜅.
Τέλος ο Schwartz έδωσε την λύση και της (9.3):

[

]
1 − exp[−𝑎𝑇 ]
1 − exp[−𝜅𝑇 ]
𝐹 (𝑇, 𝑆, 𝛿, 𝑟) = 𝑆 exp −𝛿
+𝑟
+ 𝐶(𝑇 ) ,
𝜅
𝑎

(9.6)

όπου

𝐶(𝑇 ) = [(𝜅ˆ
𝛼 + 𝜎1 𝜎2 𝜌1 ) (1 − exp[−𝜅𝑇 ]) − 𝜅𝑇 )] /𝜅2
[
] (
)
− 𝜎22 (4 (1 − exp[−𝜅𝑇 ]) − (1 − exp[−2𝜅𝑇 ]) − 2𝜅𝑇 ) / 4𝜅3

− [(𝑎𝑚∗ + 𝜎1 𝜎3 𝜌3 ) (1 − exp[−𝑎𝑇 ] − 𝑎𝑇 )] /𝑎2
[
] ( )
− 𝜎32 (4 (1 − exp[−𝑎𝑇 ]) − (1 − exp[−2𝑎𝑇 ]) − 2𝑎𝑇 ) / 4𝑎3
[
(1 − exp[−𝜅𝑇 ]) + (1 − exp[−𝑎𝑇 ]) − (1 − exp[−(𝜅 + 𝑎)𝑇 ])
+𝜎1 𝜎3 𝜌3
𝜅𝑎(𝜅 + 𝑎)
]
2
2
𝜅 (1 − exp[−𝑎𝑇 ]) + 𝑎 (1 − exp[−𝜅𝑇 ]) − 𝜅𝑎2 𝑇 − 𝑎𝜅2 𝑇
+
.
𝜅2 𝑎2 (𝜅 + 𝑎)

9.2 Απλοποίηση των Εξισώσεων και οι Συµµετρίες τους

Οι εξισώσεις (9.1), (9.2) και (9.3) είναι γραµµένες στην αρχική µορφή τους και δεν είναι κατάλληλες για οποιουδήποτε είδους κοµψής µαθηµατικής ανάλυσης, ειδικά όταν κάποιος επιθυµεί να
ανακαλύψει αλγεβρικές οµοιότητες µεταξύ τους. ΄Επειτα από µία σειρά στοιχειωδών σηµειακών
µετασχηµατισµών, οι εξισώσεις αυτές απλοποιούνται ως εξής :

∙ Στην περίπτωση της (9.1),

Φ𝑥𝑥 − 2𝜅𝑥Φ𝑥 − 2Φ𝑡 = 0,

(9.7)

όπου

𝑡 = 𝑇 (
)
1
𝜎2
𝑥 =
log 𝑆 + 𝜆 − 𝜇 +
𝜎
2𝜅
Φ(𝑡, 𝑥) = 𝐹 (𝑇, 𝑆).
∙ Στην περίπτωση της (9.2),
Φ𝑥𝑥 + Φ𝑦𝑦 + 2(𝑀 − 𝑁 𝑦)Φ𝑥 − 2𝑦Φ𝑦 − 2Φ𝑡 = 0,

(9.8)
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όπου η αλληλουχία των µετασχηµατισµών είναι κάπως µεγαλύτερη,

𝑆 = exp[𝑠] και 𝐹 (𝑇, 𝑆, 𝛿) = 𝐺(𝑇, 𝑠, 𝛿)
)
(
1
𝑠
𝜌𝛿
𝑢 = √
−
1 − 𝜌2 𝜎 1 𝜎 2
𝛿
𝑣 =
𝜎2
𝜁(𝑇, 𝑢, 𝑣) = 𝐺(𝑇, 𝑠, 𝛿)
𝑡 = 𝜅𝑇
𝑥 = 𝜅1/2 𝑢(
1/2

𝑦 = 𝜅

𝑑𝜆
𝑣 − 𝛼𝑑 +
𝜅

)

2
𝛽(𝑀 − 𝑁 𝑦) = 2𝑎𝑟 − 𝑎𝜎12 − 2𝑏𝜅𝛼 + 2𝛽𝜆 − (𝑎 − 𝜅𝑏)𝑣
𝑑
Φ(𝑡, 𝑥, 𝑦) = 𝜁(𝑇, 𝑢, 𝑣).
∙ Τέλος, για την (9.3),
Φ𝑥𝑥 + Φ𝑦𝑦 + Φ𝑧𝑧 − 2(𝑎𝑦 + 𝑏𝑧 + 𝑓 )Φ𝑥 − 2(𝑐𝑦 + 𝑑𝑧)Φ𝑦 − 2𝑧Φ𝑧 − 2Φ𝑡 = 0,

(9.9)

ή, στην περισσότερο συνεπτυγµένη µορφή,

∇2 Φ − 2(𝑎𝑦 + 𝑏𝑧 + 𝑓 )Φ𝑥 − 2(𝑐𝑦 + 𝑑𝑧)Φ𝑦 − 2𝑧Φ𝑧 − 2Φ𝑡 = 0,
έπειτα από ένα παρόµοιο σύνολο σηµειακών µετασχηµατισµών. ΄Ενα αξιοσηµείωτο στοιχείο
είναι ότι οι δεύτερες παράγωγοι µπορούν να διαγωνοποιηθούν και να πάρουν την κλασική
µορφή της τρισδιάστατης Λαπλασιανής σε καρτεσιανές συντεταγµένες.

Το µοτίβο της µορφής των απλοποιηµένων εξισώσεων είναι τώρα εµφανές. ΄Οσο η επιπρόσθετη
στοχαστική διαδικασία είναι της ίδιας µορφής όπως στα µοντέλα δύο ή τριών παραγόντων, η διαδικασία της απλοποίησής τους προχωράει ως ακολούθως. Πρώτα εφαρµόζουµε τον µετασχηµατισµό
Euler για να µετατρέψουµε τους συντελεστές των δεύτερων παραγώγων σε σταθερούς. ΄Επειτα,
ο διαφορικός τελεστής δεύτερης τάξης διαγωνοποιείται στον αντίστοιχο Λαπλασιανό τελεστή µέσω
ενός τριγωνικού µετασχηµατισµού της µορφής

𝑢𝑖 = 𝑎𝑖𝑗 𝑧𝑗 ,

𝑖 = 1, 𝑛, 𝑗 = 𝑖, 𝑛,

𝐺(𝑇, 𝑢) = 𝐹 (𝑇, 𝑧).

Τρίτον, όλες οι µεταβλητές υποβάλλονται σε αλλαγή κλίµακας ϐάσει της

𝑋𝑖 = 𝑏𝑢𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛,

𝑇 = 𝑏2 𝑡,

𝜁(𝑡, 𝑋) = 𝐺(𝑇, 𝑢),

όπου το 𝑏 είναι τέτοιο ώστε να κάνει τον συντελεστή του 𝑋𝑛 στην ∂𝜁/∂𝑋𝑛 µονάδα. Τέλος, οι
‘χωρικές’ µεταβλητές µεταφράζονται για να εξαλείψουν όλους τους όρους εκτός από έναν στους
συντελεστές των πρώτων παραγώγων ως

𝑥𝑖 = 𝑋𝑖 + 𝑐𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛,
όπου το 𝑐1 = 0.

Φ(𝑡, 𝑥) = 𝜁(𝑡, 𝑋),
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Η γενική µορφή της απλοποιηµένης εξίσωσης είναι

∇2𝑛 Φ − 2(𝑐 + 𝑒1𝑗 𝑥𝑗 )Φ𝑥1 − 2𝑒𝑖𝑗 𝑥𝑗 Φ𝑥𝑖 − 2𝑥𝑛 Φ𝑥𝑛 − 2Φ𝑡 = 0,

(9.10)

όπου υπονοείται άθροιση στους όµοιους δείκτες 𝑖 και 𝑗 µε 𝑖 = 2, 𝑛 − 1 και 𝑗 = 2, 𝑛.
΄Οπως είδαµε και στα προηγούµενα κεφάλαια, ο υπολογισµός των σηµειακών συµµετριών Lie,
στην περίπτωση αυτή για τις τρεις δοσµένες εξισώσεις, γίνεται µε την ϐοήθεια του πακέτου SYM
[21, 22, 23].
Εξίσωση (9.7):

Γ1 = 𝑓 (𝑡, 𝑥)∂Φ
Γ2 = Φ∂Φ
Γ3 = exp[𝜅𝑡]∂𝑥
Γ4 = exp[−𝜅𝑡] [∂𝑥 + 2𝜅𝑥Φ∂Φ ]

(9.11)

Γ5 = ∂ 𝑡
Γ6 = exp[2𝜅𝑡] [∂𝑡 + 𝜅𝑥∂𝑥 ]
[
(
)
]
Γ7 = exp[−2𝜅𝑡] ∂𝑡 − 𝜅𝑥∂𝑥 + 𝜅 1 − 2𝜅𝑥2 Φ∂Φ ,

όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥) είναι οποιαδήποτε λύση τής (9.7). Αφού η (9.1) αποτελεί µία παραλλαγή της εξίσωσης Black-Scholes, εξασφαλίζει τον µέγιστο αριθµό σηµειακών συµµετριών Lie για µία εξίσωση
αυτής της µορφής [54]. Η άλγεβρα είναι η {𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕𝑠 𝑊3 } ⊕𝑠 ∞𝐴1 [49]. Καθώς αναγνωρίϹουµε αυτήν την άλγεβρα, είµαστε ϐέβαιοι ότι η εξίσωση (9.7) µετασχηµατίζεται στην εξίσωση της
ϑερµότητας.
Εξίσωση (9.8):

