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Περίληψη 
 

 

Η ζεωξία παηγλίωλ είλαη κηα ινγηθή αλάιπζε ηωλ θαηαζηάζεωλ ζύγθξνπζεο 

θαη ζπλεξγαζίαο ζε έλα νηθνλνκηθό ζύζηεκα. Οη νληόηεηεο, κέζα ζε έλα νηθνλνκηθό 

ζύζηεκα, αιιειεπηδξνύλ έρνληαο δηαθνξεηηθά θαη ελδερνκέλωο ζπγθξνπόκελα 

ζπκθέξνληα. Μέζα από ηελ αλάιπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο πξνζπαζνύκε λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ ηαθηηθή πξνζέγγηζεο ηεο ηζνξξνπίαο ηωλ ζηξαηεγηθώλ 

παξαγόληωλ. 

 

Η αλάιπζε ηνπ θώδηθά ζπκπεξηθνξάο ηωλ παηθηώλ, κέζα από ην πξίζκα ηεο 

εκπηζηνζύλεο, ηεο επηινγήο θαη ηεο ρξεζηκόηεηαο καο εμαζθαιίδεη ην ράξηε ηνπ 

πεδίνπ αηνκηθώλ πξνηηκήζεωλ. Ωο εθ ηνύηνπ νη ζπκπεξηθνξηθέο δηαζηάζεηο ηωλ 

δεδνκέλωλ, απνηεινύλ βνήζεκα ζηελ πξνζπάζεηα γηα απόθηεζε νινθιεξωκέλεο 

εηθόλαο.  

 

Σηελ εηζαγωγή ηεο ηξίηεο ελόηεηαο, αλαθεξόκαζηε ζηηο ζηξαηεγηθέο ηωλ 

ζπγθξνύζεωλ θαη ζηηο ηερληθέο ηωλ δηαπξαγκαηεύζεωλ. Κύξην ηκήκα απνηειεί ε 

πξνζέγγηζε πάλω ζην ζρήκα δηαηηεζίαο θαηά Nash, όπνπ πεξηγξάθνπκε ηελ 

αλάπηπμε κεζόδωλ πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηώζνπκε ην ζρήκα. 

 

Σηελ ηέηαξηε ελόηεηα εζηηάδνπκε ζηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξά ηωλ παηθηώλ 

ρωξίο πιεξνθόξεζε ππό ηελ επίδξαζε εμωηεξηθώλ παξαγόληωλ. Σπγθεθξηκέλα 

πεξηγξάθνπκε ην πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ηεο 

πξνζαξκνζηηθόηεηαο ηωλ παηθηώλ ζε έλα ζύζηεκα. 

 

Εθαξκνζκέλεο ηερληθέο ζε επηρεηξεζηαθνύο ηνκείο όπωο νη θνηλνβνπιεπηηθέο 

ζπκκαρίεο, ε θνύξζα ηνπ είθνζη θαη ε αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νινθιεξώλνπλ 

ηελ πέκπηε ελόηεηα.  

 

Κιείλνπκε ηε δηαηξηβή παξνπζηάδνληαο ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζην επηζηεκνληθό 

πεδίν, θαζώο θαη ηηο πεξηνρέο εθείλεο νη νπνίεο εμαθνινπζνύλ λα παξνπζηάδνπλ 

έληνλν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ.  
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Game theory is a logical analysis of situations of conflict and cooperation in an 

economic system. The entities within a financial system interact differently and 

having potentially conflicting interests. Through the analysis of interaction we strive 

to understand the tactical approach to the balance of strategic factors. The code of 

conduct analysis of players, through the prism of trust, and our utility ensures the map 

in the field of individual preferences. Consequently behavioral dimensions of data are 

an aid to obtaining a comprehensive picture.  

 

In the third section, we refer to strategies of conflict and negotiations techniques 

describing an alternative approach to Nash arbitration scheme. In the fourth section, 

we focus on the study of the behavior of players without information under the 

influence of external factors. We describe the experiment held in the context of the 

analysis of the adaptability of players in a system. Applied techniques in operational 

areas such as parliamentary alliances, the race of twenty and the electricity market 

will be the fifth section. In the last chapter we mention the contribution to the 

scientific field, as well as those areas which still show strong research interest. 

 

Nash equilibrium 
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Κευάλαιο 1 
 

 

Εισαγωγή  
 

 

 

 

 

Σύντομη περίληψη  
 

Τν θεθάιαην απηό απνηειεί κηα πεξίιεςε ησλ ζεκαηηθώλ πεξηνρώλ ηεο 

δηαηξηβήο. Τν πείξακα ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζακε ζηελ πεξηνρή ηεο ζπκπεξηθνξηθήο 

ζεσξίαο παηγλίσλ, θαζώο θαη ε πξνζέγγηζε καο ζην ζρήκα δηαηηεζίαο θαηά Nash 

απνηεινύλ ην θύξην κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο 

ζρεηηθά κε ηηο εθαξκόζηκεο ηαθηηθέο ησλ παηγλίσλ, δηεξεπλήζακε ηε δπλαηόηεηα 

πξνζαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ αιγνξίζκσλ ζε πεξηνρέο επηρεηξεζηαθνύ 

ελδηαθέξνληνο. 

 

 

 

 

1.1 Περιγραυή  
 

Η ζεσξία παηγλίσλ παξαηεξεί θαη αλαιύεη ηαθηηθέο κέζα ζε έλα νηθνλνκηθό 

ζύζηεκα, ηνπ νπνίνπ νη παίθηεο αιιειεπηδξνύλ, πξνθεηκέλνπ αθνύ εξκελεύζεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπ παηγλίνπ λα πξνζεγγίζεη κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο.     

 

Η δηαηξηβή μεθηλά κε κηα ζεσξεηηθή αλαθνξά ζηα ζπκπεξηθνξηθά παίγληα. Η 

αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηθηώλ, νη ζπγθξνύζεηο θαη νη επηδξάζεηο ηνπο ζηελ 

εμέιημε ησλ θνηλσληώλ, θαζώο θαη ε αηνκηθή ζπκπεξηθνξά ζε επαλαιακβαλόκελα 

παίγληα απνηεινύλ ηνλ θνξκό ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ. Θέκαηα κεζνδνινγίαο ηεο 

ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο, κνληέια θνηλσληθώλ πξνηηκήζεσλ θαη θαλόλεο 

εκπηζηνζύλεο θαη ηαθηηθέο ζπλεξγαζίαο, πιαηζηώλνπλ ηα παξαπάλσ. 

 

Βαζηθό ζηνηρείν ηεο επόκελεο ελόηεηαο απνηειεί ε αλαθνξά καο ζηηο πξνζεγγίζεηο 

θαη ηηο κεζόδνπο ηηο νπνίεο αλαπηύμακε πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηώζνπκε ην ζρήκα 

δηαηηεζίαο θαηά Nash. Η απόδεημε ηεο ηζνξξνπίαο Nash κε ρξήζε γλσζηώλ 

κεζνδνινγηώλ, πιαηζηώλεηαη από κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ πεξηνρή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηθηώλ. Οη παίθηεο αιιειεπηδξνύλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαινύληαη 

κέζα από ηε γλώζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ησλ ζπγθξνύζεσλ θαζώο θαη ησλ ηερληθώλ ησλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ λα απνθαζίζνπλ. Δπηπιένλ, ζπγθεληξώλνπκε απνηειέζκαηα από 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ δηαηηεζίαο θαη αλαθέξνπκε ελαιιαθηηθά 

ζελάξηα ζηξαηεγηθώλ ηα νπνία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα 



Κεθάιαην 1                                                                                                                                                     Δηζαγσγή 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή                                                                                                                                                   18 

 

πξνεηνηκάζνπλ ην πεδίν γηα ηελ θαιύηεξε ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε. Σηε ζπλέρεηα 

πεξηγξάθνπκε αλεπηπγκέλα παίγλην-ζεσξεηηθά κνληέια δηαπξαγκάηεπζεο, ηα νπνία 

παξέρνπλ όρη κόλν πνζνηηθέο πξνβιέςεηο ζε επηρεηξεζηαθέο δηαπξαγκαηεύζεηο αιιά 

θαη πνηνηηθέο αλαιύζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηθηώλ. 

 

Σηελ ηέηαξηε ελόηεηα θάλνπκε κηα εηζαγσγή ζε ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο επηινγήο 

θαη δίλνπκε ηνπο άμνλεο δξάζεο ησλ παηγλίσλ ζηνλ ηνκέα απηό. Η θαηαλόεζε ηνπ 

παηγλίνπ κέζα από ηελ θαηαλόεζε ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεο ηνπ παίθηε ζε θάζε ζηάδην 

ηνπ παηγλίνπ απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα επηινγήο ηεο εθαξκόζηκεο ηαθηηθήο. 

Σηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνπκε ηελ εξεπλεηηθή εθαξκνγή πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζην 

πιαίζην ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο παηγλίσλ. Μέζα από ηελ εθαξκνγή απηή 

εμεηάδνπκε ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζύγθξνπζε σο ηάζε κεηαμύ ησλ αηόκσλ ζε έλα 

παίγλην, θαζώο θαη ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα ησλ παηθηώλ ζε έλα ζύζηεκα. Η 

δηαδηθαζία δηεμαγσγήο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο, ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηα έηε 2010, 2011, 2012 θαη 2013, απνηεινύλ θύξην κέξνο 

ηεο ελόηεηαο απηήο. Σην πιαίζην ηνπ πεηξάκαηνο, δηαθόζηνη εβδνκήληα πέληε (275) 

πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, θιήζεθαλ λα ιάβνπλ απνθάζεηο. Τν 

παίγλην, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ θάζε θνξά δύν νκάδεο, εμειίζζεηαη ρσξίο 

πιεξνθόξεζε θαη ππό ηελ επίδξαζε εμσηεξηθνύ ξπζκηζηηθνύ παξάγνληα ζε δέθα 

γύξνπο. Σε θάζε ζηάδην ηνπ παηγλίνπ επηηξέπεηαη ε αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ησλ 

παηθηώλ εληόο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ώζηε λα ππάξρεη κηα μεθάζαξε θαη 

θνηλά απνδεθηή απόθαζε από θάζε νκάδα ζε θάζε γύξν θαη ζε νξηζκέλν ρξόλν. Τα 

εμαγόκελα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο ηνπ παηγλίνπ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ 

σο δεδνκέλα πξνζέγγηζεο ελόο νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνύλ 

ζηε ζπλέρεηα έλλνηεο όπσο ξύζκηζε θαη απνζηαζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο. 

 

Σηελ Πέκπηε ελόηεηα εμεηάδνπκε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο κέζα από ηηο νπνίεο 

εζηηάδνπκε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηθηώλ. Αληιώληαο ζηνηρεία από ηελ 

ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ θαζώο θαη ηε ζεσξία παηγλίσλ λ-αηόκσλ, 

πεξηγξάθνπκε ην ζύγρξνλν πεξηβάιινλ ησλ θνηλνβνπιεπηηθώλ ζπλαζπηζκώλ. Σηε 

ζπλέρεηα, αλαθεξόκαζηε ζηνλ αιγόξηζκν θαη ηνλ βειηηζηνπνηεκέλν αιγόξηζκν ηεο 

θνύξζαο ηνπ Ν, κηα εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ ε νπνία αληιεί ζηνηρεία από ην 

παίγλην ηεο θνύξζαο ηνπ είθνζη. Σην ηέινο ηεο ελόηεηαο πξνζεγγίδνπκε ηε 

κνληεινπνίεζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζα από ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο 

παηγλίσλ, ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλα ηνλ αιγόξηζκν ACA. 

 

Η ζπλεηζθνξά ηεο δηαηξηβήο ζην επηζηεκνληθό πεδίν, θαζώο θαη νη πεξηνρέο εθείλεο 

νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κειινληηθό εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ, απνηεινύλ ηελ ηειεπηαία 

ελόηεηα.  
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Κεθάιαηο 2 
 

 

Σσκπερηθορηθή Θεωρία Παηγλίωλ  

 

 

 

 

 

2.1 Κώδηθες ζσκπερηθοράς 
 

Σηελ εξγαζία ηνπο, νη Block θαη Levine, παξνπζηάδνπλ ηνπο θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο 

σο κέξνο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζηα επαλαιακβαλφκελα παίγληα (Block I. J., 

Levine K. D., 2012). Αλαθέξνπλ, φηη παξφιν πνπ ε γλψζε ζρεηηθά κε ηα κνληέια 

ηζνξξνπίαο έρεη επεθηαζεί, κηα ηαπηφρξνλε αχμεζε ζηελ εμαγφκελε γλψζε ησλ 

πεξηπηψζεσλ, δπζθνιεχεη ηελ επηινγή ησλ απνθάζεσλ ησλ παηθηψλ, νη νπνίνη ζα 

πξέπεη ζπλερψο λα παξαηεξνχλ ηηο παξακέηξνπο ηνπ παηγλίνπ. Σηε ζπλέρεηα νη Block 

θαη Levine, εθθξάδνπλ ηελ άπνςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία κηα βειηηζηνπνηεκέλε 

ηζνξξνπία ζηα επαλαιακβαλφκελα παίγληα είλαη ειθπζηηθφηεξε, θαη γεληθά 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθή, απφ ηε ζεσξία ηελ απφιπηεο ηζνξξνπίαο.  

 

Παράδεηγκα 2.1.1 Έζησ έλαο παίρηεο ν νπνίνο αληηιακβάλεηαη θαη θαηαλνεί πσο 

ππήξμε ηπρεξφο ζην παίγλην. Παξφιν πνπ θαη ν αληίπαινο παίθηεο θαηαλνεί επίζεο 

ηελ θαηάζηαζε απηή, δελ απνθαζίδεη λα ζπκπεξηθεξζεί ζηνλ αληίπαιν παίθηε κε 

ηέηνην ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ην πιενλέθηεκα. 

 

Οη Block θαη Levine, ζπγθξίλνπλ ηα πξνεγνχκελα κε κηα θαηάζηαζε ειαρίζησλ 

απνιαβψλ νη νπνίεο βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο θαηά πξνζέγγηζε ηζνξξνπίεο. 