Γ1 = 𝑓 (𝑡, 𝑥, 𝑦)∂Φ
Γ2 = Φ∂Φ
Γ3 = ∂ 𝑥
(
)
Γ4 = 𝑡 𝑁 2 + 1 ∂𝑥 + 𝑁 ∂𝑦 − (𝑀 𝑡 + 𝑥 − 𝑁 𝑦) Φ∂Φ

(9.12)

Γ5 = exp[𝑡] [𝑁 ∂𝑥 + ∂𝑦 ]

Γ6 = exp[−𝑡] [𝑁 ∂𝑥 − ∂𝑦 − 2𝑦Φ∂Φ ]
Γ7 = ∂ 𝑡 ,
όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥, 𝑦) είναι οποιαδήποτε λύση τής (9.8), για γενικές µη-µηδενικές τιµές των 𝑀 και 𝑁 .
Για συγκεκριµένες τιµές των ϐασικών παραµέτρων παίρνουµε παραλλαγές των συµµετριών (9.12).
Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση όλων των εξισώσεων που µελετώνται σε αυτό το κεφάλαιο εκτός
από την (9.7). Στις εφαρµογές, οι παράµετροι λαµβάνουν συγκεκριµένες τιµές και οι συµµετρίες
υπολογίζονται µε δεδοµένες αυτές τις τιµές. Παραθέτουµε τις περιπτώσεις όταν 𝑀 = 0 και 𝑁 = 0
µόνο επειδή σχετίζονται µε ό,τι ακολουθεί. Οι συµµετρίες σε αυτήν την περίπτωση γίνονται :
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Γ1 = 𝑓 (𝑡, 𝑥, 𝑦)∂Φ
Γ2 = Φ∂Φ
Γ3 = ∂ 𝑥
Γ4 = 𝑡∂𝑥 − 𝑥Φ∂Φ
Γ5 = exp[𝑡]∂𝑦
Γ6 = exp[−𝑡] [∂𝑦 + 2𝑦Φ∂Φ ]
Γ7 = ∂ 𝑡 .

Σε όλες τις ειδικές περιπτώσεις δεν παρατηρείται κάποια διαφοροποίηση στο πλήθος των σηµειακών
συµµετριών Lie, µε αυτόν τον αριθµό να είναι πάντοτε 6 + ∞. Εντούτοις, σηµειώστε ότι η (9.8) είναι
λιγότερο προικισµένη µε συµµετρία απ΄ ότι η (9.7) διότι µία αύξηση των ‘χωρικών’ διαστάσεων δεν
είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού των σηµειακών συµµετριών.
Εξίσωση (9.9):

Γ1 = 𝑓 (𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧)∂Φ
Γ2 = Φ∂Φ
Γ3 = ∂ 𝑥
Γ4 = [(𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)2 + 𝑎2 + 𝑐2 ]𝑡∂𝑥 + [𝑎 + (𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)𝑑]∂𝑦 − 𝑐[𝑎𝑑 − 𝑏𝑐]∂𝑧
+𝑐[−𝑐𝑥 + 𝑎𝑦 − (𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)𝑧 + 𝑐𝑓 𝑡]Φ∂Φ
Γ5 = exp[𝑡] {[𝑏 + (𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)]∂𝑥 + 𝑑∂𝑦 + (1 − 𝑐)∂𝑧 }

(9.13)

Γ6 = exp[−𝑡] {[𝑏 − 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐]∂𝑥 + 𝑑∂𝑦 − (1 + 𝑐)∂𝑧 − 2(1 + 𝑐)𝑧Φ∂Φ }
Γ7 = exp[𝑐𝑡][𝑎∂𝑥 + 𝑐∂𝑦 ]
{
Γ8 = exp[−𝑐𝑡] [𝑎(1 − 𝑐2 + 𝑑2 ) − 2𝑏𝑐𝑑]∂𝑥 + 𝑐(𝑐2 − 𝑑2 − 1)∂𝑦 + 2𝑐2 𝑑∂𝑧
}
+2𝑐2 [(𝑐2 − 1)𝑦 + 𝑑(𝑐 + 1)𝑧]Φ∂Φ
Γ9 = ∂ 𝑡 ,

όπου η 𝑓 (𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) είναι οποιαδήποτε λύση τής (9.9). Μάλιστα, το πλήθος των σηµειακών συµµετριών αυξάνεται καθώς µεγαλώνει ο αριθµός των παραγόντων.

9.3 Οι Λύσεις σε Κλειστή Μορφή µέσω Συµµετριών Lie

Σε αυτήν την ενότητα επιχειρούµε να κατασκευάσουµε την λύση σε κλειστή µορφή για την εξίσωση
(9.8) (προφανώς µε µη-µηδενικές τιµές των 𝑀 και 𝑁 ). Το πρόβληµα συνοδεύεται µε την τελική
συνθήκη Φ(0, 𝑥, 𝑦) = exp[𝑥]. Κάτι τέτοιο είναι ανάλογο µε την δουλειά του Schwartz µε την έννοια
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ότι ο αρχικός µετασχηµατισµός ήταν ο 𝑆 = exp[𝑠] έτσι ώστε η συνθήκη για την (9.8) να διατηρεί
την δοµή τής (9.2).
Εποµένως εξετάζουµε το πρόβληµα µε την τελική συνθήκη

𝑡 = 0 και Φ(0, 𝑥, 𝑦) = exp[𝑥].

(9.14)

΄Εστω η γενική συµµετρία (εξαιρώντας την συµµετρία ‘λύσης’, Γ1 , όπως συνηθίζεται για απειροδιάστατες υποάλγεβρες)

Γ=

7
∑

𝛼𝑖 Γ𝑖 .

𝑖=2

Επειδή η ∂𝑡 εµφανίζεται σε µία µόνο συµµετρία, η δράση της στην συνθήκη 𝑡 = 0 δίνει 𝛼7 = 0.
Η δράση τής Γ στην Φ = exp[𝑥] δίνει

𝛼2 − (𝑥 − 𝑁 𝑦)𝛼4 + 𝑦𝛼6 = 𝛼3 + 𝑁 𝛼5 + 𝑁 𝛼6 ,

(9.15)

λαµβάνοντας υπόψη την τιµή του 𝑡 και διαιρώντας µε exp[𝑥]. Αφού τα 𝑥 και 𝑦 είναι ελεύθερες
µεταβλητές στην (9.15), προκύπτουν τρεις συνθήκες για τους συντελεστές :

𝛼4 = 0
𝛼6 = 0
𝛼2 = 𝛼3 + 𝑁 𝛼 5
απ΄ όπου είναι προφανές ότι υπάρχει µία διπαραµετρική λύση για τους µη-τετριµµένους συντελεστές. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο παίρνουµε τις δύο συµµετρίες

Λ1 = ∂𝑥 + Φ∂Φ

(9.16)

Λ2 = exp[𝑡] (𝑁 ∂𝑥 + ∂𝑦 ) + 𝑁 Φ∂Φ .

(9.17)

΄Εχουµε στην διάθεσή µας δύο σηµειακές συµµετρίες Lie για την (9.8) και την τελική της συνθήκη
(9.14). Στην (9.8) έχουµε τέσσερις µεταβλητές, µία εξαρτηµένη και τρεις ανεξάρτητες. Η ύπαρξη
κάθε συµµετρίας υποδηλώνει έναν περιορισµό και έτσι εξετάζουµε τις συµµετρίες για να καταλήξουµε µε µία εξαρτηµένη και µία ανεξάρτητη µεταβλητή ούτως ώστε να προκύψει µία συνήθης
διαφορική εξίσωση που να µπορούµε ενδεχοµένως να λύσουµε. Προσδιορίζουµε τις αναλλοίωτες
της Λ1 και της Λ2 µε την σειρά. Μία αναλλοίωτη, έστω 𝑣 , της Λ1 ικανοποιεί την Λ1 𝑣 = 0. Αυτή η
απαίτηση γράφεται

∂𝑣
∂𝑣
+Φ
= 0,
∂𝑥
∂Φ

οι χαρακτηριστικές της οποίας υπολογίζονται από την λύση του αντίστοιχου, όπως είναι γνωστό,
συστήµατος Lagrange (όπως έχουµε ήδη επισηµάνει, το µηδέν στον παρονοµαστή είναι εκεί για
τεχνητούς λόγους για να δείξει ότι ορίζει µία αναλλοίωτη)
d𝑡

0

=

d𝑥

1

=

d𝑦

0

=

dΦ

Φ

.

(9.18)
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Από το πρώτο και το τρίτο µέλος τής (9.18) είναι ϕανερό ότι τα 𝑡 και 𝑦 είναι οι δύο αναλλοίωτες.
Από το δεύτερο και από το τέταρτο µέλος τής (9.18) λαµβάνουµε την τρίτη αναλλοίωτη, Φ exp[−𝑥].
Γράφουµε λοιπόν,

Φ = 𝑓 (𝑡, 𝑦) exp[𝑥].
Ως προς τα 𝑡, 𝑦 και 𝑓

Λ2 = exp[𝑡]∂𝑦 + 𝑁 𝑓 (1 − exp[𝑡])∂𝑓
και το αντίστοιχο σύστηµα Lagrange για τις αναλλοίωτές της είναι το
d𝑡

0

=

d𝑦

exp[𝑡]

=

οπότε

d𝑓

𝑁 𝑓 (1 − exp[𝑡])

,

𝑓 = 𝑤(𝑡) exp [𝑁 𝑦(exp[−𝑡] − 1)] ,

(9.19)

όπου το 𝑤 είναι µία αυθαίρετη συνάρτηση στο όρισµά της.
Η εξίσωση (9.8) υποβιβάζεται στην συνήθη διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης

2

𝑤˙
= 1 + 2𝑀 + 𝑁 2 − 2𝑁 2 exp[−𝑡] + 𝑁 2 exp[−2𝑡]
𝑤

που ολοκληρώνεται αµέσως. Η λύση γράφεται ως

[
Φ(𝑡, 𝑥, 𝑦) = exp 𝑥 + 𝑁 𝑦(exp[−𝑡] − 1) + 21 (2𝑀 + 1 + 𝑁 2 )𝑡
]
+𝑁 2 exp[−𝑡] − 41 𝑁 2 exp[−2𝑡]

(9.20)

όταν ληφθεί υπόψη και η συνθήκη Φ(0, 𝑥, 𝑦) = exp[𝑥]. Μάλιστα, είναι ενδιαφέρουσα η οµοιότητά της µε την (9.5). Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να τονίσουµε ότι αυτή είναι η λύση για την
απλοποιηµένη εξίσωση, (9.8), και όχι για την (9.2), αφού δεν µετασχηµατίσαµε την τελική συνϑήκη. Η µέθοδος επίλυσης αυτού του προβλήµατος είναι παρόµοια µε αυτήν που παρουσιάσαµε
παραπάνω.
΄Εχοντας κατανοήσει την διαδικασία στην περίπτωση της (9.8), συνεχίζουµε µε την (9.9). Η δράση
τής γενικής συµµετρίας

Γ=

9
∑

𝛼𝑖 Γ𝑖

𝑖=2

στην συνθήκη

𝑡=0

Φ(0, 𝑥, 𝑦, 𝑧) = exp[𝑥]

δίνει αυτόµατα ότι 𝛼9 = 0 αφού η ∂𝑡 εµφανίζεται µόνο στην Γ9 . Η συνθήκη στην Φ γράφεται,
ϑέτοντας πάλι 𝑡 = 0 και διαιρώντας µε exp[𝑥],

𝛼2 + 𝑐[−𝑐𝑥 + 𝑎𝑦 − (𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)𝑧]𝛼4 − 2(1 + 𝑐)𝑧𝛼6 + 2𝑐2 [(𝑐2 − 1)𝑦 + 𝑑(𝑐 + 1)𝑧]𝛼8
= 𝛼3 + (𝑏 + 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)𝛼5 + (𝑏 − 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐)𝛼6 + 𝑎𝛼7 + [𝑎(1 − 𝑐2 + 𝑑2 ) − 2𝑏𝑐𝑑]𝛼8 .
Αυτή χωρίζεται στις

−:
𝑥:
𝑦:
𝑧:

𝛼2 = 𝛼3 + (𝑏 + 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)𝛼5 + (𝑏 − 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐)𝛼6 + 𝑎𝛼7 + [𝑎(1 − 𝑐2 + 𝑑2 ) − 2𝑏𝑐𝑑]𝛼8

−𝑐2 𝛼4 = 0

𝑐𝑎𝛼4 + 2𝑐2 (𝑐2 − 1)𝛼8 = 0

−𝑐(𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)𝛼4 − 2(1 + 𝑐)𝛼6 + 2𝑐2 (𝑐 + 1)𝑑𝛼8 = 0
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απ΄ όπου είναι ϕανερό ότι 𝛼4 = 𝛼6 = 𝛼8 = 0. Καταλήγουµε λοιπόν µε την µοναδική σχέση

𝛼2 = 𝛼3 + (𝑏 + 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)𝛼5 + 𝑎𝛼7 ,

(9.21)

που σηµαίνει ότι έχουµε µία τριπαραµετρική οµάδα και έτσι υπάρχουν τρεις σηµειακές συµµετρίες
Lie συµβατές µε την τελική συνθήκη :

Λ1 = ∂𝑥 + Φ∂Φ
Λ2 = exp[𝑐𝑡] [𝑎∂𝑥 + 𝑐∂𝑦 ] + 𝑎Φ∂Φ
Λ3 = exp[𝑡] [(𝑏 + 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)∂𝑥 + 𝑑∂𝑦 + (1 − 𝑐)∂𝑧 ] + (𝑏 + 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)Φ∂Φ
που συγκροτούν µία αβελιανή άλγεβρα.
Συνεχίζουµε την πορεία µας για την λύση προσδιορίζοντας τις κοινές αναλλοίωτες των τριών συµµετριών. Η διαδικασία είναι η ίδια όπως στην περίπτωση της (9.8) και έτσι δεν χρειάζεται να
αναπαράγουµε όλες τις λεπτοµέρειες. ΄Εχουµε

{
𝑎
Φ = 𝜌(𝑡) exp 𝑥 + (exp[−𝑐𝑡] − 1)𝑦
𝑐
[
]}
𝑧
𝑎𝑑
+
(1 − exp[−𝑐𝑡]) + (𝑏 + 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)(exp[−𝑡] − 1) ,
1−𝑐 𝑐

(9.22)

όπου η 𝜌 είναι η λύση τής

2

𝜌˙
𝜌

= 1 − 2𝑓 +
[

𝑎2
1
(1 − exp[−𝑐𝑡])2 +
2
𝑐
(1 − 𝑐)2

𝑎𝑑
×
(1 − exp[−𝑐𝑡]) + (𝑏 + 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)(exp[−𝑡] − 1)
𝑐

]2

.

(9.23)

Η ϱητή λύση, 𝜌(𝑡), γίνεται ιδιαίτερα περίπλοκη όταν υπολογισθεί η σταθερά ολοκλήρωσης και δεν
υπάρχει λόγος να την καταγράψουµε. Αυτό που είναι σχετικότατο µε την συζήτησή µας είναι η
οµοιότητα (ως προς την δοµή) της (9.22) µε εκείνη της (9.6).
Οι µετασχηµατισµοί που συνδέουν τις εξισώσεις (9.2) και (9.3) µε τις (9.8) και (9.9) είναι αφινικοί
και κατά συνέπεια οι (9.20) και (9.22) είναι χαρακτηριστικές λύσεις αυτής της κλάσης µιας και οι
τελικές συνθήκες µετασχηµατίζονται κατά παρόµοιο τρόπο. ∆εν υφίστανται κανενός είδους δυσκολίες όσον αφορά στο πέρασµα από τις απλοποιηµένες εξισώσεις σε εκείνες που παρουσιάστηκαν
από τον Schwartz.

9.4 Αλγεβρικές Παρατηρήσεις

Στην προηγούµενη ενότητα σηµειώσαµε ότι στην περίπτωση εξελικτικών διαφορικών εξισώσεων µε
µερικές παραγώγους σε 2 + 1 διαστάσεις δεν παρατηρείται µεταβολή στον αριθµό των σηµειακών συµµετριών Lie για διαφορετικές τιµές των παραµέτρων. Αυτό δεν ισχύει κατ΄ ανάγκην στην
περίπτωση συστηµάτων µε περισσότερες ανεξάρτητες µεταβλητές. Ωστόσο, σε ό,τι ακολουθεί, εξετάζουµε την γενική περίπτωση. Οποιαδήποτε συγκεκριµένη τιµή για τις παραµέτρους αυτόµατα
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αυξάνει το πλήθος των συµµετριών. Με µια έννοια εξετάζουµε το χειρότερο δυνατό σενάριο. ΄Οσον
αφορά στις άλγεβρες, έχουµε στην διάθεσή µας δύο πρότυπα, τις (9.12) και (9.13).
Είναι επίσης διαφωτιστικό να µελετήσουµε τις ‘γονικές’ εξισώσεις, όπως ϑεωρούνται, για να διαπιστώσουµε µε ποιόν τρόπο µεταβάλλονται οι σηµειακές συµµετρίες ανάλογα µε την διάσταση και
την εισαγωγή των όρων που κρίνονται πολύτιµοι για το πρόβληµα που µοντελοποιείται.
Υπάρχουν δύο ‘γονικές’ εξισώσεις : Η πρώτη είναι η αντίστοιχη εξίσωση της ϑερµότητας και η
δεύτερη είναι η εξίσωση της ϑερµότητας µε την προσθήκη του ϑεµελιώδους όρου που είναι παρών
ακόµα και όταν όλες οι σταθερές της απλοποιηµένης εξίσωσης µηδενιστούν. ΄Ετσι έχουµε τις
εξισώσεις

∇2𝑛 Φ − 2Φ𝑡 = 0

(9.24)

∇2𝑛 Φ − 2𝑥𝑛 Φ𝑥𝑛 − 2Φ𝑡 = 0

(9.25)

και

για την σύγκριση. Το πλήθος και οι άλγεβρες των σηµειακών συµµετριών για όλες τις τιµές τού

𝑛 απαριθµούνται στον Πίνακα 9.1 µαζί µε εκείνες των αντίστοιχων απλοποιηµένων εξισώσεων.
Μάλιστα, η απειροδιάστατη κλάση των συµµετριών λύσης υπολογίζεται ως µία στο σύνολο των
συµµετριών για κάθε εξίσωση.

𝑛

Εξίσωση (9.24)

Εξίσωση (9.25)

Απλοποιηµένη Schwartz

2

10

7

7

3

14

10

9

4

19

14

11

5

25

19

13

6
..
.

32
..
.

25
..
.

15
..
.

𝑛

1
2
2 (𝑛

+ 3𝑛 + 10)

1
2
2 (𝑛

+ 𝑛 + 8)

2𝑛 + 3

Πίνακας : 9.1: Πλήθος σηµειακών συµµετριών για τις (9.24), (9.25) και (9.10).