Δπηπιένλ εθθξάδνπλ ηελ απνξία ηνπο ζρεηηθά κε ην γεγνλφο ηεο επέλδπζεο ζηε 

ζηηβαξφηεηα ησλ κεραληζκψλ ζρεδίαζεο ηζνξξνπηψλ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπλ, ζε έλα παίγλην ζην νπνίν δεκηνπξγνχκε κηα ηζνξξνπία κέζα απφ ην 

κεραληζκφ ζρεδίαζεο, δελ ππάξρεη γηα ηνπο παίθηεο θαλέλα ελδηαθέξνλ.  

 

Γηα παξάδεηγκα φηαλ νη παίθηεο έρνπλ θνηλσληθέο πξνηηκήζεηο είλαη ππεξβνιή ε 

χπαξμε κεραληζκνχ ζρεδίαζεο ηζνξξνπίαο (Block I. J., Levine K. D., 2012). Δίλαη 

επίζεο φκνηα θαη ηζρπξφηεξε ε απνξία ηελ νπνία δηαηχπσζαλ νη Block θαη Levine, 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ αθεξεκέλνπ θφζκνπ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ παηγλίσλ θαη ησλ 

κεραληζκψλ ζρεδίαζεο απηψλ, αθνχ δελ αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζην πιαηζίνπ ηνπ 

θαζεκεξηλνχ θφζκνπ πνπ θηλνχκαζηε.  

 

Σπλερίδνληαο νη Block θαη Levine ηελ αλαθνξά ηνπο ζε παξαδείγκαηα, εμεηάδνπλ ηελ 

άπνςε θαηά ηελ νπνία ην παίγλην ηνπ πφθεξ είλαη έλα βαξεηφ παίγλην γηαηί νη παίθηεο 

αθφκα θαη κεηά απφ ηθαλνπνηεηηθή εμάζθεζε δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ρξνληθά 
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θαη πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αληηπάινπ. Γηα παξάδεηγκα, πφηε θαη 

πσο ν αληίπαινο ηνπο κπινθάξεη. Δπίζεο ζην ίδην πιαίζην είλαη ην παξάδεηγκα κε 

έλαλ εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν αλαθξηηή ν νπνίνο κέζα απφ ηαθηηθέο εξσηήζεσλ δελ 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιεθζεί πφηε ν αλαθξηλφκελνο ιέεη ςέκαηα ή αιήζεηα. 

  

Οη Levine θαη Pesendorfer, έρνπλ μερσξίζεη κηα νκάδα παηγλίσλ φπνπ νη παίθηεο 

έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχλ ηηο κεηαμχ ηνπο πξνζέζεηο, 

αλεμάξηεηα αλ απηφ γίλεηαη κέζα απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ή απφ ηε 

δηαδηθαζία κίαο εμεηδηθεπκέλεο αλάθξηζεο. Οη Levine θαη Pesendorfer, πξνζεγγίζνπλ 

απηά ηα απηφ-νξηδφκελα παίγληα σο κία απιή ελαιιαθηηθή ζηα επαλαιακβαλφκελα 

παίγληα, αθνχ φπσο ππνζηεξίδνπλ παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. Σηε 

ζπλέρεηα παξαηεξνχλ φηη ην γεγνλφο ηεο απιήο δνκήο ησλ ζηαηηθψλ απηφ-νξηδφκελσλ 

παηγλίσλ κπνξνχκε λα απαληήζνπκε ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πνηεο απφ ηηο 

ηζνξξνπίεο έρνπλ καθξνπξφζεζκεο ηδηφηεηεο ηζνξξνπίαο ζε έλα εμειηθηηθφ πιαίζην 

(Levine K. D., Pesendorfer W., 2007). Ο Howard (Howard J., 1988), ζπλδέεη ηελ 

έλλνηα ησλ απηφ-νξηδφκελσλ ζηξαηεγηθψλ κε ηελ απφ θνηλνχ αλάγλσζε ηνπ θψδηθα 

θαη ηελ επεμεξγαζία πξνγξακκάησλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σην 

πξνεγνχκελν πιαίζην απηφ ησλ παηγλίσλ, o Kalai (Kalai A. T., Kalai E., Lehrer E., 

Samet D., 2010), δεκηνχξγεζε ζπζθεπέο εμαξηψκελεο απφ φξνπο, νη νπνίεο 

απνθαζίδνπλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ παηθηψλ θαη νξηνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε ζπζθεπή φξσλ ηνπ αληηπάινπ. O Bachi (Bachi B., Ghosh S., Neeman Z., 

2011), παξνπζίαζε έλα κνληέιν ζην νπνίν νη παίρηεο απνθαζίδνπλ ηελ πνζφηεηα ηεο 

πιεξνθνξίαο ε νπνία είλαη ηθαλή λα απνβεί κνηξαία ζηελ απνθάιπςε ησλ πξνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ επηινγή κεηαμχ δχν ζηξαηεγηθψλ, κηαο θαλνληθήο ζηξαηεγηθήο θαη 

κηαο ζηξαηεγηθή εμαπάηεζεο.  

 

Οη Block θαη Levine, ππνζηεξίδνπλ φηη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε άκεζε 

παξαηήξεζε ησλ πξνζέζεσλ ηνπ αληηπάινπ θαη ε επαλάιεςε ελφο παηγλίνπ σο 

ζπκπιήξσκα παξά σο αληηθαηάζηαζε απηνχ. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε 

άκεζε παξαηήξεζε απνθαιχπηεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ 

αληηπάινπ, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί κηα απνηξνπή ηεο παξαβίαζεο πνπ ζπκβαίλεη.  

 

Οη Block θαη Levine, εμεηάζνπλ, κέζα απφ ηηο επφκελεο δχν πεξηπηψζεηο, ηελ 

πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα άκεζεο παξαηήξεζεο ησλ πξνζέζεσλ ηνπ αληηπάινπ.  

 

 Η άκεζε παξαηεξεηηθφηεηα είλαη αθξηβήο αιιά ε ηθαλφηεηα γηα θάηη ηέηνην 

αλήθεη ζε ιηγφηεξνπο παίθηεο ζε έλα παίγλην.  

 Η άκεζε παξαηήξεζε είλαη αβάζηκε.  

 

Έηζη νη Block θαη Levine παξαηεξνχλ φηη έλαο νξηζκέλνο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο 

αληακείβεη ηνπο παίρηεο πνπ ηνλ επηιέγνπλ γηα λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ, θαη ηηκσξεί 

ηνπο παίθηεο νη νπνίνη επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ. Σην πιαίζην 

απηφ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη παίρηεο ζε έλα 

επαλαιακβαλφκελν παίγλην έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ην πξνεγνχκελν παίγλην απφ άιινπο παίρηεο.  

 

Δπαλεξρφκελνη ζην δηαρσξηζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ ησλ παηγλίσλ, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ Levine θαη Pesendorfer, ζρεηηθά κε ηελ ηέιεηα δηάθξηζε 

γεληθεχνληαη κέζα απφ ηελ αζχκκεηξε ξχζκηζε (Levine K. D., Pesendorfer W., 

2007). Δπηπιένλ νη Block θαη Levine, δίλνπλ γεληθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην 
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πφηε κία πξνζεγγηζηηθή ηζνξξνπία ζε έλα παίγλην κπνξεί λα ιεθζεί σο κία απζηεξή 

ηζνξξνπία κέζα ζην αληίζηνηρν απηφ-νξηδφκελν παίγλην. Σην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ θσδηθψλ ζπκπεξηθνξάο, νη Block θαη Levine κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

κνληέινπ, παξαηεξνχλ φηη ελψ νη παίρηεο κέλνπλ πηζηνί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θψδηθα 

ζπκπεξηθνξάο, έκκεζα επηιέγνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο 

αληηπάινπο ηνπο. Αθνινπζνχλ δχν θαζεκεξηλά παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηελ 

ζπζρεηηδφκελε ηζνξξνπία.  

 

Παράδεηγκα 2.1.2 Έλαο θσηεηλφο ζεκαηνδφηεο δείρλεη ηπραία ζε θάζε παίρηε ηελ 

πηζαλφηεηα λα ζηακαηήζεη ή λα ζπλερίζεη. Με δεδνκέλε ηελ χπαξμε ηνπ ζεκαηνδφηε 

νη παίθηεο βξίζθνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ, ζην ζεκαηνδφηε, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ 

έρνπλ ηηο απνιαβέο πνπ ππνινγίδνπλ. Έηζη δελ ππάξρεη θαλέλα θίλεηξν γηα απφθιηζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο.  

 

Παράδεηγκα 2.1.3 Έζησ ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κεξηθνί απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο παίθηεο, δελ παξαηεξνχλ ην ζεκαηνδφηε γηα λα απνθαζίζνπλ 

ζρεηηθά. Σηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ έλα ζχλνιν θαλφλσλ ην νπνίν 

ζα ηεξήζνπλ. Σηε ζπλέρεηα αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πνπ 

παξαηεξνχλ ζην δξφκν, ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ, κε θάπνηα πηζαλφηεηα, ηνπο 

παίθηεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ επηιέμεη ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά κε απηνχο, λα 

παξαηεξήζνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ θφθθηλνπ ζήκαηνο ηνπ ζεκαηνδφηε θαη λα 

ζηακαηήζνπλ. Αλ φινη νη παίρηεο αιιειεπηδξάζνπλ θαη ζπκθσλήζνπλ φηη κε ηελ 

εκθάληζε ηνπ θφθθηλνπ ζήκαηνο ηνπ ζεκαηνδφηε δελ ζπλερίδνπλ ηελ πνξεία ηνπο ην 

παίγλην ζα νδεγεζεί ζε ηζνξξνπία. Έηζη νη παίρηεο παξαηεξψληαο ηα ηδησηηθά ζήκαηα 

κέζα απφ ηνπο θαλφλεο ηνπο νπνίνπο έρνπλ απνθαζίζεη επηβεβαηψλνπλ ηε ζπκθσλία 

απηή. Απηή είλαη ε θχξηα ελλνηνινγηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ απηφ-νξηδφκελε 

ηζνξξνπία Nash θαη ζηελ ζπζρεηηδφκελε ηζνξξνπία ηνπ παηγλίνπ. 

 
 

2.2 Η ζεωρία ηες επηιογής 
 

Οη McCarty θαη Meirowitz, ζεσξνχλ φηη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα φιεο ζρεδφλ ηηο 

ζεσξίεο ησλ θνηλσληθψλ παηγλίσλ είλαη ε ηδέα φηη ηα άηνκα επηδηψθνπλ νξζνινγηθά 

ηνπο ζηφρνπο πνπ ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο. Οη πεξηνξηζκνί απηνί ζπρλά 

επηβάιινληαη απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, θαζψο θαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά άιισλ 

θνξέσλ. Η ππφζεζε απηή είλαη ζπρλά αληηθαηηθή. Πξάγκαηη, κία απφ ηηο πιένλ 

ακθηιεγφκελεο ζπδεηήζεηο ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε είλαη ν ξφινο ηνπ νξζνινγηζκνχ 

θαη ηεο πξφζεζεο σο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

(McCarty N., Meirowitz A., 2007). 

 

Ο θαζνξηζκψλ ηνπ νξζνινγηζκφ ζε φξνπο, γηα ηνπο McCarty θαη Meirowitz, είλαη κηα 

βάζε απιψλ ηδεψλ: 

 

 Έλα άηνκν αληηκέησπν κε νπνηεζδήπνηε δχν επηινγέο,   θαη  , κπνξεί λα 

θαζνξίζεη αλ δελ πξνηηκά ηελ   επηινγή απφ ηελ   επηινγή, ή αλ δελ πξνηηκά 

ηελ   επηινγή απφ ηε   επηινγή, ή θαη ηηο δχν. Όηαλ νη πξνηηκήζεηο 

ηθαλνπνηνχλ απηή ηελ ηδηφηεηα, ιέκε φηη είλαη πιήξεηο. 

 

 Οκνίσο έλα άηνκν αληηκέησπν κε ηξεηο επηινγέο  ,   θαη  , δελ πξνηηκά ηελ   

επηινγή απφ ηελ   επηινγή, θαη δελ πξνηηκά ηελ   επηινγή απφ ηελ   επηινγή. 
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Τφηε πξέπεη λα ηζρχεη ε ππφζεζε φηη δελ πξνηηκά ηελ   επηινγή απφ ηελ   

επηινγή. Οη πξνηηκήζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ απηή ηελ ηδηφηεηα ιέγνληαη 

κεηαβαηηθέο.  

 

Ο νξηζκφο ησλ McCarty θαη Meirowitz, γηα ηελ νξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά είλαη απηέο 

νη ζπλεπείο, πιήξεηο θαη κεηαβαηηθέο πξνηηκήζεηο. Μεξηθέο θνξέο ε ζπκπεξηθνξά πνπ 

ζπγθιίλεη απνθιεηζηηθά ζηηο πξνεγνχκελεο ηδηφηεηεο νλνκάδεηαη ιεπηφο 

νξζνινγηζκφο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή αξθεηέο θνξέο νη ηδηφηεηεο απηέο δελ 

ζηεξίδνληαη ζε ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ησλ αλζξψπηλσλ 

επηζπκηψλ. Έηζη ν ιεπηφο νξζνινγηζκφο αληηηίζεηαη ηνπ θνηλνχ νξζνινγηζκνχ, φπνπ 

εθεί απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη, φπσο ν πινχηνο, ην επίπεδν, ή ε θήκε. Ο 

ιεπηφο ραξαθηεξηζκφο ηνπ νξζνινγηζκνχ είλαη ζπλεπήο κε έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ 

απηψλ ησλ νπζηαζηηθψλ ζηφρσλ (McCarty N., Meirowitz A., 2007).  

 

Αξρηθά, νη ιεπηνί νξζνινγηθνί πξάθηνξεο ζα κπνξνχζαλ λα ππνθηλνχληαη απφ 

νπνηνδήπνηε αξηζκφ παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδενινγίαο, ησλ 

θαλνληζηηθψλ αμηψλ ή αθφκε θαη ηεο ζξεζθείαο. Όζν απηά ηα ζπζηήκαηα 

πεπνηζήζεσλ παξάγνπλ πιήξεηο θαη κεηαβαηηθέο εληνιέο, ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά 

θαη ηα θνηλσληθά απνηειέζκαηα, κπνξνχκε λα κνληεινπνηήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά 

πνπ παξάγνπλ κέζα απφ έλα κνληέιν επηινγήο. Δλψ κπνξεί λα είλαη ειθπζηηθφ λα 

αζρνιεζνχκε κε κνληέια πνπ είλαη αλεμάξηεηα απφ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, είλαη ζπρλά επηζπκεηφ λα θάλνπκε ηζρπξφηεξεο παξαδνρέο 

ζρεηηθά κε πξνηηκήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη νη 

νκάδεο ζπκθεξφλησλ επηζπκνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηνλ πινχην ησλ κειψλ ηνπο ή 

φηη νη πνιηηηθνί επηζπκνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο επαλεθινγήο ηνπο 

(McCarty N., Meirowitz A., 2007).  