Βλέπουµε ότι για την (9.24) το πλήθος των συµµετριών ποικίλει ως 12 (𝑛2 + 3𝑛 + 10), για την
(9.25) ως 21 (𝑛2 + 𝑛 + 8) και ως 2𝑛 + 3 για τις εξισώσεις τύπου Schwartz. Στην περίπτωση της
(9.7) δεν παρατηρείται µείωση στο πλήθος των σηµειακών συµµετριών διότι είναι µία από τις
κανονικές µορφές εξίσωσης µέγιστης σηµειακής συµµετρίας [54]. Αναφορικά µε τις εξελικτικές
διαφορικές εξισώσεις µε µερικές παραγώγους υψηλότερης διάστασης που περιγράφουν την τιµή
ενός αγαθού, υπάρχει µία ενδεικτική µείωση λόγω του ότι η εξάρτηση του αριθµού των ‘χωρικών’
διαστάσεων, 𝑛, πέφτει από τετραγωνική για την (9.24) και την (9.25) σε γραµµική. ΄Οπως ϕάνηκε
στην προηγούµενη ενότητα, αυτή η πτώση ήταν ανίκανη να εµποδίσει την ολοκληρωσιµότητα των
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εξισώσεων που εξετάζουµε σε αυτό το κεφάλαιο. Αν εξαιρέσουµε τις συµµετρίες λύσης, οι µηµηδενικές Αγκύλες Lie των συµµετριών στις (9.12) και (9.13) είναι οι

[Γ3 , Γ4 ] = −Γ2

[Γ5 , Γ6 ] = −2Γ2
[Γ6 , Γ7 ] = Γ6

[Γ4 , Γ7 ] = 𝑀 Γ2 − (𝑁 2 + 1)Γ3

[Γ5 , Γ7 ] = −Γ5

και

[Γ3 , Γ4 ] = −𝑐2 Γ2

[Γ5 , Γ6 ] = 2(𝑐2 − 1)Γ2

[Γ7 , Γ8 ] = 2𝑐3 (𝑐2 − 1)Γ2

[Γ4 , Γ9 ] = −[(𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)2 + 𝑎2 + 𝑐2 ]Γ3 − 𝑐2 𝑓 Γ2

[Γ7 , Γ9 ] = −𝑐Γ7

[Γ8 , Γ9 ] = 𝑐Γ8 ,

[Γ5 , Γ9 ] = −Γ5

[Γ6 , Γ9 ] = Γ6

αντίστοιχα.
Οι ίδιες οι συµµετρίες παρουσιάζουν ορισµένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Πρώτα απ΄ όλα, η
υποάλγεβρα 𝑠𝑙(2, 𝑅) της κλασικής εξίσωσης της ϑερµότητας έχει εξαφανιστεί : Αυτό από µόνο του
είναι εντυπωσιακό µιας και η συνέχεια της απώλειας συµµετρίας για την 2𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥 + 𝑉 (𝑡, 𝑥)𝑢
καθώς το 𝑉 γίνεται όλο και πιο περίπλοκο [49] (ϐλ. Ενότητα 8.5) είναι η αντίθετη από αυτήν
που παρατηρείται στα µοντέλα του Schwartz. Εντούτοις, είναι όµοια µε την απώλεια σηµειακής
συµµετρίας για συστήµατα γραµµικών συνήθων διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης για τα οποία
η 𝑠𝑙(2, 𝑅) είναι η πρώτη υποάλγεβρα που χάνεται. Στην πραγµατικότητα, η δοµή µοιάζει πολύ
µε τον συνδυασµό συµµετριών λύσης και µετατόπισης, οµογένειας και γραµµικότητας, πράγµα
παραπλήσιο της δοµής εξισώσεων υψηλότερης τάξης. ∆εν υπάρχει η συµµετρία που αναπαριστά
την διατήρηση της στροφορµής. Υπάρχουν οι συµµετρίες, οι Γ3 − Γ6 της (9.12) και οι Γ3 −

Γ8 της (9.13), που υποδηλώνουν τις λεγόµενες συµµετρίες λύσεις της εξίσωσης της ϑερµότητας

µέγιστης συµµετρίας µιας και συνδέονται µε τις συµµετρίες Noether ενός συστήµατος στην Κλασική
Μηχανική [52]3 .
Παρατηρούµε επίσης ότι η γενίκευση του συστήµατος σε έναν αυξηµένο αριθµό στοχαστικών παϱαγόντων δεν συνεπάγεται µείωση των αλγεβρικών ιδιοτήτων και κατ΄ επέκταση της επιλυσιµότητας
µέσω τεχνικών τής ανάλυσης κατά συµµετρίες, όπως δείξαµε στην Ενότητα 9.3. Η επίδραση στην
τελική συνθήκη για τις 2𝑛 + 3 σηµειακές συµµετρίες Lie µιας εξίσωσης µε 𝑛 ‘χωρικές’ µεταβλητές είναι να µειώσει τον αριθµό σε 𝑛. Η άλγεβρα αυτών των 𝑛 σηµειακών συµµετριών Lie είναι
αβελιανή και εποµένως είναι όλες τους αποδοτικές για τον υποβιβασµό της εξελικτικής διαφορικής
εξίσωσης µε µερικές παραγώγους σε µία συνήθη διαφορική εξίσωση. (Θυµίζουµε ότι µαζί µε τον
χρόνο έχουµε 𝑛 + 1 ανεξάρτητες µεταβλητές.) Αφού ο τελεστής ∂𝑡 δεν µπορεί να εµφανιστεί στο
σύνολο των 𝑛 αβελιανών συµµετριών, είναι ϕανερό ότι η αυθαίρετη συνάρτηση στην έκφραση του Φ
έπειτα από την δράση των 𝑛 συµµετριών ειναι ο χρόνος. Κατά συνέπεια, η προκύπτουσα συνήθης
3

Μία κλασική Λαγκραντζιανή µέγιστης (σηµειακής) συµµετρίας Noether εµφανίζει 2𝑛 σηµειακές συµµετρίες που

αντιστοιχούν στους 𝑛 ϐαθµούς ελευθερίας. ΄Οσον αφορά στις εξελικτικές διαφορικές εξισώσεις µε µερικές παραγώγους
όπως η εξίσωση Schrödinger που συνδέεται άµεσα µε αυτά τα κλασικά συστήµατα, υπάρχει µία ισοδυναµία µεταξύ των
συµµετριών Noether του κλασικού συστήµατος και των σηµειακών συµµετριών Lie της εξελικτικής διαφορικής εξίσωσης
µε µερικές παραγώγους. Κάτω από έναν σηµειακό µετασχηµατισµό αυτές οι σκέψεις επεκτείνονται και στην εξίσωση της
ϑερµότητας και συναφείς εξισώσεις όπως αυτή των Black-Scholes. Μάλιστα, αυτό το σχόλιο προσφέρει πλούσιο έδαφος
για µελλοντικές αναζητήσεις που περιγράφουµε στο Κεφάλαιο 10.
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διαφορική εξίσωση είναι πρώτης τάξης και έτσι χρειαζόµαστε µόνο την συνθήκη στο 𝑡 = 0 για να
προσδιορίσουµε επακριβώς την λύση της.
Προτείνουµε, χωρίς απόδειξη, ότι οι γενικεύσεις των µοντέλων που παρουσιάστηκαν από τον Schwartz είναι ολοκληρώσιµες σύµφωνα µε την Θεωρία Lie των συνεχών οµάδων. Η εξελικτική διαφορική εξίσωση µε µερικές παραγώγους διατηρεί 2𝑛 + 3 σηµειακές συµµετρίες Lie, όπου το 𝑛 είναι το
πλήθος των ‘χωρικών’ µεταβλητών. Η εφαρµογή της συνθήκης 𝐹 (0, 𝑆, x) = 𝑆 του Schwartz όπως
διατυπώθηκε για το µετασχηµατισµένο σύστηµα αφήνει µία 𝑛-διάστατη αβελιανή άλγεβρα σηµειακών συµµετριών Lie που προσφέρει έναν δρόµο για τον υποβιβασµό της εξελικτικής διαφορικής
εξίσωσης µε µερικές παραγώγους σε µία συνήθη διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης προφανούς
ολοκληρωσιµότητας.
Είναι ωφέλιµο από µία σκοπιά εντελώς αλγεβρική να µελετήσουµε τις εξισώσεις (9.24), (9.25)
και (9.10) αναφορικά µε τις κλάσεις συµµετριών που εµφανίζουν. Παρουσιάζουµε την ϐασική
πληροφορία στον Πίνακα 9.2.

Εξίσωση (9.24)

1
2
2 (𝑛

Εξίσωση (9.25)

1
2
2 (𝑛

+ 3𝑛 + 10)

+ 𝑛 + 8)

Απλοποιηµένη Schwartz

2𝑛 + 3

2𝑛 λύσης

2𝑛 λύσης

2𝑛 λύσης

1 οµογένειας

1 οµογένειας

1 οµογένειας

1 άπειρη

1 άπειρη

1 άπειρη

3 𝑠𝑙(2, 𝑅)

1 αυτόνοµη

1 αυτόνοµη

1
2 𝑛(𝑛

− 1) 𝑠𝑜(𝑛)

2𝑛 + 3 + 2 + 12 𝑛(𝑛 − 1)

1
2 (𝑛

− 1)(𝑛 − 2) 𝑠𝑜(𝑛 − 1)

2𝑛 + 3 + 21 (𝑛 − 1)(𝑛 − 2)

–

2𝑛 + 3

Πίνακας : 9.2: Προέλευση των συνόλων των συµµετριών για τις (9.24), (9.25) και (9.26).

Για να εξηγήσουµε την πληροφορία που περικλύει ο Πίνακας 9.2, αναλύουµε την εξίσωση (9.24)
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µε 𝑛 = 3 για συµµετρίες και ϐρίσκουµε τις

Γ1 = 𝑓 (𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧)∂Φ
Γ2 = Φ∂Φ
Γ3 = ∂ 𝑡
Γ4 = 2𝑡∂𝑡 + 𝑥∂𝑥 + 𝑦∂𝑦 + 𝑧∂𝑧
Γ5 = 2𝑡2 ∂𝑡 + 2𝑡𝑥∂𝑥 + 2𝑡𝑦∂𝑦 + 2𝑡𝑧∂𝑧 − (3𝑡 + 𝑥2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 )Φ∂Φ
Γ6 = ∂ 𝑥
Γ7 = ∂ 𝑦
Γ8 = ∂ 𝑧
Γ9 = 𝑡∂𝑥 − 𝑥Φ∂Φ
Γ10 = 𝑡∂𝑦 − 𝑦Φ∂Φ
Γ11 = 𝑡∂𝑧 − 𝑧Φ∂Φ
Γ12 = 𝑥∂𝑦 − 𝑦∂𝑥
Γ13 = 𝑦∂𝑧 − 𝑧∂𝑦
Γ14 = 𝑧∂𝑥 − 𝑥∂𝑧 .
Η Γ1 αναπαριστά τις άπειρες σηµειακές συµµετρίες Lie που αντιστοιχούν στον άπειρο αριθµό
λύσεων της γραµµικής διαφορικής εξίσωσης. Η Γ2 είναι η συµµετρία οµογένειας που εκφράζει την
γραµµικότητα της εξίσωσης. Η Γ3 αντανακλά την αυτονοµία της εξίσωσης και, µαζί µε τις Γ4 και Γ5 ,
συγκροτούν την υποάλγεβρα 𝑠𝑙(2, 𝑅). Οι έξι συµµετρίες, Γ6 − Γ11 , είναι οι λεγόµενες συµµετρίες

λύσης αφού αντιστοιχούν σε λύσεις των οµόλογων κλασικών εξισώσεων κίνησης Langrange. Τέλος,
οι Γ12 − Γ14 αποτελούν τις τρεις συµµετρίες που δείχνουν ότι είναι αναλλοίωτη υπό την δράση των
στροφών και συγκροτούν µία υποάλγεβρα 𝑠𝑜(3).

Συνεπώς, παρατηρούµε ότι για την (𝑛 + 1)-διάστατη εξίσωση ϑερµότητας, (9.24), έχουµε τις 2𝑛
συµµετρίες λύσης, τρεις συµµετρίες – αυτήν που υποδηλώνει την οµογένεια, αυτήν που υποδηλώνει
το άπειρο πλήθος σηµειακών συµµετριών Lie και αυτήν που υποδηλώνει την αυτονοµία – άλλες δύο
που, µαζί µε την αυτόνοµη, συγκροτούν την υποάλγεβρα 𝑠𝑙(2, 𝑅) και, τέλος, 21 𝑛(𝑛 − 1) συµµετρίες
αντισυµµετρικότητας που συγκροτούν µία υποάλγεβρα 𝑠𝑜(𝑛).

΄Οταν προσθέτουµε έναν ακόµη όρο για να παράξουµε την εξίσωση (9.25), προφανώς, το πλήθος
των συµµετριών µειώνεται. Οι αιτίες της πτώσης είναι η εξαφάνιση της υποάλγεβρας 𝑠𝑙(2, 𝑅) και το
ότι παύει να είναι αναλλοίωτη κάτω από µετασχηµατισµούς στροφών αναφορικά µε τις 𝑛 ‘χωρικές’
ανεξάρτητες µεταβλητές, κάτι που αντανακλάται από την µείωση της διάστασης της υποάλγεβρας

𝑠𝑜(𝑛) κατά ένα.
΄Οταν προσθέτουµε επιπλέον όρους (ή, αντίστοιχα, µηδενίζουµε τις παραµέτρους, αν κάποιος εξετάσει το πρόβληµα αντίστροφα) ώστε να αποκτήσουµε την Απλοποιηµένη Εξίσωση Schwartz, έχουµε
µία περαιτέρω και σηµαντική µείωση του αριθµού των σηµειακών συµµετριών Lie που οφείλεται
στην απώλεια την υποάλγεβρας 𝑠𝑜(𝑛 − 1).
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Οι άλγεβρες των παραπάνω εξισώσεων αναγνωρίζονται στον Πίνακα 9.3.

Εξίσωση (9.24)

{

Εξίσωση (9.25)

{

Απλοποιηµένη Schwartz

}
{𝑠𝑙(2, 𝑅) ⊕ 𝑠𝑜(𝑛)} ⊕𝑠 𝑊(2𝑛+1) ⊕𝑠 (∞𝐴1 )
}
{𝐴1 ⊕ 𝑠𝑜(𝑛 − 1)} ⊕𝑠 𝑊(2𝑛+1) ⊕𝑠 (∞𝐴1 )
{

}
𝐴1 ⊕𝑠 𝑊(2𝑛+1) ⊕𝑠 (∞𝐴1 )

Πίνακας : 9.3: Οι άλγεβρες των τριών κλάσεων εξισώσεων.

΄Ολα τα παραπάνω αποτελούν, πολύ απλά, αλγεβρικές ιδιότητες των εξισώσεων που µελετήθηκαν
σε αυτό το κεφάλαιο. Η χρηµατοοικονοµική τους σηµασία έγκειται στην πορεία για την επίτευξη
των λύσεων σε κλειστή µορφή αυτών των εξισώσεων µέσω αλγεβρικών µεθόδων Lie. Αυτό που επιϑυµούµε να υπογραµµίσουµε είναι ότι οι συµµετρίες Lie αποδεικνύονται ένα ισχυρότατο εργαλείο
για την µελέτη µερικών ή γενικών λύσεων (εδώ ακόµη και λύσεων σε κλειστή µορφή) διαφορικών
εξισώσεων που προκύπτουν στα Χρηµατοοικονοµικά. Οι αλγεβρικές ιδιότητες που αναφέρθηκαν
εδώ είναι από µόνες τους ιδιαίτερα εντυπωσιακές και υποδηλώνουν µε µία έννοια ότι τα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα ϐρίθουν από συµµετρίες και ότι οι δοµές τους είναι κοµψές. Η απλοποίηση
των εξισώσεων υποδεικνύει τον δρόµο για γενικεύσεις µε την προσθήκη επιπρόσθετων στοχαστικών
παραγόντων.

10. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ

Οι διαφορικές εξισώσεις προκύπτουν κατά την µοντελοποίηση πολλών ϕαινοµένων σε ένα ευρύ
ϕάσµα επιστηµονικών κλάδων : ϕυσική, οικονοµικά, χηµεία, επιδηµιολογία, οικολογία, κ.α. Οι
µαθηµατικοί ασχολούνται κυρίως µε την απόδειξη της ύπαρξης (είτε µερικών είτε γενικών) λύσεων
και, αν είναι δυνατόν, µε την ϱητή έκφρασή τους. Ωστόσο, οι µη-γραµµικές εξισώσεις είναι εν γένει µη ολοκληρώσιµες και λύσεις τους σε κλειστή µορφή συνήθως είναι αδύνατον να ϐρεθούν. Οι
µέθοδοι του Poincaré (ανάλυση από την οπτική γωνία των ∆υναµικών Συστηµάτων) αποτέλεσαν την
κυριότερη προσέγγιση για τους περισσότερους επιστηµονικούς κλάδους εδώ και πολύ καιρό για
τον απλούστατο λόγο ότι τα συστήµατα διαφορικών εξισώσεων υπό µελέτη είναι σπανίως ολοκληϱώσιµα µε έναν ‘προφανή’ τρόπο. Στις µεθόδους των ∆υναµικών Συστηµάτων µπορεί κάποιος να
προσθέσει και τις υπολογιστικές µεθόδους όπως αναπτύσσονται από την περιοχή της αριθµητικής
ανάλυσης. Καθώς το σύστηµα των διαφορικών εξισώσεων έχει αναγνωρισθεί ότι δεν παρουσιάζει
χαοτική συµπεριφορά, µπορεί κάποιος να στηριχθεί στις υπολογιστικές µεθόδους για να προσφέϱει σε ανεκτό χρονικό διάστηµα µία ακριβή, αριθµητικά, περιγραφή (δεδοµένου ότι ο υπολογισµός
των λύσεων δεν είναι υπολογιστικά υπερβολικά ακριβός) της εξέλιξης της εξίσωσης (συστήµατος)1 .
Στο γενικό πλαίσιο αυτών των αναλύσεων καλούµαστε να συµπεριλάβουµε µία µέθοδο που έχει ιδιαίτερη αξία όσον αφορά στα ολοκληρώσιµα συστήµατα. Αναφερόµαστε ϐέβαια στην κατά
συµµετρίες ανάλυση διαφορικών εξισώσεων, όπως πρωτοπαρουσιάστηκε από τον Νορβηγό µαθηµατικό, Sophus Lie. Πριν το ‘θράσος’ της µαθηµατικής σκέψης του Lie, οι επιστήµονες επινοούσαν
ad hoc µεθόδους που παρήγαγαν αποτελέσµατα για ένα πολύ περιορισµένο σύνολο (ή κλάσεις)
εξισώσεων. Η εισαγωγή της έννοιας της συµµετρίας µε έναν τόσο πρωτότυπο τρόπο, εκείνον της
σύνδεσης των διαφορικών εξισώσεων µε συνεχείς οµάδες µετασχηµατισµών, επέτρεψε στον Lie να
κατασκευάσει µία συµπαγή ϑεωρία για να επιτύχει την πιθανή επιλυσιµότητα ή ολοκληρωσιµότητα
των διαφορικών εξισώσεων. Κατά συνέπεια, οι συµµετρίες είναι ϐαθειά συνδεδεµένες µε το ευθύ (ή
ϕυσικό) πρόβληµα : δοσµένης µίας διαφορικής εξίσωσης να αναπτυχθεί µία µεθοδολογία για τον
προσδιορισµό όλων των συµµετριών (συγκεκριµένης µορφής κάθε ϕορά) που αυτή διαθέτει.
Εντούτοις, υπάρχει και ένα εξίσου ϕυσιολογικό αντίστροφο πρόβληµα κατά το οποίο καθορίζονται
όλες εκείνες οι διαφορικές εξισώσεις (ανάλογα µε την επιθυµητή µορφή) που είναι αναλλοίωτες
κάτω από δοθείσα οµάδα συµµετριών. Μία τέτοια οµάδα καλείται πλήρης οµάδα συµµετριών και,
πιο συγκεκριµένα, αν οι συµµετρίες που συνιστούν αυτήν την οµάδα είναι αυστηρά σηµειακές
1