 

Οη McCarty θαη Meirowitz έρνπλ κειεηήζεη ηέηνηα κνληέια ηα νπνία θάλνπλ απηψλ 

ησλ εηδψλ ηηο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο παξαγφλησλ. Όκσο ηα 

νξζνινγηθά κνληέια κπνξεί λα είλαη εμίζνπ ρξήζηκα. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κνληέια αθηηβηζηψλ νη νπνίνη ζέινπλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξαηησηηθψλ ζπγθξνχζεσλ γηα 

εζηθνχο θαη κε πιηθνχο ιφγνπο (McCarty N., Meirowitz A., 2007). 

 

 

2.3 Θεωρία τρεζηκόηεηας 
 

Τν κνληέιν ηεο επηινγήο ησλ McCarty θαη Meirowitz, θαη ν νξζνινγηζκφο βαζίδεηαη 

ζηε ρξήζε ησλ δπαδηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ηνπ κέγηζηνπ ζπλφινπ.  

 

Έηζη, νη McCarty θαη Meirowitz, ζπζρεηίδνπλ κηα ζεηξά κε θάζε ζηνηρείν ηνπ 

ζπλφινπ απνηειέζκαηνο, θαη ηφηε ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ην ζχκβνιν   γηα λα 

ζπγθξίλνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Σηε ζπλέρεηα δηεξεπλνχλ ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο 

νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα εθθξαζηνχλ ζχλνια απνηειέζκαηνο σο ζχλνια ησλ 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχκβνιν   σο 

δηαρεηξηζηή πξνηίκεζεο. Σπλεπψο αληηζηνηρίδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ζχκθσλα κε κηα 

ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο (κηα πξαγκαηηθήο αμίαο ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνχ  ) 

έηζη ψζηε:  
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Οη ρξεζηκφηεηεο είλαη αξηζκεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξνηηκήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο 

ην ζχκβνιν ≥ είλαη ν θαηάιιεινο θνξέαο πξνηίκεζεο πνπ ηνπο πξνζδίδνπκε, ρσξίο 

επηπιένλ θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν. Σην παξφλ επίπεδν γεληθφηεηαο, ζπλαξηήζεηο 

ρξεζηκφηεηαο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα λα θαηαηάζζνπλ ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο. Δηδηθφηεξα, δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππνινγίδνπλ πφζν πεξηζζφηεξν θάηη 

πξνηηκάηαη απφ θάηη άιιν. Η ηηκή           δελ έρεη λφεκα, επεηδή θάζε 

ζπλάξηεζε   ηέηνηα ψζηε           αλ θαη κφλν αλ           αληηπξνζσπεχεη 

αθξηβψο ηηο ίδηεο πξνηηκήζεηο κε ηε  . Απηφ δείρλεη φηη ε ζχγθξηζε ησλ ζπλαξηήζεσλ 

απνιαβψλ ζε παξάγνληεο, δελ είλαη γεληθά ζεκαληηθή. Οη McCarty θαη Meirowitz, 

ζρνιηάδνληαο ην θαζηεξσκέλν κνληέιν ηεο επηινγήο θάησ απφ ζπλζήθεο 

αβεβαηφηεηαο, αλαθέξνπλ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζπλαξηήζεηο ρξεζηκφηεηαο 

πεξηέρνπλ επηπιένλ ζηνηρεία εθηφο ησλ αξηζκεηηθψλ πιεξνθνξηψλ (McCarty N., 

Meirowitz A., 2007). 

 

Ορηζκός 2.3.1 Έζησ   θαη   ζην  , ιέκε φηη ε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο            

αληηπξνζσπεχεη ηελ   αλ γηα θάζε                 αλ θαη κφλν αλ     . 

 

 

2.4 Επηιογή θάηω από αβεβαηόηεηα 
 

Οη McCarty θαη Meirowitz, ζεσξνχλ φηη ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ κε 

πηζαλφηεηεο απφ ηελ επηινγή ησλ δξάζεσλ, δειαδή φηη νξηζκέλεο ελέξγεηεο απμάλνπλ 

ή κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ. Τα άηνκα ππνηίζεηαη φηη 

γλσξίδνπλ πνηεο ελέξγεηεο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα παξάγνπλ ηηο αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίεο απνηειεζκάησλ.  

 

Παράδεηγκα 2.4.1 Έζησ γηα παξάδεηγκα νη πεξηπηψζεηο, A = {ζηέιλεη ηα 

ζηξαηεχκαηα, δηαπξαγκαηεχεηαη, δελ θάλεη ηίπνηα}, θαη X = {θεξδίδεη ζεκαληηθέο 

παξαρσξήζεηο, θεξδίδεη κηθξέο παξαρσξήζεηο, δελ αιιάδεη ηίπνηα}.  

 

Ο παίθηεο κπνξεί λα πηζηεχεη φηη νη κεγάιεο παξαρσξήζεηο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ 

λα επηηεπρζνχλ φηαλ ηα ζηξαηεχκαηα έρνπλ αλαπηπρζεί, παξά απφ φηαλ μεθηλά ε 

δηαπξαγκάηεπζε. Έηζη, ζα πξέπεη λα ηζνξξνπήζεη ην ελδερφκελν ηεο δεκηνπξγίαο 

κηαο θαιχηεξεο έθβαζεο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ αλάιεςε θάζε δξάζεο. Η αλάπηπμε 

ησλ ζηξαηεπκάησλ ζα ήηαλ ινγηθή, εθφζνλ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθέο παξαρσξήζεηο, ή αλ νη πξφζζεηεο απηέο παξαρσξήζεηο είλαη πνιχηηκεο 

γηα ηνλ παίθηε, ή ηέινο αλ ην θφζηνο ηεο αλάπηπμεο απηήο είλαη ρακειφ. Απηά είλαη 

ηα βαζηθά αληαιιάγκαηα πνπ δηέπνπλ ηελ θιαζηθή ζεσξία ηεο επηινγήο θάησ απφ 

ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. Υπάξρνπλ δχν βαζηθά ζηνηρεία απηήο ηεο πξνζέγγηζεο. Τν 

πξψην είλαη ε έλλνηα ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί σο θαηαλνκέο 

πηζαλφηεηαο ή ηχρεο πάλσ ζηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε δξάζε. Τν 

δεχηεξν είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ εμνθιήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε απνηέιεζκα. 

Απηέο νη εμνθιήζεηο είλαη γλσζηέο σο ζπλαξηήζεηο ρξεζηκφηεηαο ησλ von Neumann 

θαη Morgenstern (McCarty N., Meirowitz A., 2007). 
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2.5 Κίλδσλος, αβεβαηόηεηα θαη σποθεηκεληθή πηζαλόηεηα 
 

Όπσο πεξηγξάθνπλ νη McCarty θαη Meirowitz, ν νηθνλνκνιφγνο Knight (Knight F., 

1921) ππνζηήξημε φηη ε αλακελφκελε ζεσξία ρξεζηκφηεηαο είλαη έλα κνληέιν 

θηλδχλνπ θαη φρη έλα κνληέιν αβεβαηφηεηαο. Ο Knight νξίδεη ηελ αβεβαηφηεηα σο ηελ 

θαηάζηαζε φπνπ ηα άηνκα δελ δηαζέηνπλ επαξθή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην 

ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ ησλ πηζαλνηήησλ ησλ δηαθφξσλ απνηειεζκάησλ. Με άιια 

ιφγηα, ζε κηα θαηάζηαζε αβεβαηφηεηαο, ηα άηνκα δελ γλσξίδνπλ ην πξαγκαηηθφ 

ζχλνιν ησλ επηινγψλ.  

 

Oη McCarty θαη Meirowitz αλαθέξνπλ ηελ απάληεζε ηνπ ζηαηηζηηθνιφγνπ Savage 

(Savage L., 1954) πάλσ ζην ζέκα απηφ. Ο Savage ζεψξεζε φηη ε αλακελφκελε 

ζεσξία ρξεζηκφηεηαο ζα κπνξνχζε λα αλαβηψζεη κε ηελ παξαδνρή φηη ηα άηνκα 

έρνπλ ππνθεηκεληθέο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ην ζχλνιν επηινγψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηακφξθσζε θαηαλνκψλ πηζαλνηήησλ πάλσ απφ ηα 

απνηειέζκαηα. Σηε ζπλέρεηα αλαθέξνπλ κέζα απφ έλα παξάδεηγκα, ηελ άπνςε ηνπ 

Ellsberg (Ellsberg D., 1961) ν νπνίνο δηαηχπσζε ην παξάδνμν, ην νπνίν δεκηνχξγεζε 

ακθηβνιίεο, φηη ε αβεβαηφηεηα κπνξεί λα αλαρζεί ζε πεπνηζήζεηο γηα ηηο πεπνηζήζεηο.  

 

Παράδεηγκα 2.5.1 Αο ππνζέζνπκε φηη ππάξρνπλ δχν δνρεία πνπ πεξηέρνπλ θφθθηλεο 

θαη καχξεο κπάιεο. Σην δνρείν 1, ππάξρνπλ 100 θφθθηλεο θαη καχξεο κπάιεο φπνπ ην 

πνζνζηφ ησλ θφθθηλσλ είλαη άγλσζην. Τν δνρείν 2, φκσο πεξηέρεη 50 θφθθηλεο 

κπάιεο θαη 50 καχξεο κπάιεο. Αο ππνζέζνπκε ηψξα φηη κεξηθνί πιεξψλνληαη απφ 

€100 γηα ηελ επηινγή κηαο θφθθηλεο κπάιαο. Τα πεξηζζφηεξα άηνκα απνθαζίδνπλ λα 

επηιέμνπλ απφ ην δνρείν 2. Όηαλ φκσο ηνπο πξνζθέξνπκε €100 γηα ηελ επηινγή κηαο 

καχξεο κπάιαο, ε επηινγή ηνπο είλαη θαη πάιη απφ ην δνρείν 2. Ωζηφζν, ε επηινγή 

ηνπ δνρείνπ 2 θαη γηα ηα δχν ηπρεξά παίγληα παξαβηάδεη ηα αμηψκαηα ηεο 

αλακελφκελεο ζεσξίαο ρξεζηκφηεηαο. Σχκθσλα κε ηελ αλακελφκελε ζεσξία 

ρξεζηκφηεηαο, επηιέγνληαο ην δνρείν 2 ζε αλαδήηεζε κηαο θφθθηλεο κπάιαο 

ππνδεηθλχεη ηελ πεπνίζεζε φηη ην δνρείν 1 ζα έρεη ιηγφηεξεο απφ 50 θφθθηλεο κπάιεο, 

ελψ ε επηινγή ηνπ δνρείνπ 2 γηα κηα καχξε κπάια ππνδειψλεη φηη ν παίθηεο πνπ ην 

επηιέγεη πηζηεχεη φηη ην δνρείν 1 έρεη ιηγφηεξεο απφ 50 καχξεο κπάιεο. Πξνθαλψο, 

απηέο νη πεπνηζήζεηο είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηε γλψζε φηη ην δνρείν 1 πεξηέρεη 100 

κπάιεο. Η επηινγή ηνπ δνρείνπ 1 θαη ζηα δχν ηπρεξά παίγληα παξαβηάδεη νκνίσο ηελ 

αλακελφκελε ζεσξία ρξεζηκφηεηαο.   

 

 

2.6 Θεωρίας θοηλωληθής επηιογής 
 

Οη McCarty θαη Meirowitz, ζπγθεληξψλνπλ κέζα απφ ην επφκελν παξάδεηγκα ην 

βαζηθφ απνηέιεζκα ηεο ζεσξίαο θνηλσληθήο επηινγήο. Οη ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο 

επηινγήο πξέπεη είηε λα πεξηνξίδνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, είηε λα παξαβηάδνπλ 

θάπνηεο επηζπκεηέο θαλνληζηηθέο ηδηφηεηεο. Δπηπιένλ φινη νη κεραληζκνί γηα ηε ιήςε 

ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ ππφθεηληαη ζε ζηξαηεγηθή ρεηξαγψγεζε. 

 

Παράδεηγκα 2.6.1 Έλα ηκήκα θνηηεηψλ πνιηηηθήο επηζηήκεο παλεπηζηεκίνπ 

ζπκκεηέρεη θαη ηνπνζεηείηαη νκνηφκνξθα ζε πέληε επηκέξνπο ηνκείο Α, C, Ι, Τ, θαη 

ηελ επίζεκε ζεσξία F ηνπ επφκελνπ παξαδείγκαηνο. Έζησ έλα παλεπηζηήκην ην 

νπνίν έρεη κηα κέηξηα ρξνληά ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά. Ο πξχηαλεο δίλεη ηελ άδεηα 

ζηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα κηα κφλν επηπιένλ πξφζιεςε. Με ζέινληαο φκσο, λα 
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έξζεη ζε ζχγθξνπζε δελ δηεπθξηλίδεη ηνλ ηνκέα ηεο πξφζιεςεο θαη έηζη ε ππεξεζία 

ζα πξέπεη λα δηαιέμεη. Τν κφλν ζηνηρείν ην νπνίν αλαθέξεη είλαη φηη πξέπεη λα 

δηεπζεηεζεί ην ζέκα δίθαηα. Τα κέιε ηνπ θάζε ηκήκαηνο έρνπλ νκνηνγελείο 

πξνηηκήζεηο σο πξνο ηνλ ηνκέα γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεη ε λέα πξφζιεςε. 