Στο Μέρος Α΄ αυτής της διατριβής εξετάσαµε µη-γραµµικά µοντέλα ολιγοπωλίων, οι λύσεις των οποίων ήταν αδύνατο

να ϐρεθούν αναλυτικά. Οι αριθµητικοί υπολογισµοί εξασφάλισαν εντυπωσιακή γνώση (ποιοτικά) για τα υπό µελέτη
προβλήµατα αν και ήταν τις περισσότερες ϕορές υπολογιστικά ιδιαίτερα ακριβοί.
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συµµετρίες Lie, τότε η διαφορική εξίσωση καλείται αξιοσηµείωτη κατά Lie. Στην Ενότητα 7.3
παρουσιάσαµε τα καινούργια αποτελέσµατά µας πάνω σε αυτό το (σχετικά ϑεωρητικό) αντικείµενο
έρευνας όπως δηµοσιεύθηκε στα [5, 6].
Αυτή η αλγοριθµική διαδικασία (της κατηγοριοποίησης διαφορικών εξισώσεων σύµφωνα µε την
κατά συµµετρίες ανάλυση) είναι στην πραγµατικότητα γνωστό εδώ και αρκετές δεκαετίες, αν όχι
από την εποχή που ο ίδιος ο Lie κατόρθωσε να προσδιορίσει την γενική συνήθη διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης που επιδέχεται µία διδιάστατη άλγεβρα (Lie, όπως ονοµάστηκε αργότερα !)
[56, 55]. Οι Bluman και Cole περιέγραψαν την διαδικασία µε σαφή τρόπο και χρησιµοποίησαν
ως κεντρικό παράδειγµα την εξίσωση της ϑερµότητας [12]. Στην διατριβή αυτή κάναµε χρήση του
πακέτου SYM για να διευκολύνουµε αισθητά τους απαραίτητους υπολογισµούς και για να παρουσιάσουµε έγκυρα αποτελέσµατα. ΄Οταν (και αυτό συνέβη κατ΄ επανάληψη) το πρόβληµα γινόταν
ιδιαίτερα πολύπλοκο, ακόµα και για υπολογιστική επεξεργασία, προσφύγαµε στην απαραίτητη αλληλεπίδραση µε τις εντολές του πακέτου. Μάλιστα, για τους σκοπούς της έρευνάς µας, δεδοµένης
της εκ κατασκευής προσαρµοστικότητας του πακέτου SYM, είµασταν σε ϑέση να δηµιουργήσουµε
καινούργιες εντολές για να επεκτείνουµε τα εργαλεία και να διευκολύνουµε την προσπάθειά µας
(όπως επίσης και πολλούς άλλους ερευνητές που ήδη τα χρησιµοποιούν και λαµβάνουν χρήσιµα
αποτελέσµατα). Για το πλήρες πακέτο, ϐλ. [23].
Τα Κεφάλαια 8 και 9 προβάλλουν µία ενοποιηµένη µεθοδολογία για την ανάλυση µοντέλων στα
Χρηµατοοικονοµικά. Αυτή η µεθοδολογία αποδεικνύεται πολύ ισχυρή και τα κύρια αποτελέσµατά
της παρουσιάστηκαν στο Μέρος Β΄. Πιο συγκεκριµένα, στο Κεφάλαιο 8 κατασκευάσαµε διάφορες
εξισώσεις που µοντελοποιούν την τιµολόγηση παράγωγων χρεογράφων ϐασιζόµενοι στην ϐασική
εξίσωση του χώρου : το µοντέλο των Black-Scholes-Merton. Για καθεµία από αυτές τις εξισώσεις
εξετάσαµε την ύπαρξη (ή την ανυπαρξία, ή τις υποπεριπτώσεις όπου υπάρχει) ενός µετασχηµατισµού που συνδέει την δοθείσα εξίσωση και την εξίσωση της ϑερµότητας σε 1 + 1 διαστάσεις. Αυτό
επιτεύχθηκε µέσω µιας προσέγγισης που ϐασίζεται στην κατά συµµετρίες ανάλυση [24]. Αν πράγµατι υπάρχει µία σύνδεση τέτοιου είδους, τότε, προφανώς, όλες οι ήδη γνωστές ιδιότητες και λύσεις
της εξίσωσης της ϑερµότητας µπορούν να µετασχηµατιστούν και να εφαρµοστούν στην υπό µελέτη
εξίσωση. Επίσης, η παραγωγή λύσεων οµοιότητας σε ορισµένες περιπτώσεις ήταν πολύ σηµαντική
για τις εφαρµογές. Από την άλλη µεριά, στο Κεφάλαιο 9, επικεντρωθήκαµε σε εξισώσεις που µοντελοποιούν την τιµολόγηση αγαθών. Αντίθετα µε τις προηγούµενες ερευνητικές επιδιώξεις µας,
ο στόχος µας εδώ ήταν να χρησιµοποιήσουµε επιχειρήµατα της ανάλυσης κατά συµµετρίες για να
γενικεύσουµε χαµηλοδιάστατα µοντέλα προσθέτοντας επιπλέον παράγοντες (όρους) στο πρόβληµα
[90]. ΄Ενας τέτοιος παράγοντας που εµείς προτείναµε ήταν οι (συναλλαγµατικές) ισοτιµίες που
υπεισέρχονται στην τιµολόγηση (και πώληση) αγαθών. Σε µελλοντική εργασία [44] σκοπεύουµε
να συσχετίσουµε στην χρηµατοοικονοµική (εξελικτική) εξίσωση µία κλασική Χαµιλτωνιανή. Είναι
σαφές ότι οι µεταβλητές στο (κλασικό) µηχανικό αντίστοιχο πρόβληµα δεν ϑα είναι οι συνήθεις
ϕυσικές µεταβλητές. Το µέρος της µαθηµατικής επέκτασης που σχετίζεται µε την δουλειά που παϱουσιάστηκε εδώ είναι η δυνατότητα να διατηρηθεί η απαραίτητη αλγεβρική δοµή που ϑα επιτρέψει
την λύση τής εξίσωσης.
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Στις δύο επόµενες ενότητες δίνουµε συγκεκριµένα παραδείγµατα της τρέχουσας ερευνητικής µας
δραστηριότητας και παραθέτουµε ορισµένες σκέψεις για µελλοντική έρευνα.

10.1 Η Εξίσωση των Miller και Weller

Οι Miller και Weller [70] παρήγαγαν ένα µοντέλο για την τιµολόγηση διάφορων περιουσιακών
στοιχείων και παρατήρησαν ότι διάφορα µοντέλα στην χρηµατοοικονοµική ϐιβλιογραφία γράφονται
σε αυτήν την µορφή. ΄Ενα παράδειγµα αποτελεί και το µοντέλο του Blanchard [11] που συνδέει
χρηµατιστηριακές τιµές µε το επίπεδο της πραγµατικής δραστηριότητας στην οικονοµία. ΄Ενα
άλλο παράδειγµα που σχετίζεται µε το προηγούµενο, αλλά µε κάποιες διαφοροποιήσεις κατά την
µοντελοποίηση, είναι το µοντέλο του Krugman για τα target zones2 [47].
Σε µία πρόσφατη εργασία [100] οι συγγραφείς έδειξαν ότι το πρωτότυπο µοντέλο των Miller και
Weller ισοδυναµεί µε µία στοχαστική διαφορική εξίσωση άπειρου ορίζοντα από την οποία, χρησιµοποιώντας τον κανόνα του Itô, προκύπτει η µη-γραµµική διαφορική εξίσωση µε µερικές παραγώγους
παραβολικού τύπου

𝑓𝑡 +

𝜎2
𝑓𝑥𝑥 + (𝛼𝑥 + 𝛽𝑓 )𝑓𝑥 − (𝛾𝑥 + 𝛿𝑓 ) = 0
2

(10.1)

µε µία κατάλληλα επιλεγµένη τελική συνθήκη.
Ορίζουµε ως καινούργια µεταβλητή την 𝑢 = 𝑐1 𝑥 + 𝑓 (𝑡, 𝑥) όπου το 𝑐1 πρέπει να προσδιοριστεί. ΄Ετσι
λοιπόν, η παραπάνω εξίσωση γράφεται ως

𝑢𝑡 +

𝜎2
𝑢𝑥𝑥 + [(𝛼 − 𝛽𝑐1 )𝑥 + 𝛽𝑢]𝑢𝑥
2
+[𝛽𝑐21 + (𝛿 − 𝛼)𝑐1 − 𝛾]𝑥 − (𝛽𝑐1 + 𝛿)𝑢 = 0.