Πξάγκαηη, θάζε πεδίν έρεη ηε δηθηά ηνπ πιήξε θαη κεηαβαηηθή απφθαζε πάλσ ζην 

ζέκα ηεο πηζαλήο πξφζιεςεο. Απηέο νη ηαμηλνκήζεηο είλαη: 

 
A C I T F 

A C I T F 

F T C I A 

C I T C T 

I A F F C 

T F A A I 

 
Πίλαθαο 2.6.1 Σχλνιν απνθάζεσλ 

 

Σηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ην ηκήκα ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη. Η πξψηε ηδέα πνπ απνθαζίδεη είλαη λα 

βάιεη ηα ηκήκαηα λα ςεθίζνπλ βαζηδφκελνο ζηνλ θαλφλα πιεηνςεθίαο. Κάζε κέινο 

ηνπ ηκήκαηνο κπνξεί λα ςεθίζεη ηνλ ηνκέα ηεο επηινγήο ηνπ, θαη ν ηνκέαο κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ςήθνπο ληθάεη. Ωζηφζν, ν πξφεδξνο απνθαζίδεη γξήγνξα φηη ε εθινγή 

ζα δεκηνπξγήζεη πεληαπιή ηζνβαζκία θαη έηζη εγθαηαιείπεη ηελ ηδέα. Έπεηηα 

ζθέθηεηαη ηελ θαηά δεχγε πιεηνςεθία. Σην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, θάζε 

πεδίν ζα πξέπεη λα βξεζεί ελάληηα ζε έλα άιιν πεδίν. Αλ έλα πεδίν θεξδίζεη φια ηα 

δεχγε ζπγθξίζεσλ ε ππεξεζία ζα πξνζιάβεη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Βέβαηνο φηη απηφο 

είλαη έλαο δίθαηνο ηξφπνο γηα λα απνθαζίζεη, εθαξκφδεη ηε δηαδηθαζία. Η ζπλάληεζε 

μεθηλά κε ςεθνθνξία κεηαμχ Α θαη C. Ο ηνκέαο C ππεξηζρχεη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

T θαη Ι. Ωζηφζν, ζηελ ςεθνθνξία κεηαμχ C θαη Ι, ην Ι ππεξηζρχεη (3-2), σζηφζν ην T 

ληθά ην I. Δλψ ην T επηβηψλεη ζηε ςεθνθνξία κε ην F, ράλεη απφ ην C. Έηζη, θάζε 

πεδίν έρεη εηηεζεί ζε έλα ηνπιάρηζηνλ δεχγνο ςεθνθνξίαο. Η δηαδηθαζία ηνπ 

πξνέδξνπ έρεη απνηχρεη λα επηθέξεη νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα. Ωζηφζν, ν πξφεδξνο 

παξαηεξεί, φηη ν Α ράλεη ζε φια ηα δεχγε ςεθνθνξίαο θαη ην F ράλεη ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο εθηφο απφ ηνλ A. Έηζη, ηνπιάρηζηνλ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νχηε έλαο 

Α, αιιά νχηε επίζεο έλαο F ζα πξέπεη λα πξνζιεθζεί. Απνγνεηεπκέλνο ν πξφεδξνο 

απνθαζίζεη φηη έλα ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο, φπσο απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θαηάηαμε ησλ νκάδσλ πνδνζθαίξνπ θνιιεγίσλ, ζα κπνξνχζε λα δψζεη ηε ιχζε. Έηζη 

πξνηείλεη φηη θάζε κέινο ηνπ ηκήκαηνο πξέπεη λα βαζκνινγήζεη θάζε ηνκέα. Μηα 

θνξπθαία θαηάηαμε ζα δψζεη ζηνλ ηνκέα 5 πφληνπο, κηα δεχηεξε θαηάηαμε 4 

πφληνπο, θαη νχησ θαζεμήο. Αλ ν θαζέλαο ςεθίζεη αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, ν 

πξφεδξνο ππνιφγηδε φηη ε θαηάηαμε ζα είλαη C (17 πφληνη), T (16 πφληνη), I (15 

πφληνη), F (14 πφληνη) θαη Α (13 πφληνη). Ωζηφζν πξηλ μεθηλήζεη ε ςεθνθνξία, 

θάπνηνο θαζεγεηήο ηζρπξίζηεθε φηη δελ ήηαλ ζσζηφ λα ζηαζκίζεη ηηο ηέηαξηεο θαη 

πέκπηεο βαζκνινγίεο ηφζν βαξηά. Υπέδεημε φηη ε ςεθνθνξία πξέπεη λα βαζίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ θαηάηαμε ηεο πξψηεο ηξηάδαο. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία ζα 

κπνξνχζε λα εγγπεζεί φηη ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ κηα ηζνπαιία κεηαμχ ηνπ C θαη T. 

Ο πξφεδξνο πξνρσξά κε ηελ αξρηθή δηαδηθαζία αγλνψληαο ηα παξαπάλσ θαη θπζηθά 

αηθληδηάζηεθε απφ ηα απνηειέζκαηα. Οη επίζεκνη ζεσξεηηθνί, αηζζαλφκελνη ηελ 

επθαηξία λα έρνπλ ζηξαηεγηθή, δίλνπλ ηελ ςήθν ηνπο ζην T γηα ηελ πξψηε ζέζε θαη 

ζην C γηα ηελ πέκπηε ζέζε. Απηφ θαηέιεμε ζε 18 πφληνπο γηα ην Τ θαη κφλν 16 γηα ην 

C, έλα απνηέιεζκα πνπ πξνηηκάηαη απφ ην F. Δμνξγηζκέλνη απφ ηελ αληηιεπηή 
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ππνθξηζία, ηα κέιε ηνπ C δεηάλε επαλαιεπηηθέο εθινγέο. Τν ζρέδηφ ηνπο ήηαλ λα 

πέζεη ην T ζηελ πέκπηε ζέζε ζηηο ςήθνπο ηνπο θαη λα θεξδίζνπλ 16-15. Ωζηφζν, ν 

πξφεδξνο γξήγνξα ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ην T ζα κεηψζεη απιψο ην C πξνο ηα θάησ ζε 

αληίπνηλα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ αθφκε θαη ζε λίθε ηνπ Ι, αλ ςεθίζνπλ 

θαη απηνί ζηξαηεγηθά. Έηζη δηέθνςε γξήγνξα ηε ζπλεδξίαζε.  

 

 

2.7 Προζωπηθές θαη άιιες προηηκήζεης 
 

Όπσο αλαθέξεη ν (N.N, UMass, Amherst), κε ηνλ φξν ηδηνηειή παίθηε ελλννχκε έλαλ 

παίθηε   ζε έλα παίγλην   πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ δηθή ηνπ ακνηβή   . Έλαο ηδηνηειήο 

παίθηεο θξνληίδεη γηα ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ακνηβή ησλ άιισλ παηθηψλ κφλν ζην 

βαζκφ πνπ απηά επεξεάδνπλ ην δηθφ ηνπ θέξδνο  . Έλα πνιχ ζεκαληηθφ απνηέιεζκα 

ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο παηγλίσλ είλαη φηη φηαλ κνληεινπνηνχκε ηελ αγνξαζηηθή 

δηαδηθαζία κε θαιά θαζνξηζκέλεο ζπκβάζεηο, φπσο δηπιέο δεκνπξαζίεο (πξνζθνξά 

θαη δήηεζε) θαη νιηγνπψιηα, νη παίγλην-ζεσξεηηθέο πξνβιέςεηο ππνζέηνπλ φηη νη 

ηδηνηειείο θνξείο είλαη αθξηβείο ζχκθσλα κε κηα κεγάιε πνηθηιία θνηλσληθψλ 

ξπζκίζεσλ. Σε κηα αγνξά κε ηέηνηεο ξπζκίζεηο, ε ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ 

βνεζά ηδηαίηεξα ζην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο δπλακηθήο ησλ ηηκψλ θαη ζηελ 

ζρέζε ησλ πξνζδνθηψλ αγνξαζηή θαη πσιεηή. 

 

Τν γεγνλφο φηη ε ηδηνηειήο ζπκπεξηθνξά εμεγεί ηε δπλακηθή ηεο αγνξάο, πξνζδίδεη 

εκπηζηνζχλε ζηελ πξαθηηθή ηεο λενθιαζηθήο νηθνλνκίαο, ππνζέηνληαο φηη ηα άηνκα 

είλαη ηδηνηειή. Ωζηφζν ζε θακία πεξίπησζε δελ δηθαηνινγεί ην homo economicus, 

γηαηί πνιιέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο δελ πεξηιακβάλνπλ αλψλπκε αληαιιαγή. Απηφ 

πεξηιακβάλεη ζρέζεηο κεηαμχ, εξγνδφηε-εξγαδφκελνπ, άλδξα-γπλαίθαο, θαη εηαηξείαο-

πειάηε.  

 

Τν απνηέιεζκα απηφ δελ ηζρχεη, 

 

 γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, φπνπ γηα 

παξάδεηγκα νη άλζξσπνη κπνξεί λα ελδηαθέξνληαη γηα ην ζπλνιηθφ βαζκφ 

νηθνλνκηθήο αληζφηεηαο θαη ηηο ζέζεηο ηνπο ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 

θαη ηνπ πινχηνπ.  

 γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνξνινγνχκελσλ, θαζψο κπνξεί 

λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηίκηνη απφ έλα ηδηνηειέο άηνκν θαη κπνξεί λα 

κεηαθέξνπλ πφξνπο πξνο ή θαη καθξηά απφ άιια άηνκα αθφκα θαη αλ απηφ 

θνζηίδεη ζηνπο ίδηνπο. 

 ζε ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο, ηεο απάηεο, θαη άιισλ παξαβάζεσλ πηζησηηθήο 

επζχλεο. 

 

Έλα δεχηεξν ζεκαληηθφ απνηέιεζκα πνπ παξνπζηάδεηαη (N.N, UMass, Amherst), 

είλαη φηη φηαλ νη ζπκβάζεηο είλαη ειιηπείο θαη ηα άηνκα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηε ζηξαηεγηθή αιιειεπίδξαζεο, κε ηε δπλαηφηεηα λα επηβξαβεχζνπλ ή λα 

ηηκσξήζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά άιισλ αηφκσλ, νη  ζεσξεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ  

παηγλίνπ πνπ βαζίζηεθαλ  ζην κνληέιν ησλ ηδηνηειψλ παηθηψλ γεληθά απνηπγράλνπλ. 

Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, νη ραξαθηεξηζηηθέο αξεηέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο  

εηιηθξίλεηαο, ηεο ηήξεζεο ησλ ππνζρέζεσλ, ηεο αμηνπηζηίαο, θαη ηεο εππξέπεηαο), 

θαζψο ηφζν ε αιηξνπηζηηθή ζπλεξγαζία (βνεζψληαο ηνπο άιινπο κε θφζηνο ηνπ 
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ίδηνπ), φζν θαη ε αιηξνπηζηηθή ηηκσξία (ηηκσξψληαο ηνπο άιινπο κε θφζηνο γηα ηνλ 

ίδην), παξαηεξνχληαη ζπρλά. Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλεο ζε 

έλα θνηλσληθφ δίιεκκα, ην νπνίν είλαη έλα δίιιεκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ κε λ-παίθηεο, 

δειαδή κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία φινη θεξδίδνπλ φηαλ φινη ζπλεξγάδνληαη αιιά ν 

θαζέλαο έρεη έλα πξνζσπηθφ θέξδνο γηα λα ζηξαθεί εηο βάξνο ησλ άιισλ. 

 

Οη κε-ηδηνηειείο πξνηηκήζεηο ζρεδφλ αγλννχληαλ κέρξη πξφζθαηα, ηφζν ζηελ 

νηθνλνκία φζν θαη ζηε βηνινγία, αλ θαη είλαη ζηαζεξέο παξάκεηξνη ζηελ 

αλζξσπνινγία, ηελ θνηλσληνινγία θαη ηελ θνηλσληθή ςπρνινγία. Σηε νηθνλνκηθή 

επηζηήκε ε ηδέα φηη νη πεθσηηζκέλνη ηδηνηειείο επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα 

ζπλεξγαζηνχλ ζε κεγάιεο νκάδεο, καο νδεγεί ζηηο απφςεηο ησλ Mandeville θαη 

Smith.  

 

Ο (N.N, UMass, Amherst), ζπλερίδεη κε ηνλ Edgeworth ν νπνίνο ζεσξνχζε ηελ 

ηδηνηέιεηα σο ηελ πξψηε αξρή ηεο θαζαξήο νηθνλνκίαο. Σηε βηνινγία, ε αξρή ηνπ 

εγσηζκνχ έρεη ζεσξεζεί σο θεληξηθή επίπησζε ηνπ πξνηχπνπ ηεο απζηεξήο εμέιημεο. 

Σην εγσηζηηθφ γνλίδην γηα παξάδεηγκα, ν Richard Dawkins ηζρπξίδεηαη φηη είκαζηε 

επηδνχζεο κεραλέο, κεραλήκαηα-ξνκπφη, ηπθιά πξνγξακκαηηζκέλα κε ζθνπφ λα 

δηαηεξήζνπκε ην εγσηζηηθφ κφξην γλσζηφ ζαλ είδνο. Η Γαξβηληθή κάρε γηα ηελ 

επηβίσζε κπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί ε έλλνηα ηεο αξεηήο δελ βνεζά ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δψσλ γεληθά, αιιά απφ φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, είλαη κηα 

θεληξηθή πηπρή ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο.  

 

Μηα εμέρνπζα ζπκπεξηθνξά ζηα θνηλσληθά δηιήκκαηα πνπ πξνέθπςε απφ ηε 

ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ είλαη ε ηζρπξή ακνηβαηφηεηα. Γπλαηνί δεζκνί πνπ 

αλέξρνληαη ζε έλα θνηλσληθφ δίιεκκα κε ηελ ηάζε γηα ζπλεξγαζία (αιηξνπηζηηθή 

ζπλεξγαζία), απαληνχλ ζε κία ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά κε ηε δηαηήξεζε ή ηελ 

αχμεζε ηνπ επίπεδνπ ζπλεξγαζίαο ηνπο. Δπίζεο αληαπνθξίλνληαη ζε ζπκπεξηθνξά κε 

ζπλεξγαζίαο, ηηκσξψληαο ηνπο παξαβάηεο, αθφκα θαη κε δηθφ ηνπο θφζηνο, ή αθφκα 

θαη φηαλ δελ κπνξνχλ εχινγα λα πεξηκέλνπλ λα εηζπξάμνπλ κειινληηθά πξνζσπηθά 

νθέιε απφ απηή ηελ αιηξνπηζηηθή ηηκσξία. Όηαλ άιιεο κνξθέο ηηκσξίαο δελ είλαη 

δηαζέζηκεο, ε δπλαηή ακνηβαηφηεηα απαληά ζηελ απνηπρία κε απνηπρία (N.N, UMass, 

Amherst). 

 

Η ηζρπξή ακνηβαηφηεηα δελ είλαη επνκέλσο νχηε ν αληδηνηειήο αιηξνπηζκφο ηεο 

νπηνπηθήο ζεσξίαο, νχηε ηα ηδηνηειή άηνκα ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνλνκηψλ. Μάιινλ, 

είλαη έλαο ππφ φξνπο ζπλεξγάηεο, ηνπ νπνίνπ ε ηάζε γηα ακνηβαηφηεηα κπνξεί λα 

πξνθιεζεί ππφ ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ε ηδηνηέιεηα κπνξεί λα ππαγνξεπηεί 

δηαθνξεηηθά. Ο Akerlof ππνζηεξίδεη φηη ε ζεηηθή πηπρή ηεο ηζρπξήο ακνηβαηφηεηαο 

είλαη θνηλψο γλσζηή σο αληαιιαγή δψξνπ. Σηελ πεξίπησζε απηή έλα άηνκν 

ζπκπεξηθέξεηαη πεξηζζφηεξν επγεληθά απφ φηη απαηηείηαη πξνο θάπνηνλ κε ηελ ειπίδα 

θαη ηελ πξνζδνθία φηη ν άιινο ζα ην αληηκεησπίζεη εμίζνπ επγεληθά (N.N, UMass, 

Amherst).  

 

Μία δεχηεξε εμέρνπζα ζπκπεξηθνξά ζηα θνηλσληθά δηιήκκαηα πνπ απνθαιχθζεθε 

απφ ηε ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ, είλαη ε απνζηξνθή ηεο αληζφηεηαο (N.N, 

UMass, Amherst). Τν άηνκν πνπ απερζάλεηαη ηελ αληζφηεηα είλαη πξφζπκν λα 

κεηψζεη ηελ δηθή ηνπ ακνηβή γηα λα απμήζεη ην βαζκφ ηεο ηζφηεηαο ζηελ νκάδα. 

Αληίζεηα ην ίδην άηνκν είλαη ηδηαίηεξα δπζαξεζηεκέλν φηαλ ηνπνζεηείηαη ζηελ 

πιεπξά ηνπ εηηεκέλνπ κηαο άληζεο ζρέζεο. Έηζη, ην άηνκν πνπ απερζάλεηαη ηελ 
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αληζφηεηα είλαη πξφζπκν λα κεηψζεη ηηο δηθέο ηνπ ακνηβέο αλ απηφ κεηψλεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηηο ακνηβέο ησλ ζρεηηθά επλνεκέλσλ αηφκσλ. Σπλεπψο φπσο 

παξνπζίαζαλ νη Loewenstein, Thompson, θαη Bazerman, έλα άηνκν πνπ απερζάλεηαη 

ηελ αληζφηεηα γεληθά εκθαλίδεη κηα αδχλακε επηζπκία λα κεηψζεη ηελ αληζφηεηα, 

φηαλ απηφο είλαη ν επλνεκέλνο, θαη κηα δπλαηή επηζπκία λα κεηψζεη ηελ αληζφηεηα 

φηαλ απηφο είλαη ην ζχκα.  

 

Η απνζηξνθή ηεο αληζφηεηαο δηαθέξεη απφ ηελ ηζρπξή ακνηβαηφηεηα, ζην φηη ην 

άηνκν πνπ απερζάλεηαη ηελ αληζφηεηα, λνηάδεηαη κφλν γηα ηε δηαλνκή ηεο ηειηθήο 

ακνηβήο θαη θαζφινπ γηα ην ξφιν ησλ άιισλ παηθηψλ γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο 

δηαλνκήο. Τν άηνκν κε ηελ ηζρπξή ακνηβαηφηεηα, αληίζεηα, δελ θζνλεί ηνπο άιινπο 

γηα ηηο ακνηβέο ηνπο, αιιά είλαη επαίζζεην κε ην ζέκα ηεο δίθαηεο αληηκεηψπηζεο απφ 

ηνπο άιινπο. 

 

Ο (N.N, UMass, Amherst) ζπκπεξαίλεη φηη πξέπεη θαλείο λα αληηκεησπίδεη ηνπο 

ζηφρνπο ησλ αηφκσλ σο πξαγκαηηθά ζηνηρεία, θαη φρη ζαλ ινγηθά. Μπνξνχκε απιά λα 

θηηάμνπκε πξφηππα εηιηθξίλεηαο, δηαηήξεζεο ππνζρέζεσλ, ιχπεο, ηζρπξήο 

ακνηβαηφηεηαο, εθδηθεηηθφηεηαο, αλαδήηεζεο θαηαζηάζεσλ, ληξνπήο, ελνρήο, θαζψο 

θαη πξφηππα γηα ηνλ εζηζκφ απφ ηελ επηινγή θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ πνπ πεξηνξίδνπλ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

 

 

2.8 Μεζοδοιογηθά δεηήκαηα ζηε ζσκπερηθορηθή ζεωρία παηγλίωλ 
 

Ο (N.N, UMass, Amherst), πεξηγξάθεη φηη ν Vernon Smith μεθίλεζε ηα εξγαζηεξηαθά 

πεηξάκαηα, γηα ηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ην 1956 ζηα Παλεπηζηήκηα ηνπ Purdue θαη 

ηνπ Stanford. Μέρξη ην 1980 εθηφο απφ  ηνλ Smith, ηνπ νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα 

ππνζηήξηδαλ ηελ παξαδνζηαθή ζεσξία ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο, νπζηαζηηθά ην 

κφλν επηζηεκνληθφ πεδίν ζπκπεξηθνξάο  πνπ ρξεζηκνπνηεί εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα 

κε αλζξψπνπο σο βάζε γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ήηαλ 

ε θνηλσληθή ςπρνινγία. Παξά ηηο πνιιέο ηδέεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ πεηξακαηηθή 

θνηλσληθή ςπρνινγία, ν πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο ήηαλ αδχλακνο. 

 

Τα απνηειέζκαηα ηνπ παηγλίνπ θπξηαξρίαο ησλ Gνuth, Schmittberger θαη Schwarze 

ην 1982, άιιαμε ηελ θαηάζηαζε δείρλνληαο φηη ζηα παίγληα πνπ εμειίζζνληαλ κία 

θνξά θαη πνπ δηαηεξνχζαλ ηελ αλσλπκία ησλ αληηθεηκέλσλ, νη παίθηεο ήηαλ αξθεηά 

πξφζπκνη λα απνξξίςνπλ ηηο λνκηζκαηηθέο αληακνηβέο πνπ ζεσξνχζαλ άδηθεο. Απηφ, 

θαζψο θαη έλα πιήζνο επηηπρεκέλσλ απνηειεζκάησλ, ακθηζβεηνχζαλ επζέσο ηελ 

επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλε ππφζεζε φηη νη παίθηεο είλαη ηδηνηειείο. Φσξίο λα καο 

εθπιήζζεη, ε πξψηε αληίδξαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ήηαλ λα επηθξίλνπλ ηα 

πεηξάκαηα θαη φρη λα αλαξσηεζνχλ γηα ηηο ζεσξεηηθέο πξνθαηαιήςεηο ηνπο. Σην 

πιαίζην ηεο αληίδξαζεο απηήο ζηα λέα δεδνκέλα πεξηγξάθνπκε ηηο δηάθνξεο αηηηάζεηο 

γη απηά ηα επξήκαηα (N.N, UMass, Amherst).  

 

 Πξψηνλ, ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηθηψλ ζηα απιά παίγληα, θάησ απφ 

ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, κπνξεί λα κελ επηθέξεη θακία επίπησζε γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά ζρεηηθά κε ηηο πνιχπινθεο, πινχζηεο θαη πξνζσξηλά 

παξαηεηλφκελεο θνηλσληθέο ζρέζεηο ζηηο νπνίεο εηζέξρνληαη ηα άηνκα ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή.  
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 Γεχηεξνλ, ηα παίγληα ζην εξγαζηήξην είλαη αζπλήζηζηα, επνκέλσο ηα άηνκα 

δελ γλσξίδνπλ πσο λα ζπκπεξηθεξζνχλ θαιχηεξα. Ωο εθ ηνχηνπ, επηιέγνπλ 

φπσο ζα επέιεγαλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ζηελ νπνία ζπρλά νη 

αιιειεπηδξάζεηο είλαη επαλαιακβαλφκελεο (θαη φρη κίαο θνξάο), θαη 

ιακβάλνπλ κέξνο κεηαμχ γλσζηψλ (θαη φρη αλάκεζα ζε αλψλπκνπο). Γηα 

παξάδεηγκα, νη θξηηηθνί πξνηείλνπλ φηη ε δπλαηή ακνηβαηφηεηα είλαη κφλν κηα 

ζπγθερπκέλε κεηαθνξά ηεο εθηεηακέλεο εκπεηξίαο ηνπ παίθηε ζην 

εξγαζηήξην, κε ηελ αμία ηεο δφκεζεο κηαο θήκεο εηιηθξίλεηαο θαη πξνζπκίαο 

λα ηηκσξήζεη ηνπο απνζηάηεο, πνπ θαη νη δχν σθεινχλ ηελ ηδηνηέιεηα. 

Ωζηφζν, φηαλ νη επθαηξίεο γηα ηελ νηθνδφκεζε θήκεο ελζσκαηψλνληαη ζε έλα 

παίγλην, νη παίθηεο θάλνπλ πξνβιέςηκεο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνγήο, ζε ζρέζε 

κε κηα ζεηξά παηγλίσλ κίαο θνξάο ρσξίο νηθνδφκεζε θήκεο, απνδεηθλχνληαο 

φηη νη παίθηεο είλαη ηθαλνί λα δηαθξίλνπλ ηηο δχν απηέο ξπζκίζεηο (Fehr and 

Gächter 2000). Οη ζπλεληεχμεηο κεηά ηα παίγληα απνδεηθλχνπλ φηη  νη παίθηεο 

αληηιακβάλνληαη πιήξσο φηη ην παίγλην έρεη κφλν έλα γχξν (N.N, UMass, 

Amherst). 

 

Δπηπιένλ φπσο αλαθέξεη ν (N.N, UMass, Amherst), ζηα παίγληα ηεο κίαο θνξάο, νη 

αλψλπκεο αιιειεπηδξάζεηο δελ είλαη ζπάληεο θαη ηηο αληηκεησπίδνπκε ζπρλά ζηελ 

θαζεκεξηλή καο δσή. Μέιε ησλ πξνεγκέλσλ θνηλσληψλ ηεο αγνξάο, αζρνινχληαη κε 

ηα παίγληα ηεο κίαο θνξάο κε πνιχ κεγάιε ζπρλφηεηα, αθνχ ζρεδφλ θάζε 

αιιειεπίδξαζε πνπ έρνπκε κε αγλψζηνπο είλαη απηνχ ηνπ ηχπνπ. Σεκαληηθά ζπάληα 

γεγνλφηα ζηηο δσέο ησλ αηφκσλ είλαη γεγνλφηα κίαο θνξάο ζηα νπνία ηα άηνκα  

θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ κηα δπλαηή ακνηβαηφηεηα αληίζηνηρνπ κεγέζνπο κε απηή πνπ 

εκθαλίδνπλ ζην εξγαζηήξην. Δλψ ηα κέιε ησλ θνηλσληψλ κηθξήο θιίκαθαο κπνξεί λα 

έρνπλ ιηγφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο κε αγλψζηνπο, δελ είλαη ιηγφηεξν εθηεζεηκέλα ζηα 

γεγνλφηα κίαο θνξάο. Όπσο ν Henrich ην 2004 παξαηήξεζε, ζε απηέο ηηο θνηλσλίεο, ε 

κεγαιχηεξε έθζεζε ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο νδήγεζε ζε ηζρπξφηεξεο, φρη 

αζζελέζηεξεο, απνθιίζεηο απφ ηελ ηδηνηειή ζπκπεξηθνξά. 

 

Μηα άιιε έλδεημε φηη ε κε ειεγρφκελε ζπκπεξηθνξά πνπ παξαηεξήζεθε ζην 

εξγαζηήξην δελ είλαη απιψο ζχγρπζε απφ ηελ πιεπξά ησλ αηφκσλ είλαη ε επφκελε. 

Όηαλ νη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ ζηα άηνκα φηη γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζαλ λα 

θεξδίζνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα εθφζνλ ζπκπεξηθέξνληαλ δηαθνξεηηθά, ηα άηνκα 

απαληνχλ φηη ην γλσξίδνπλ αιιά πξνηηκνχλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε έλαλ εζηθφ ή 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηξφπν κάιινλ, παξά απιψο λα κεγαιψζνπλ ην θέξδνο ησλ 

απνιαβψλ ηνπο. Απηφ, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα πεηξάκαηα ηεο ζεσξία ηεο 

απφθαζεο ζπκπεξηθνξάο φπνπ εθεί ηα άηνκα ζπλήζσο παξαδέρνληαη ηα ιάζε ηνπο 

(N.N, UMass, Amherst). 