(10.2)

Μία καλή τιµή για το 𝑐1 είναι µία από τις λύσεις τής δευτεροβάθµιας εξίσωσης έτσι ώστε να εξαφανιστεί ο όρος του 𝑥.
Υπάρχουν ορισµένες περιπτώσεις όπου µπορούµε να παράξουµε λύσεις σε κλειστή µορφή. ∆ύο
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παρουσιάστηκαν από τους Miller και Weller [70]:
Η περίπτωση 𝛽 = 0 (συντελεστής ϐήτα ενός τίτλου), που οδηγεί σε µία γραµµική εξίσωση

𝑢𝑡 +

𝜎2
𝑢𝑥𝑥 + 𝛼𝑥𝑢𝑥 + [(𝛿 − 𝛼)𝑐1 − 𝛾]𝑥 − 𝛿𝑢 = 0,
2

(10.3)

που υποβιβάζεται στην εξίσωση των Ornstein-Uhlenbeck και στην περίπτωση όπου 𝛼 = 𝛽 = 0,

𝑢𝑡 +

𝜎2
𝑢𝑥𝑥 + (𝛿𝑐1 − 𝛾)𝑥 − 𝛿𝑢 = 0.
2

(10.4)

Η γενική εξίσωση, (10.2), διατηρεί τρεις σηµειακές συµµετρίες Lie,

Γ1 = ∂ 𝑡
Γ2,3 = exp
2

{1

2 (𝛼 + 𝛿 ± Ω)𝑡

}[

(
2∂𝑥 + 2𝑐1 −

𝛼
𝛽

+

𝛿
𝛽

±

Ω
𝛽

)

]
∂𝑢 ,

(10.5)

Το περιθώριο γύρω από µία κεντρική συναλλαγµατική ισοτιµία εντός του οποίου µία κεντρική τράπεζα προσπαθεί

να διατηρήσει το εθνικό νόµισµα.
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√
𝛼2 + 4𝛽𝛾 − 2𝛼𝛿 + 𝛿 2 . Στην ειδική περίπτωση όπου 𝛼 + 𝛿 = 0 (µε χρηµατοοικονο-

µικό ενδιαφέρον) εµφανίζονται και οι δύο επιπρόσθετες σηµειακές συµµετρίες,

(
{
}[
Γ4,5 = exp ±2Ω′ 𝑡 ± Ω1′ ∂𝑡 + 𝑥∂𝑥 + 2𝑐1 𝑥 +

όπου Ω′ =

2𝛿
𝛽𝑥

±

2𝛾
Ω′ 𝑥

±

2𝛿 2
𝛽Ω′ 𝑥

√
𝛽𝛾 + 𝛿 2 .

) ]
− 𝑢 ∂𝑢 ,

(10.6)

Η εξίσωση (10.4) παρουσιάζει τις σηµειακές συµµετρίες

Γ1 = ∂ 𝑡
Γ2 = ∂𝑥 + 𝐴/𝛿∂𝑢
Γ3 = (𝑢 − 𝐴/𝛿𝑥)∂𝑢
(
)
Γ4 = 𝑡∂𝑥 + 𝛿𝜎1 2 𝐴𝜎 2 𝑡 − 𝐴𝑥2 + 𝛿𝑥𝑢 ∂𝑢

(10.7)

Γ5 = 2𝑡∂𝑡 + 𝑥∂𝑥 + (𝐴/𝛿𝑥 − 2𝐴𝑡𝑥 + 2𝛿𝑡𝑢) ∂𝑢
[
]
Γ6 = 2𝑡2 ∂𝑡 + 2𝑡𝑥∂𝑥 + 𝛿𝜎1 2 𝐴𝜎 2 (3 − 2𝛿𝑡)𝑡𝑥 − 𝐴𝑥3 + 𝛿𝑥2 𝑢 + 𝛿𝜎 2 (−1 + 2𝛿𝑡)𝑡𝑢 ∂𝑢

Γ7 = 𝐹 (𝑡, 𝑥)∂𝑢 ,

όπου το 𝐴 = 𝑐1 𝛿 − 𝛾 και η 𝐹 (𝑡, 𝑥) είναι οποιαδήποτε λύση τής

2𝐹𝑡 + 𝜎 2 𝐹𝑥𝑥 − 2𝛿𝐹 = 0.
Η ύπαρξη της Γ7 υποδεικνύει ότι η εξίσωση (10.4) είναι γραµµικοποιήσιµη και ο εντυπωσιακός
αριθµός των 6 + ∞ σηµειακών συµµετριών Lie υποδηλώνει [24] ότι η εξίσωση συνδέεται µε την
κλασική εξίσωση ϑερµότητας.

10.2 Η Εξίσωση των Henderson και Hobson

Θεωρούµε την µη-γραµµική διαφορική εξίσωση µε µερικές παραγώγους τύπου Hamilton-JacobiBellman [36, 37]

𝐽𝑡 −

1 𝜇2 (𝑥) 𝐽𝑥2
𝜂(𝑠)𝜇(𝑥) 𝐽𝑥 𝐽𝑥𝑠
−𝜌
2
2 𝜎 (𝑥) 𝐽𝑥𝑥
𝜎(𝑥)
𝐽𝑥𝑥
1
𝐽2
1
+𝜈(𝑠)𝐽𝑠 − 𝜌2 𝜂 2 (𝑠) 𝑥𝑠 + 𝜂 2 (𝑠)𝐽𝑠𝑠 = 0.
2
𝐽𝑥𝑥 2

(10.8)

Υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες επιλογές για τις συναρτήσεις 𝜇, 𝜎, 𝜈, 𝜂 .
Στο πρωτότυπο µοντέλο των Hobson και Henderson [36] αυτές οι συναρτήσεις ήταν της µορφής :

𝜇(𝑥) = 𝜇𝑥, 𝜎(𝑥) = 𝜎𝑥, 𝜈(𝑠) = 𝑛𝑢𝑠 και 𝜂(𝑠) = 𝜂𝑠. Στην περίπτωση αυτή η εξίσωση (10.8) γράφεται
ως

𝐽𝑡 −

2
1 𝜇2 𝐽𝑥2
𝜂𝜇𝜌𝑠 𝐽𝑥 𝐽𝑥𝑠
1 2 2 2 𝐽𝑥𝑠
1
−
+
𝑛𝑢𝑠𝐽
−
𝜌
𝜂
𝑠
+ 𝜂 2 𝑠2 𝐽𝑠𝑠 = 0.
𝑠
2
2 𝜎 𝐽𝑥𝑥
𝜎 𝐽𝑥𝑥
2
𝐽𝑥𝑥 2

(10.9)

Εναλλακτικά, ϑα είχε ενδιαφέρον να ϑέσουµε 𝜇(𝑥) = 𝜇𝑥, 𝜎(𝑥) = 𝜎𝑥, 𝜈(𝑠) = 𝑎 + 𝑏𝑠 και 𝜂(𝑠) =

𝑐 + 𝑑𝑠. Αυτή η επιλογή αντιστοιχεί σε µία διαδικασία τιµολόγησης τύπου mean-reverting για το
µη-συναλλασσόµενο αγαθό, µία υπόθεση που µπορεί να ϑεωρηθεί πολύ ϱεαλιστικότερη.
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Μία άλλη επιλογή που οδηγεί σε ένα αφινικό µοντέλο είναι η 𝜇(𝑥) = 𝜇𝑥, 𝜎(𝑥) = 𝜎𝑥, 𝜈(𝑠) = 𝑎 + 𝑏𝑠
και 𝜂(𝑠) =

√

𝑐 + 𝑑𝑠.

Τέλος, µία επιλογή που ϑυµίζει το µοντέλο διακύµανσης για σταθερή ελαστικότητα είναι η 𝜈(𝑠) =

𝑎 + 𝑏𝑠 και 𝜂(𝑠) = 𝑠𝛾 .
Πρώτα απ΄ όλα εκτελούµε µία αλλαγή κλίµακας της µόνης µεταβλητής στην (10.9) για την οποία
η εξίσωση δεν είναι οµογενής, δηλαδή την 𝑡, ϑέτοντας 𝑡 −→ 𝜎 2 𝑡/𝜇2 έτσι ώστε να µειώσουµε τον

αριθµό των παραµέτρων. Εξετάζουµε, λοιπόν, την

2
2𝐽𝑡 𝐽𝑥𝑥 − 𝐽𝑥2 − 2𝐴𝑠𝐽𝑥𝑠 𝐽𝑥 + 2𝐵𝑠𝐽𝑠 𝐽𝑥𝑥 − 𝐴2 𝑠2 𝐽𝑥𝑠
+ 𝐶𝑠2 𝐽𝑠𝑠 𝐽𝑥𝑥 = 0,

(10.10)

όπου το 𝐴 = 𝑣𝑝𝜎/𝜇, 𝐵 = 𝜎 2 /𝜇 και το 𝐶 = 𝑣 2 𝜎 2 /𝜇2 . Για την (10.10) η τελική συνθήκη παραµένει
ως

𝐽(𝑇 ) = 𝑈 (𝑋𝑇 + 𝜆𝑆𝑇 ),

(10.11)

όπου η συνάρτηση χρησιµότητας, 𝑈 (𝑥), πρέπει να προσδιοριστεί.
Μελετώντας την (10.10) για σηµειακές συµµετρίες Lie, το αποτέλεσµα είναι ανέλπιστο µιας και
καταλήγουµε µε το σύνολο συµµετριών

Γ1 = ∂ 𝑡
Γ2 = ∂ 𝑥
Γ3 = 𝑥∂𝑥
Γ4 = 𝑠∂𝑠
Γ5 = 𝐽∂𝐽
[
]
Γ6 = 𝑥𝑠−1/𝐴 exp 12 (2𝐴𝐵 − 𝐴𝐶 − 𝐶)𝑡/𝐴2 ∂𝐽
[
]
Γ7 = 2𝐴𝑡∂𝑡 + (𝐴𝐵 − 21 𝐴𝐶 − 𝐶)𝑡𝑠 + 𝐴𝑠 log 𝑠 ∂𝑠
[(
)
]
+ 𝐵 − 12 𝐶 𝑡 − log 𝑠 𝐽∂𝐽

Γ8 = 𝐹 (𝑡, 𝑠)∂𝐽 ,

(10.12)

όπου η συνάρτηση 𝐹 (𝑡, 𝑠) είναι µία οποιαδήποτε λύση τής εξίσωσης

𝐶𝑠2 𝐹𝑠𝑠 + 2𝐵𝑠𝐹𝑠 + 2𝐹𝑡 = 0

(10.13)

η οποία είναι γραµµική και µε έντονη οµοιότητα µε την απλή µορφή της εξίσωσης Black-Scholes.
Μάλιστα, η ανεξάρτητη µεταβλητή 𝑥 δεν εµφανίζεται στην (10.13) πράγµα που υποδεικνύει ότι
οι λύσεις που οφείλονται στην ύπαρξη αυτής της απειροδιάστατης υποάλγεβρας είναι και αυτές
ανεξάρτητες του 𝑥. Αυτό είναι αξιοπερίεργο. Από την άλλη µεριά, υπάρχει περίπτωση η ύπαρξη
της (10.13) να υποδηλώνει ότι η εξίσωση γραµµικοποιείται µέσω ενός σηµειακού µετασχηµατισµού;
Παρατηρούµε επίσης ότι η εξίσωση (10.10) ξαναγράφεται µε την πολύ εκλυστικότερη µορφή

(

)
2𝐽𝑡 + 2𝐵𝑠𝐽𝑠 + 𝐶𝑠2 𝐽𝑠𝑠 𝐽𝑥𝑥 − (𝐽𝑥 + 𝐴𝑠𝐽𝑠𝑥 )2 = 0.

(10.14)
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Είναι τώρα προφανές ότι το αριστερό µέλος τής (10.13) είναι πανοµοιότυπο µε τον συντελεστή τού

𝐽𝑥𝑥 στην (10.14). Θέτοντας το τελευταίο µε µηδέν, η εξίσωση (10.14) παίρνει την µορφή
𝐽𝑥 + 𝐴𝑠𝐽𝑠𝑥 = 0,
µία λύση της οποίας είναι η

𝐽(𝑡, 𝑠, 𝑥) = 𝑠−1/𝐴 ℎ(𝑥).
Αυτό µας ωθεί µε τον πιο πειστικό τρόπο να αναζητήσουµε µία λύση τής (10.10) τής µορφής

𝐽(𝑡, 𝑠, 𝑥) = 𝑠−1/𝐴 𝑓 (𝑡, 𝑥) + 𝑔(𝑡, 𝑥).

(10.15)

Σηµειώστε ότι η 𝑠−1/𝐴 είναι η ίδια δύναµη που εµφανίζεται και στην Γ6 . Αυτό από µόνο του ϑα
υποδείκνυει το Ansatz (10.15).
Αντικαθιστώντας την (10.15) στην (10.10) ϐρίσκουµε ότι

]
− 𝐴𝐶 − 𝐶)/𝐴2
[
]
𝑔(𝑡, 𝑥) = 𝑘(𝑡, 𝑥)𝑥−𝐵/𝐶 exp 21 𝐵(𝐵 − 𝐶)𝑡/𝐶 ,

𝑓 (𝑡, 𝑥) = 𝑞(𝑥) exp

[1

2 𝑡(2𝐴𝐵

(10.16)
(10.17)

όπου η 𝑞(𝑥) είναι µία αυθαίρετη συνάρτηση και η 𝑘(𝑡, 𝑠) είναι µία λύση τής

2𝑘𝑡 + 𝐶𝑠2 𝑘𝑠𝑠 = 0
η οποία συγγενεύει στενά µε την κλασική εξίσωση ϑερµότητας.
Μία σηµαντική πλευρά της παραπάνω ανάλυσης είναι οι οικονοµικές συνέπειες της λύσης (10.15)
µε τις (10.16) και (10.17) για την εξίσωση (10.10).
Μία διαφορετική πορεία για την πιθανή επίλυση της εξίσωσης (10.10) ϐασίζεται στην παρατήρηση
ότι η δοθείσα εξίσωση είναι µορφής Euler στην µεταβλητή 𝑠. (Εναλλακτικά, ϑα µπορούσε κάποιος
να υπολογίσει τις αναλλοίωτες που σχετίζονται µε την συµµετρία 𝑠∂𝑠 + 𝑥∂𝑥 και να εισάγει την λύση
οµοιότητας 𝐽 = 𝐽(𝑡, 𝑠/𝑥). Αυτό ϑα συνεπαγόταν και πάλι µία εξίσωση τύπου Euler αλλά αυτήν
την ϕορά στην µεταβλητή 𝑠/𝑥.) Εντούτοις, ο εκθέτης στην Γ6 ϑα υποδείκνυε µία παραλλαγή του
κλασικού µετασχηµατισµού Euler και έτσι ϑα ϑέταµε 𝑠 = exp[−𝐴𝜌] και 𝐽(𝑡, 𝑥, 𝑠) = 𝐺(𝑡, 𝑥, 𝜌).
Οι σηµειακές συµµετρίες Lie της εξίσωσης (10.10), που είναι συµβατές µε µία τελική συνθήκη τής
µορφής (10.11), την οποία ερµηνεύουµε ως {𝑡 = 𝑇, 𝑥 = 𝑋, 𝑠 = 𝑆, 𝐽 = 𝐽0 }, είναι οι

Δ1 = (𝑥 − 𝑋)∂𝑥

Δ2 = (𝑥𝑠−1/𝐴 ε𝑡 − 𝐽0−1 𝑋𝑆 −1/𝐴 ε𝑇 𝐽)∂𝐽
[
]
Δ3 = 2𝐴(𝑡 − 𝑇 )∂𝑡 + (𝐴𝐵 − 12 𝐴𝐶 − 𝐶)(𝑡 − 𝑇 ) + 𝐴 log(𝑆 −1 𝑠) 𝑠∂𝑠
[
]
+ (𝐵 − 21 𝐶)(𝑡 − 𝑇 ) + log(𝑆𝑠−1 ) 𝐽∂𝐽 .

(10.18)

Σηµειώστε ότι η εξίσωση των Henderson και Hobson [36, 37]

𝐽𝑡 −

𝜂(𝑠)𝜇(𝑥) 𝐽𝑥 𝐽𝑥𝑠
1 𝜇2 (𝑥) 𝐽𝑥2
−𝜌
2
2 𝜎 (𝑥) 𝐽𝑥𝑥
𝜎(𝑥)
𝐽𝑥𝑥
1
𝐽2
1
+𝜈(𝑠)𝐽𝑠 − 𝜌2 𝜂 2 (𝑠) 𝑥𝑠 + 𝜂 2 (𝑠)𝐽𝑠𝑠 = 0
2
𝐽𝑥𝑥 2

(10.19)
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συνοδεύεται συνήθως µε την τελική συνθήκη3 της µορφής 𝐽(𝑇 ) = 𝑈 (𝑋 + 𝜆𝑆). ΄Ενα σύνηθες
µοντέλο για την συνάρτηση χρησιµότητας είναι το 𝑈 (𝑥) = 𝑥1−𝑅 /(1 − 𝑅) που προτάθηκε από τον
Merton [67] και αποτελεί µία συνάρτηση χρησιµότητας ενός παίκτη που επιζητά σχετικά σταθε-

ϱό και αµελητέο κίνδυνο, ή, ισοδύναµα, µία χρησιµότητα τύπου Cobb-Douglas. Εναλλακτικές
συναρτήσεις χρησιµότητας περιγράφονται στο [36].

3

Μάλιστα, στο [36], οι συγγραφείς αναφέρουν µοναχά µία συνοριακή συνθήκη.
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[29] Cournot AA (1838) Recherches sur les Principes Mathématiques de la Théorie des Richesses (Hachette, Paris). ∆ες επίσης το [33][Κεφάλαιο 1] για µία µετάφραση του NT Bacon
[30] Dana R & Montrucchio L (1986) Dynamic complexity in duopoly games Journal of Economic Theory 40 40-56
[31] Dana R & Montrucchio L (1987) On rational dynamic strategies in infinite horizon models
where agents discount the future Journal of Economic Behavior and Organization 8 497511
[32] Daskalakis C (2008) The Complexity of Nash Equilibria (Thesis, Graduate Division, University of California, Berkeley)
[33]

Daughety AF (1988) Cournot Oligopoly; Characterization and Applications (Cambridge
University Press, Cambridge) (edited by)

[34] Edgeworth FY (1881) Mathematical Physics (Kegan Paul, London)
[35] Edgeworth FY (1925) The pure theory of monopoly Papers Relating to Political Economy
1 (Macmillan, London) 111-142
[36] Eichberger J (1993) Game Theory For Economists (Academic Press, San Diego)
[37] Friedman J (1983) Oligopoly Theory (Cambridge Univerity Press, New York)
[38] Frisch R (1933) Monopole – Polypole – La Notion de Force dans l’Economie, Festschrift til
Harald Westergaard Supplement Nationalekonomisk Tidsskrift
[39] Gale G, Bimore KG & Samuelson L (1995) Learning to be imperfect: The ultimatum game
Games and Economic Behavior 8 56-90
[40] Gardner R (2003) Games for Business and Economics (John Wiley and Sons, USA)
[41] Garella PG & Petrakis E (2008) Minimum quality standards and consumers’ information
Economic Theory 36 283-302
[42] Gibbons R (1992) A Primer in Game Theory (Prentice Hall, England)
[43] Gigerenzer G & Gigerenzer T (2005) Is the ultimatum game a three-body affair? Behavioral and Brain Sciences 28 823-824
[44] Grenadier S (2000) Game Choices: The Intersection of Real Options and Game Theory
(Risk Books, Great Britain) (edited by)
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[27] Fehr E & Gächter S (2002) Altruistic punishment in humans Nature 415 137-140

Κ Ανδριόπουλος

Μαθηµατικές Μέθοδοι στα Οικονοµικά Μαθηµατικά

208

[28] Fokker AD (1914) Die mittlere Energie rotierender elektrischer Dipole im Strahlungsfeld
Annalen der Physik 43 810-820
[29] Gazizov RK & Ibragimov NH (1998) Lie symmetry analysis of differential equations in
finance Nonlinear Dynamics 17 387-407
[30]

Gibson R & Schwartz ES (1990) Stochastic convenience yield and the pricing of oil
contingent claims Journal of Finance 45 959-976

[31] Goard J (2000) New solutions to the bond-pricing equation via Lie’s classical method
Mathematical and Computer Modelling 32 299-313
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