 

Παράδεηγκα 2.8.1 Ο (N.N, UMass, Amherst) πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ην πείξακα ησλ 

Holt-Langan-Villamil. Έζησ ηέζζεξηο αγνξαζηέο θαη ηέζζεξηο πσιεηέο. Τν πξντφλ 

είλαη κία κάξθα (απφ επηηξαπέδην) ηελ νπνία ν πσιεηήο κπνξεί λα αγνξάζεη γηα €5,70 

(εθηφο αλ έρεη πσιεζεί), αιιά ν αγνξαζηήο κπνξεί λα ηελ αγνξάζεη γηα €6,8 ζην 

ηέινο ηνπ παηγλίνπ. Αλαιχνληαο ην παίγλην, ππνζέηνπκε φηη φινη νη αγνξαζηέο θαη 

φινη νη πσιεηέο είλαη ηδηνηειείο. Σε θαζέλα απφ ηνπο πέληε γχξνπο, θάζε αγνξαζηήο 

ελεκεξψζεθε, ηδηαηηέξσο, φηη ζα κπνξνχζε λα αγνξάζεη κέρξη 4 κάξθεο, ελψ 11 

κάξθεο δηαλεκήζεθαλ ζηνπο πσιεηέο (ζε 3 πσιεηέο δφζεθαλ απφ 3 κάξθεο ζηνλ 

θαζέλα θαη ζηνλ 4ν δφζεθαλ 2 κάξθεο). Κάζε παίθηεο ήμεξε, ηνλ αξηζκφ απφ ηηο 

κάξθεο ηηο νπνίεο είρε ζηελ θαηνρή ηνπ, ηνλ αξηζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα αγνξάζεη 
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θαη ηελ αμία ηεο αγνξάο. Γελ ήμεξε ηελ αμία απφ ηηο κάξθεο ηηο νπνίεο θαηείραλ νη 

άιινη ή ηνλ αξηζκφ πνπ θαηείραλ ή ηνλ αξηζκφ πνπ επηηξεπφηαλ λα αγνξάζνπλ. Οη 

αγνξαζηέο ζα πξέπεη λα είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ κέρξη €6,8 γηα θάζε κάξθα, 

θαη κέρξη 4 κάξθεο ν θαζέλαο, θαη νη πσιεηέο ζα πξέπεη λα είλαη πξφζπκνη λα 

πνπιήζνπλ κηα κάξθα ζε νπνηνδήπνηε πνζφ αμίαο ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ €5,7. Έηζη ε 

ζπλνιηθή δήηεζε είλαη 16 κάξθεο γηα φιεο ηηο ηηκέο ίζεο ή κηθξφηεξεο ησλ €6,8 θαη ε 

ζπλνιηθή πξνζθνξά είλαη 11 κάξθεο γηα πνζφ ίζν ή κεγαιχηεξν απφ €5,7. Δπεηδή 

ππάξρεη κηα πεξίζζεηα δήηεζε γηα κάξθεο ζε θάζε ηηκή κεηαμχ ησλ €5,7 θαη €6,8 ην 

κφλν ζεκείν ηνκήο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο είλαη ζηελ ηηκή p = €6,8. Οη 

παίθηεο ζην παίγλην, σζηφζν, δελ είραλ θακηά απνιχησο γλψζε ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο γηαηί ν θαζέλαο ήμεξε κφλν ηελ δηθή ηνπ πξνζθνξά θαη 

δήηεζε γηα κάξθεο. Οη φξνη ηνπ παηγλίνπ είλαη φηη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ, ν 

πσιεηήο κπνξεί λα θαιέζεη δεηψληαο κηα ηηκή γηα ηε κάξθα θαη ν αγνξαζηήο κπνξεί 

λα θαιέζεη δεηψληαο κηα πξνζθνξά γηα ηελ κάξθα. Απηή ε ηηκή παξακέλεη ζην 

ηξαπέδη κέρξη λα γίλεη απνδεθηή απφ έλαλ άιιν παίθηε, ή δεηεζεί κία ρακειφηεξε 

ηηκή ή δεηεζεί κηα πςειφηεξε πξνζθνξά. 

 

  

2.9 Αιηροσηζηηθή ζσλεργαζία 
 

Τφζν ε ηζρπξή ακνηβαηφηεηα φζν θαη ε απνζηξνθή ηεο αληζφηεηαο, ζπλεπάγνληαη 

ππφ ζπλζήθεο αιηξνπηζηηθή ζπλεξγαζία ζε κηα κνξθή πξνδηάζεζεο λα ζπλεξγαζηνχλ 

ηα άηνκα ζε έλα θνηλσληθφ δίιεκκα εθφζνλ ηα άιια άηνκα επίζεο ζπλεξγάδνληαη, αλ 

θαη έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Ο δπλαηφο ζπλεξγάηεο πηζηεχεη ζηελ επηζηξνθή ηνπ 

θαινχ γηα ην θαιφ, αλ θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο αλαδηαλεκεηηθέο επηπηψζεηο, φπσο ε 

αληζφηεηα πνπ απερζάλεηαη ην άηνκν, απιά δελ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη άληζα 

απνηειέζκαηα θάλνληαο θάπνηα κέιε λα θέξνπλ έλα δπζαλάινγν ηκήκα ηεο 

ζπλεξγαζίαο (N.N, UMass, Amherst). 

 

Ο Yamagishi, ρξεζηκνπνίεζε ην δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ ζην πεδίν, γηα λα δείμεη 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηθηψλ αμηνιφγεζαλ ζεηηθά ηελ αιηξνπηζηηθή ζπλεξγαζία. Σε 

απηφ ην παίγλην έζησ φηη {CC} φηαλ θαη νη δχν παίθηεο ζπλεξγάδνληαη, {DD} φηαλ 

θαη νη δχν παίθηεο αξλνχληαη. Δπίζεο, έζησ {CD} γηα ην εγψ ζπλεξγάδνκαη αιιά ν 

ζπλεξγάηεο κνπ αξλείηαη θαη έζησ {DC} γηα ην εγψ αξλνχκαη αιιά ν ζπλεξγάηεο 

κνπ ζπλεξγάδεηαη. 'Έλα ηδηνηειέο άηνκν  ζα εκθαλίδεη πξνηίκεζε, {DC} > {CC} > 

{DD} > {CD}, ελψ κία αιηξνπηζηηθή ζπλεξγαζία ζα εκθάληδε, {CC} > {DC} > 

{DD} > {CD}. Γηα παξάδεηγκα, ν ηδηνηειήο παίθηεο πξνηηκά λα αξλεζεί νηηδήπνηε 

θάλεη ν ζπλεξγάηεο ηνπ, ελψ ν θαηά ζπλζήθε αιηξνπηζηήο ζπλεξγάηεο πξνηηκά λα 

ζπλεξγαζηεί γηα φζν ζπλεξγάδεηαη ν ζπλεξγάηεο ηνπ. Ο Watabe ην 1996, 

ρξεζηκνπνηψληαο 148 παίθηεο, δηαπίζησζε φηη ν κέζνο φξνο ηεο ζθνπηκφηεηαο ησλ 

ηεζζάξσλ απνηειεζκάησλ ήηαλ ζχκθσλνο κε ηηο δηαηαρζείζεο πξνηηκήζεηο ησλ 

αιηξνπηζηηθψλ πξνηηκήζεσλ. Σην ίδην πιαίζην, νη εξεπλεηέο επίζεο δήηεζαλ απφ 23 

παίθηεο λα απαληήζνπλ αλ ζα ζπλεξγάδνληαλ εθφζνλ ήμεξαλ ήδε φηη ν ζπλεξγάηεο 

ηνπο επξφθεηην λα  ζπλεξγαζηεί. Σε πνζνζηφ 87% απάληεζαλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ. Ο Hayashi ην 1999, έθαλε ην ίδην πείξακα θαη είρε παξφκνηα 

απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε, φινη νη παίθηεο απάληεζαλ φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ, εάλ νη αληίπαινη παίθηεο είραλ ήδε δεζκεπηεί λα 

ζπλεξγαζηνχλ. Δλψ πνιιά άηνκα θαίλεηαη λα αμηνινγνχλ ηελ ππφ ζπλζήθεο 

αιηξνπηζηηθή ζπλεξγαζία ζεηηθά, επεηδή νη παξαπάλσ έξεπλεο δελ ρξεζηκνπνίεζαλ 
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πξαγκαηηθή λνκηζκαηηθή ζπλαιιαγή δελ είλαη ζαθέο πφζν έληνλα ππνζηεξίδνληαη 

ηέηνηεο αμίεο (N.N, UMass, Amherst). 

 

Γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζην δήηεκα νη Kiyonari, Tanida θαη Yamagishi ην 2000, έθαλαλ 

ην επφκελν πείξακα κε πξαγκαηηθή λνκηζκαηηθή ζπλαιιαγή, ρξεζηκνπνηψληαο 149 

παίθηεο. Οη εξεπλεηέο έηξεμαλ ηξία δηαθνξεηηθά παίγληα, κε πεξίπνπ ίζνλ αξηζκφ 

παηθηψλ ζε θάζε παίγλην. Τν πξψην παίγλην ήηαλ έλα ηαπηφρξνλν δίιεκκα ηνπ 

θπιαθηζκέλνπ, ην δεχηεξν ήηαλ κία πεξίπησζε ηνπ πξψηνπ παηγλίνπ κε ηε δηαθνξά 

φηη ν δεχηεξνο παίθηεο γλψξηδε, φηη ν πξψηνο παίθηεο ζην δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ 

είρε ήδε απνθαζίζεη λα ζπλεξγαζηεί, θαη ην ηξίην ήηαλ θαη πάιη κηα πεξίπησζε ηνπ 

πξψηνπ παηγλίνπ φπνπ εηπψζεθε ζηνλ πξψην παίθηε φηη ε απφθαζή ηνπ λα 

ζπλεξγαζηεί ή λα αξλεζεί κπνξνχζε λα γλσζηνπνηεζεί ζην δεχηεξν παίθηε πξηλ ν 

ηειεπηαίνο θάλεη ηελ επηινγή ηνπ. Οη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη 38% ησλ παηθηψλ 

ζπλεξγάζηεθαλ ζην ηαπηφρξνλν παίγλην, ην 62% ζπλεξγάζηεθε ζην δεχηεξν παίγλην 

θαη 59% ζπλεξγάζηεθε ζην ηξίην παίγλην. Η απφθαζε λα ζπλεξγαζηνχλ ζε θάζε 

παίγλην θφζηηδε ζηνλ παίθηε πεξίπνπ €5. Απηφ δείρλεη απεξίθξαζηα φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ παηθηψλ ήηαλ ππφ ζπλζήθεο αιηξνπηζηηθά ζπλεξγάζηκνη (62%). Οη ίδηνη πεξίπνπ, 

δελ ήηαλ κφλν ζπλεξγάηεο, αιιά ήηαλ επίζεο πξφζπκνη λα ζηνηρεκαηίζνπλ φηη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπο ζα κπνξνχζαλ (59%), εθφζνλ νη ηειεπηαίνη δηαβεβαηψζεθαλ φηη δελ 

ζα αξλεζνχλ, αλ θαη θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ρσξίο απηήλ ηελ δηαβεβαίσζε, 

κφλν 38% ζα κπνξνχζε πξάγκαηη λα ζπλεξγαζηεί (N.N, UMass, Amherst). 

 

 

2.10 Αιηροσηζηηθή ηηκωρία 
 

Τφζν ε ηζρπξή ακνηβαηφηεηα φζν θαη ε απνζηξνθή ηεο αληζφηεηαο ζπλεπάγνληαη ηελ 

αιηξνπηζηηθή ηηκσξία σο κηα κνξθή πξνδηάζεζεο λα ηηκσξήζνπλ εθείλνπο πνπ 

απέηπραλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζε έλα θνηλσληθφ δίιεκκα. Η πεγή απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη δηαθνξεηηθή ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, αθνχ ε ηζρπξή ακνηβαηφηεηα 

πηζηεχεη ζηελ επηζηξνθή ηνπ θαθνχ γηα ην θαθφ, αλεμάξηεηα απφ ηηο αλαδηαλεκεηηθέο 

επηπηψζεηο, ελψ ε αληζφηεηα απνζηξέθεη ην άηνκν πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη κηα 

πεξηζζφηεξν ηζφηηκε θαηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ αθφκα θαη ζε βάξνο 

ρακειφηεξσλ απνηειεζκάησλ γηα ηνλ ίδην θαη γηα ηνπο άιινπο (N.N, UMass, 

Amherst). Έλα απιφ παίγλην ην νπνίν παξνπζηάδεη ηελ αιηξνπηζηηθή ηηκσξία είλαη ην 

επφκελν παίγλην θπξηαξρίαο ησλ Güth, Schmittberger, θαη Schwarze. 

 

Παράδεηγκα 2.10.1 Κάησ απφ ζπλζήθεο αλσλπκίαο, ζε 2 παίθηεο δίλεηαη έλα πνζφ 

ρξεκάησλ, αο πνχκε €10. 'Έλαο απφ ηνπο παίθηεο, αο ηνλ απνθαιέζνπκε ν παίθηεο 

πνπ πξνηείλεη, θαιείηαη λα πξνζθέξεη νπνηνδήπνηε πνζφ απφ €(1-10), ζην 2ν παίθηε, 

ν νπνίνο απνθαιείηαη ν παίθηεο πνπ απαληάεη. Ο παίθηεο πνπ πξνηείλεη, κπνξεί λα 

θάλεη κφλν κία πξνζθνξά θαη ν παίθηεο πνπ απαληάεη κπνξεί είηε λα δερζεί είηε λα 

αξλεζεί απηή ηελ πξνζθνξά. Δάλ ν παίθηεο πνπ απαληάεη δερζεί ηελ πξνζθνξά, ηα 

ρξήκαηα κνηξάδνληαη αλάινγα. Δάλ ν παίθηεο πνπ απαληάεη απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά 

θαη νη 2 παίθηεο δελ ζα πάξνπλ ηίπνηα. Καλέλαο απφ ηνπο δχν παίθηεο δελ έρεη 

αληηκεησπίζεη ηνλ άιιν μαλά. Υπάξρεη κφλν κηα ζηξαηεγηθή αληαπφθξηζεο, πνπ είλαη 

ε θαιχηεξε απάληεζε γηα έλα ηδηνηειέο άηνκν ζρεηηθά κε ηελ πεπνίζεζε, απνδέμνπ 

νηηδήπνηε ζνπ πξνζθέξεηαη. Γλσξίδνληαο ην παξαπάλσ, έλαο ηδηνηειήο παίθηεο πνπ 

πξνηείλεη, ν νπνίνο πηζηεχεη φηη αληηκεησπίδεη έλαλ ηδηνηειή παίθηε πνπ απαληάεη, 

πξνζθέξεη ην ειάρηζην δπλαηφλ πνζφ ηνπ €1, θαη απηφ γίλεηαη απνδεθηφ (N.N, 

UMass, Amherst). 
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Ο Roth ην 1991 δηεμήγαγε ην παίγλην θπξηαξρίαο ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο 

(Η.Π.Α., Γηνπγθνζιαβία, Ιαπσλία θαη Ιζξαήι) θαη θαηέγξαςε φηη ελψ ην επίπεδν ησλ 

πξνζθνξψλ δηέθεξε ειάρηζηα, ήηαλ ζεκαληηθή ε δηαθνξά σο πξνο ηα πνζά ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαζψο θαη ην φηη ε πηζαλφηεηα ηνπ λα απνξξηθζεί ε πξνζθνξά 

δελ δηέθεξε. Απηφ δείρλεη φηη ηφζν νη παίθηεο πνπ πξνηείλνπλ φζν θαη νη παίθηεο πνπ 

απαληνχλ κνηξάδνληαλ ηελ ίδηα έλλνηα ζρεηηθά, κε ην ηη ζεσξείηαη δίθαην ζηελ 

θνηλσλία ηνπο αληίζηνηρα, θαη κε ην φηη νη παίθηεο πνπ πξνηείλνπλ πξνζαξκφδνπλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο γηα λα αληηθαηνπηξίζνπλ απηήλ ηελ θνηλή αληίιεςε. Οη δηαθνξέο ζε 

επίπεδν πξνζθνξάο ζε φιεο ηηο ρψξεο, ήηαλ ζρεηηθά κηθξέο. Όηαλ κειεηήζεθε απφ 

ηνλ Henrich ην 2004, κηα κεγαιχηεξε πνιηηηζηηθή δηαθχκαλζε, βξέζεθαλ κεγάιεο 

δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά, αληαλαθιψληαο δηαθνξεηηθά πξφηππα ζρεηηθά κε ην ηη 

ζεκαίλεη δίθαην, ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θνηλσλίεο (N.N, UMass, Amherst).   

 

Δπηπιένλ νη (N.N, UMass, Amherst) πεξηγξάθνπλ κηα παξαιιαγή ηνπ παηγλίνπ ησλ 

Bolton θαη Zwick, ζηελ νπνία κηα απφξξηςε ηνπ παίθηε πνπ απαληάεη νδεγεί ζην λα 

κελ πάξεη ηίπνηα ν ίδηνο, αιιά επηηξέπεη ζηνλ παίθηε πνπ πξνηείλεη λα θξαηήζεη ην 

κεξίδην πνπ πξφηεηλε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Οη παίθηεο πνπ απαληάλε δελ απνξξίπηνπλ 

πνηέ ηηο πξνζθνξέο, θαη νη παίθηεο πνπ πξνηείλνπλ θάλνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξεο 

(αιιά αθφκα ζεηηθέο) πξνζθνξέο. Σπλεπψο ηα δπλαηά θίλεηξα ακνηβαηφηεηαο είλαη 

ιεηηνπξγηθά ζε απηφ ην παίγλην. Μεηά ην ηέινο ηνπ παηγλίνπ νη παίθηεο ξσηήζεθαλ 

γηαηί πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα απφ ην ρακειφηεξν δπλαηφλ πνζφ. Οη παίθηεο πνπ 

πξνηείλνπλ, απάληεζαλ φηη θνβήζεθαλ φηη νη παίθηεο πνπ απαληνχζαλ ζα ζεσξνχζαλ 

άδηθεο ηηο κηθξέο πξνζθνξέο θαη ζα ηηο απέξξηπηαλ. Οκνίσο, νη παίθηεο πνπ 

απαληνχζαλ απέξξηςαλ ηηο πξνζθνξέο, επεηδή ηζρπξίζηεθαλ φηη ήζειαλ λα 

ηηκσξήζνπλ ηελ άδηθε ζπκπεξηθνξά. Σε φια ηα παξαπάλσ πεηξάκαηα έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ (πεξίπνπ 25%)  πξνζαξκφζηεθε ζηηο ηδηνηειείο πξνηηκήζεηο. 

 

 

2.11 Αποζηροθή  ηες αληζόηεηας 
 

Οη Loewenstein, Thompson θαη Bazerman ην 1989, πεξηέγξαςαλ φηη ην άηνκν κε 

απνζηξνθή ηεο αληζφηεηαο, παξνπζηάδεη κηα ειαθξηά επηζπκία γηα λα κεηψζεη ηελ 

αληζφηεηα φηαλ είλαη ζε πςειφ επίπεδν, θαη κηα έληνλε επηζπκία λα κεηψζεη ηελ 

αληζφηεηα φηαλ είλαη ζε ρακειφ επίπεδν. Απφ ηελ έιεπζε ησλ ηεξαξρηθψλ θνηλσληψλ 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ γεσξγία, νη θνηλσλίεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα ελζηαιάμνπλ ζηα 

ιηγφηεξα ηπρεξά κέιε ηνπο αθξηβψο ηηο αληίζεηεο αμίεο - δνπινπξέπεηαο θαη ηελ 

απνδνρή ηεο θαηάζηαζεο (N.N, UMass, Amherst). 

 

Η κνληεινπνίεζε ηεο απνζηξνθή ηεο αληζφηεηαο αθνινπζψληαο ηνπο Fehr θαη 

Schmidt (N.N, UMass, Amherst) ππνζέηεη φηη νη λνκηζκαηηθέο ακνηβέο ζε   παίθηεο 

δίλνληαη απφ ηε ζρέζε              . H ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ηνπ παίθηε   
είλαη: 

 

            
  

   
 ∑ (       )   

      

  

   
 ∑ (       ) 

      

 

 

Έλα εχινγν εχξνο ηηκψλ γηα ην    είλαη ην       . Σεκεηψλνπκε φηη φηαλ ην 

    θαη ην      , εάλ ην        ηφηε ην   είλαη πξφζπκν λα κεηαθέξεη ηα έζνδα 
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ζηνλ  , επξψ πξνο επξψ κέρξη ην      , θαη εάλ        θαη ην   έρεη ηηο 

πςειφηεξεο απνιαβέο, ηφηε ην   είλαη πξφζπκν λα ράζεη (ή λα ηα δψζεη ζε άιινπο 

παίθηεο) ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην      , γηα θάπνην παίθηε  . Δπίζεο ππνζέηεη      , 

αληηθαηνπηξίδνληαο ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηνη ζηελ 

αληζφηεηα φηαλ βξίζθνληαη ζηε βάζε, παξά φηαλ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή. 

 

Οη (N.N, UMass, Amherst) έδεημαλ φηη κε απηέο ηηο πξνηηκήζεηο κπνξνχκε λα 

αλαπαξαγάγνπκε κεξηθέο απφ ηηο θπξηφηεξεο ζπκπεξηθνξέο ζην παίγλην θπξηαξρίαο 

θαη ζην παίγλην δεκφζησλ αγαζψλ, φπνπ ε δηθαηνζχλε εκθαλίδεηαη λα έρεη ζεκαζία, 

θαζψο θαη ζηα παίγληα αγνξάο φπνπ ε δηθαηνζχλε δελ έρεη ζεκαζία. 

 

Θεψξεζαλ πξψηα έλα παίγλην θπξηαξρίαο. Έζησ φηη   είλαη ην κεξίδην πνπ πξνζθέξεη 

ν παίθηεο πνπ πξνηείλεη, ζηνλ παίθηε πνπ απαληάεη, έηζη ψζηε ν παίθηεο πνπ 

πξνηείλεη λα πάξεη      . Δπεηδή      , έρνπκε δχν ζπλαξηήζεηο ρξεζηκφηεηαο: 

 

     {
                                       

                                        
   

 

 

     {
                                       

                                        
    

 

Θεώρεκα 2.11.1 Έζησ φηη νη ακνηβέο ζην παίγλην θπξηαξρίαο απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

ζρέζεηο θαη ην    είλαη θαηαλεκεκέλν νκνηφκνξθα ζην δηάζηεκα       . Με    
  

      , έρνπκε ηα εμήο: 

 

α. Δάλ        ν παίθηεο πνπ πξνηείλεη πξνζθέξεη         

β. Δάλ        ν παίθηεο πνπ πξνηείλεη πξνζθέξεη              
γ. Δάλ        ν παίθηεο πνπ πξνηείλεη πξνζθέξεη    

 

Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν παίθηεο πνπ απαληάεη, απνδέρεηαη. 

 

Σηε ζπλέρεηα ν (N.N, UMass, Amherst) ππνζέηεη, έλα παίγλην δεκφζησλ αγαζψλ   κε  

      παηθηψλ. Σε θάζε παίθηε   δίλεηαη έλα πνζφ   θαη απνθαζίδεη αλεμάξηεηα 

πνην είλαη ην κεξίδην xi πνπ ζα ζπλεηζθέξεη ζην θνηλφ ινγαξηαζκφ, κεηά απφ ηελ 

νπνία ν θνηλφο ινγαξηαζκφο πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλα πνζφ α, κε       
 

 
, θαη 

κνηξάδεηαη εμίζνπ κεηαμχ ησλ παηθηψλ. Δπεηδή    , νη εηζθνξέο είλαη δαπαλεξέο 

γηα ηνλ ζπλεξγάηε θαη επεηδή     , ηα θέξδε απφ ηελ ζπκβνιή ηεο νκάδαο 

ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο, έηζη ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζε έλα θνηλσληθφ θαιφ. Η 

λνκηζκαηηθή πιεξσκή γηα θάζε παίθηε είλαη:  

 

        ∑   

 

   
 

 

θαη νη σθέιηκεο απνιαβέο δίλνληαη απφ ηελ πξψηε ζρέζε ηεο παξαγξάθνπ 2.11.  

 

Έρνπκε ηφηε ην  αθφινπζν ζεψξεκα. 
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Θεώρεκα 2.11.2 Σην  παίγλην n-παηθηψλ δεκφζησλ αγαζψλ G (N.N, UMass, 

Amherst): 

 

 Δάλ        γηα ηνλ παίθηε  , ηφηε ε κεδεληθή ζπλεηζθνξά ζηνλ θνηλφ 

ινγαξηαζκφ είλαη ε θπξίαξρε ζηξαηεγηθή γηα i. 

 Δάλ ππάξρνπλ                 παίθηεο κε       , ηφηε ην κνλαδηθφ 

ζεκείν ηζνξξνπίαο ηνπ Nash επηηπγράλεηαη φηαλ φινη νη παίθηεο δελ 

ζπλεηζθέξνπλ ηίπνηα ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ.  

 Δάλ ππάξρνπλ                 παίθηεο κε        θαη εάλ φινη νη 

παίθηεο   κε        ηθαλνπνηνχλ ηελ                       
                 ηφηε ππάξρεη ζεκείν ηζνξξνπίαο ηνπ Nash πνπ γηα λα 

επηηεπρζεί πξέπεη νη ηειεπηαίνη παίθηεο λα ζπλεηζθέξνπλ φια ηα ρξήκαηά ηνπο 

ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ. 

 

Σεκεηψλνπκε φηη εάλ έλαο παίθηεο έρεη έλα πςειφ β θαη σο εθ ηνχηνπ, ζα κπνξνχζε 

ελδερνκέλσο λα ζπκβάιιεη, αιιά επίζεο έλα πςειφ α, θαη επνκέλσο αληηπαζεί 

έληνλα λα είλαη θάησ απφ ηε κέζε ηηκή, ηφηε ε                       
                 ζην ηξίην ζθέινο ηνπ ζεσξήκαηνο ζα απνηχρεη. Με άιια ιφγηα, ε 

ζπλεξγαζία κε απνζηάηεο απαηηεί φηη νη ζπλεξγάηεο δελ είλαη ππεξβνιηθά επαίζζεηνη 

ζε ζρέζε κε ηελ ζρεηηθή ζηέξεζε. 

  

Ο (N.N, UMass, Amherst) απνδεηθλχεη κφλν ην ηξίην κέξνο. Γλσξίδνπκε απφ ην 

πξψην κέξνο φηη νη παίθηεο i κε        δελ ζπλεηζθέξνπλ. Αο ππνζέζνπκε φηη 

       θαη έζησ φηη φινη νη άιινη παίθηεο ηθαλνπνηνχλ απηή ηελ αληζφηεηα 

ζπλεηζθέξνληαο φια ηα ρξήκαηά ηνπο ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ. Με ηε κείσζε ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηνπ θαηά       ν παίθηεο   θεξδίδεη άκεζα           θαη ιακβάλεη 

                  ζηελ νπζία απφ ηηο πςειφηεξεο απνδφζεηο ζπγθξηλφκελεο κε ηηο κε 

ζπλεηζθέξνληεο, κείνλ                           , ζηελ νπζία απφ ηηο κηθξφηεξεο 

απνδφζεηο ζπγθξηλφκελεο κε ηνπο ζπλεηζθέξνληεο. Τν άζξνηζκα  κπνξεί λα κελ είλαη  

ζεηηθφ ζηελ ηζνξξνπία ηνπ Nash, ε νπνία κεηψλεη ηελ αληζφηεηα ζην ηξίην  κέξνο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη παίθηεο έρνπλ ηζφηηκεο πξνηηκήζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηελ 

πξψηε ζρέζε ηεο παξαγξάθνπ 2.11, αλ ην παίγλην πνπ εμειίζζεηαη έρεη ζεκαληηθέο 

εκπνξηθέο ηδηφηεηεο, ε κνλαδηθή ηζνξξνπία (ηνπ Nash) κπνξεί λα δηεπζεηήζεη ηελ 

αληαγσληζηηθή ηζνξξνπία, εληνχηνηο απηφ θαίλεηαη λα είλαη άδηθν ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.  

 

Θεώρεκα 2.11.3 Αο ππνζέζνπκε φηη νη πξνηηκήζεηο δίλνληαη απφ ηελ πξψηε ζρέζε 

ηεο παξαγξάθνπ 2.11, θαη φηη €1 πξέπεη λα κνηξαζηεί κεηαμχ ηνπ παίθηε   θαη ελφο 

απφ ηνπο παίθηεο             ν νπνίνο ππνβάιεη ηαπηφρξνλεο πξνζθνξέο    γηα ην 

κεξίδην πνπ απηνί είλαη πξφζπκνη λα δψζνπλ ζηνλ παίθηε  .  Η πςειφηεξε πξνζθνξά 

θεξδίδεη θαη κεηαμχ ίζσλ πςεινηέξσλ πξνζθνξψλ, ν ληθεηήο επηιέγεηαη ηπραία. 

Τφηε, γηα νπνηνδήπνηε (       ζε θάζε ππν-παίγλην ν παίθηεο   κε ην ηέιεην ζεκείν 

ηζνξξνπίαο Nash ν παίθηεο ιακβάλεη νιφθιεξν ην 1€ (N.N, UMass, Amherst). 

 

 

2.12 Το παίγληο ηες εκπηζηοζύλες  
 

Σην παίγλην ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ κειεηήζεθε αξρηθά απφ ηνπο Berg, Dickhaut θαη 

McCabe ην 1995, ζηνλ θάζε παίθηε δηλφηαλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ αο πνχκε €10. Οη 
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παίθηεο ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχζαλ ηπραία δεπγάξηα θαη ζε έλα παίθηε απφ θάζε 

δεπγάξη, ζηνλ Α, εηπψζεθε φηη κπνξεί λα κεηαθέξεη νπνηνδήπνηε πνζφ ζε επξψ, απφ 

€0 έσο €10 ζηνλ ζπλεξγάηε ηνπ, ηνλ Β παίθηε, θαη λα θξαηήζεη ην ππφινηπν. Τν πνζφ 

πνπ κεηαθέξζεθε ζα ηξηπιαζηαζηεί απφ απηφλ πνπ εθηειεί ην πείξακα θαη ζα δνζεί 

ζην Β, ν νπνίνο κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηνλ Α νπνηνδήπνηε πνζφ ζε € (ην πνζφ απηφ 

δελ ηξηπιαζηάδεηαη). Δάλ ν Α κεηαθέξεη αξθεηά, απνθαιείηαη εκπηζηεπφκελνο θαη αλ 

ν Β επηζηξέςεη ζηνλ Α αξθεηά θαιείηαη αμηφπηζηνο. Ο αμηφπηζηνο παίθηεο είλαη έλαο 

παίθηεο ν νπνίνο αληαπνδίδεη, θαη έλαο εκπηζηεπφκελνο παίθηεο είλαη απηφο ν νπνίνο 

πεξηκέλεη ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ λα είλαη αξθεηά αληαπνδνηηθφο. Δάλ φια ηα άηνκα 

έρνπλ ηδηνηειείο πξνηηκήζεηο θαη αλ ν Α  πηζηεχεη φηη ν Β έρεη ηδηνηειείο  πξνηηκήζεηο, 

δελ ζα δψζεη ηίπνηα ζηνλ Β. Απφ ηελ άιιε, αλ ν Α πηζηεχεη φηη κπνξεί λα εκπηζηεπηεί 

ηνλ Β, ζα ηνπ κεηαθέξεη ην ζχλνιν ησλ €10, ν νπνίνο έηζη ζα έρεη €40. Γηα λα 

απνθχγεη ηελ αληζφηεηα, ν Β ζα επηζηξέςεη €20 ζηνλ Α. Παξφκνην απνηέιεζκα ζα 

έρνπκε αλ ν Α πηζηεχεη φηη ν Β είλαη αληαπνδνηηθφο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, αλ ν Α 

είλαη αιηξνπηζηήο, ζα δψζεη κεξηθά ρξήκαηα ζηνλ Β, κε ηελ αηηηνινγία φηη ζα 

αμίδνπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ B (αθνχ ζα ηξηπιαζηαζηνχλ) απφ φηη αλ ηα θξαηήζεη ν Α, 

αθφκα θαη αλ ν Α δελ πεξηκέλεη λα πάξεη πίζσ ηίπνηα. Σπλεπάγεηαη φηη αξθεηά 

δηαθξηηά θίλεηξα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα ζεηηθή κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ηνλ 

Α ζηνλ Β θαη κεηά πίζσ ζηνλ Α (N.N, UMass, Amherst). 

 

Οη Berg, Dickhaut θαη McCabe ην 1995, δηαπίζησζαλ φηη θαηά κέζν φξν €5,16 

κεηαθέξζεθαλ απφ ηνλ γηα θάζε Α ζηνλ θάζε αληίζηνηρν Β θαη θαηά κέζν φξν €4,66 

δφζεθαλ πίζσ απφ ηνλ Β ζηνλ Α. Δπηπιένλ, φηαλ απνθάιπςαλ απηφ ην απνηέιεζκα 

ζηνπο παίθηεο θαη ηνπο έβαιαλ λα παίμνπλ ην παίγλην γηα δεχηεξε θνξά, €5,36 

κεηαθέξζεθαλ απφ ηνλ Α ζηνλ Β θαη €6,46 δφζεθαλ πίζσ απφ ηνλ Β ζηνλ Α. Έηζη θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ησλ παηγλίσλ ππήξρε κηα κεγάιε δηαθχκαλζε: θάπνηνη απφ ηνπο 

Α παίθηεο κεηέθεξαλ φιν ην πνζφ ζηνλ αληίζηνηρν Β θαη θάπνηνη δελ κεηέθεξαλ 

ηίπνηα. Δπηπιένλ θάπνηνη απφ ηνπο Β παίθηεο έθαλαλ πιήξε απνπιεξσκή ζηνπο 

αληίζηνηρνπο Α θαη θάπνηνη δελ έδηλα πίζσ ηίπνηα (N.N, UMass, Amherst). 

 

Ο (N.N, UMass, Amherst) ζεκεηψλεη, φηη ν φξνο αμηφπηζηνο, ν νπνίνο δφζεθε ζηνλ Β 

είλαη αλαθξηβήο, γηαηί ν Β πνηέ, είηε ξεηά είηε ζησπειά, δελ ππνζρέζεθε λα 

ζπκπεξηθέξεηαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν έηζη ψζηε λα πξέπεη λα ηνλ 

εκπηζηεχεηαη ν Α. Τν παίγλην ηεο εκπηζηνζχλεο είλαη πξαγκαηηθά έλα ηζρπξφ παίγλην 

ακνηβαηφηεηαο ζην νπνίν ν Α πηζηεχεη κε θάπνηα πηζαλφηεηα φηη ν Β είλαη έλαο 

έληνλα επαηζζεηνπνηεκέλνο παίθηεο, θαη ν Β είηε θαιχπηεη είηε δελ θαιχπηεη απηή 

ηελ πξνζδνθία. Γηα λα επηζηξέςνπκε ζην πξαγκαηηθφ παίγλην ηεο εκπηζηνζχλεο, ν Β 

παίθηεο ζα έπξεπε λα ήηαλ ζε ζέζε λα ππνζρεζεί φηη ζα επηζηξέςεη έλα νξηζκέλν 

πνζνζηφ ρξεκάησλ πνπ πέξαζαλ ζε απηφλ. 

 

Ο (N.N, UMass, Amherst) αλαθέξεη, φηη ν Cox ην 2004, γηα λα δψζεη έκθαζε εθηφο 

απφ ηα θίλεηξα ζην παίγλην ηεο εκπηζηνζχλεο, εθαξκφδεη ηξία παίγληα ην πξψην απφ 

ηα νπνία, ην παίγλην Α, ήηαλ ην παίγλην εκπηζηνζχλεο φπσο πεξηγξάθεηαη 

πξνεγνπκέλσο. Τν παίγλην Β είλαη έλα παίγλην δηθηάηνξα, αθξηβψο φπσο κε ηνλ 

παίθηε Α πξνεγνχκελνο, εθηφο απφ ην φηη ηψξα ν Β ζα κπνξνχζε λα κελ επηζηξέςεη 

ηίπνηα ζηνλ Α. Τν παίγλην Γ δηαθέξεη απφ ην παίγλην Α ζην φηη θάζε παίθηεο Α 

αληηζηνηρήζεθε ζε έλαλ πξνο έλαλ παίθηε Α ζην παίγλην Α θαη ζε θάζε παίθηε Β 

αληηζηνηρήζεθε έλαο πξνο έλαο παίθηεο Β ηνπ παηγλίνπ Α. Σε θάζε παίθηε ζην 

παίγλην Γ δφζεθε κηα πξηκνδφηεζε ίζε κε ην πνζφ πνπ είρε ν  αληίζηνηρνο παίρηεο 

κεηά ηελ κεηαθνξά απφ Α ζε Β, αιιά πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπ  Β ζηνλ Α ζην παίγλην Α. 
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Με άιια ιφγηα ζην παίγλην Γ, ε νκάδα ηνπ Α θαη ε νκάδα ηνπ Β είραλ αθξηβψο φηη 

είραλ θαη ζην παίγλην Α, εθηφο απφ ην φηη ν Α ηψξα δελ είρε λα θάλεη ηίπνηα κε ηελ 

πξηκνδφηεζε ηνπ Β, έηζη ηίπνηα πνπ λα κεηαθεξζεί απφ ηνλ Β ζηνλ Α δελ ζα 

κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηελ έληνλε ακνηβαηφηεηα. 

 

Σε φια ηα παίγληα, νη θαλφλεο θαη νη απνδφζεηο απνθαιχθζεθαλ κε αθξίβεηα ζηνπο 

παίθηεο. Ωζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα απνθιείζνπλ έλα ηξίην κέξνο ηνπ αιηξνπηζκνχ, νη 

παίθηεο ζην παίγλην Γ δελ αλέθεξαλ ηίπνηα κε ζθνπφ λα αηηηνινγήζνπλ ηα κεγέζε 

ησλ πξηκνδνηήζεσλ. Υπήξραλ πεξίπνπ ηξηάληα δεπγάξηα ζε θάζε παίγλην, θάζε 

παίγλην εμειηζζφηαλ δχν θνξέο, θαη θαλέλαο παίθηεο δελ ζπκκεηείρε ζε πεξηζζφηεξα 

απφ έλα παίγληα. Τν πείξακα πνπ πεξηγξάςακε ήηαλ δηπιά ηπθιφ αθνχ νη παίθηεο 

ήηαλ άγλσζηνη ν έλαο ζηνλ άιιν αιιά θαη ζηνλ εξεπλεηή (N.N, UMass, Amherst). 

 

Σην παίγλην Β, ζην παίγλην ηνπ δηθηάηνξα αληίζηνηρα κε ην παίγλην ηεο εκπηζηνζχλεο, 

ν Α κεηέθεξε θαηά κέζν φξν €3,63 ζηνλ παίθηε Β, ζε αληίζεζε κε ηα €5,97 ζην 

παίγλην Α. Απηφ δείρλεη φηη ηα €2,34 απφ ηα €5,97 πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηνλ Β, ζην 

παίγλην Α κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ηα ππφινηπα  €3,63 ζε 

θάπνην άιιν θίλεηξν. Δπεηδή θαη νη δχν παίθηεο Α θαη Β είραλ κηα πξηκνδφηεζε ησλ 

€10 ζην παίγλην Β ην άιιν θίλεηξν δελ κπνξεί λα είλαη ε απνζηξνθή ηεο αληζφηεηαο. 

Η κεηαθνξά απηή κπνξεί λα αληαλαθιά ζε έλα θίλεηξν ακνηβαηφηεηαο ηνπ ηχπνπ: αλ 

θάπνηνο κπνξεί λα σθειήζεη ηνλ εηαίξν ηνπ κε έλα θφζηνο ην νπνίν είλαη ρακειφ 

ζπγθξηλφκελν κε ην φθεινο, ζα πξέπεη λα ην θάλεη, αθφκα θαη αλ απηφο είλαη ρακέλνο 

ζην ηέινο ηεο πξνζπάζεηαο (N.N, UMass, Amherst).  

 

Σην παίγλην Γ, ν παίθηεο Β ηνπ παηγλίνπ ηνπ δηθηάηνξα θαη αληίζηνηρα κε ην παίγλην 

ηεο εκπηζηνζχλεο, ν παίθηεο Β επέζηξεςε θαηά κέζν φξν €2,06 ζε ζχγθξηζε κε ηα 

€4,94 ζην παίγλην Α. Με άιια ιφγηα ηα €2,06 απφ ηα αξρηθά  €4,94 κπνξνχλ λα 

εξκελεπηνχλ ζαλ κηα αληαλάθιαζε ηεο έληνλεο αληζφηεηαο θαη ηα ελαπνκείλαληα 

€2,88 ζαλ κηα αληαλάθιαζε ηεο έληνλεο ακνηβαηφηεηαο (N.N, UMass, Amherst). 

 

Πνιιά πεηξάκαηα επηβεβαηψλνπλ φηη  κεξηθέο εμαξηψκελεο πξνηηκήζεηο, εμαξηψληαη 

απφ ηηο πξάμεηο ησλ αηφκσλ θαη φρη απιά απφ ηελ θαηαλνκή ηεο απνιαβήο, φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο απνζηξνθήο ηεο αληζφηεηαο. Οη Charness θαη Haruvy ην 2002, 

γηα παξάδεηγκα, αλέπηπμαλ κηα πεξίπησζε ηεο αληαιιαγήο ηνπ δψξνπ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ηθαλή λα δηεμαγάγεη δνθηκέο ζηηο ηδηνηειείο πξνηηκήζεηο, ζηνλ θαζαξφ 

αιηξνπηζκφ, ζηελ απνζηξνθήο ηεο αληζφηεηαο, θαη ζηε δπλαηή ακνηβαηφηεηα 

ηαπηφρξνλα. Απφ φια απηά ε δπλαηή ακνηβαηφηεηα έρεη θαηά πνιχ ηε κεγαιχηεξε 

επεμεγεκαηηθή αμία. 

 

 

2.13 Αρεηές ταραθηήρα 
 

Οη αξεηέο ηνπ ραξαθηήξα είλαη εζηθά επηζπκεηέο θαλνληθφηεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ ηα άηνκα αμηνινγνχλ γηα ην δηθφ ηνπο θαιφ, ελψ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Οη αξεηέο ηνπ θάζε  ραξαθηήξα ζπκπεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ ηηκηφηεηα, ηελ 

πίζηε, ηελ αμηνπηζηία, ηελ ηήξεζε ηεο ππφζρεζεο, θαη ηε δηθαηνζχλε. Σε αληίζεζε κε 

ηηο κε ειεγρφκελεο πξνηηκήζεηο, φπσο ε ηζρπξή ακνηβαηφηεηα θαη ε εκπάζεηα, απηέο 

νη αξεηέο ηνπ ραξαθηήξα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο αλεζπρία γηα ηα άηνκα κε ηα νπνία 

θάπνηνο ζπλαιιάζζεηαη. Έλα άηνκν είλαη έληηκν ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ επεηδή απηή 
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είλαη ε επηζπκνχκελε θαηάζηαζε ηεο χπαξμήο ηνπ θαη φρη γηαηί έρεη θάπνηα ηδηαίηεξε 

κέξηκλα γηα απηνχο κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζεηαη. Φπζηθά, ν ζχγρξνλνο homo 

economicus είλαη ηίκηνο κφλν φηαλ απηφ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ, ελψ νη 

ππφινηπνη απφ εκάο είκαζηε κεξηθέο θνξέο εηιηθξηλείο αθφκα θαη αλ απηφ θνζηίδεη ή 

θαη αθφκα θαη φηαλ θαλέλαο εθηφο απφ εκάο δε ζα κπνξνχζε λα αληρλεχζεη κηα 

παξαβίαζε (N.N, UMass, Amherst). 

 

Η θνηλή ινγηθή, θαζψο θαη ηα πεηξάκαηα πνπ πεξηγξάθεη ν (N.N, UMass, Amherst) 

πξνεγνπκέλσο δείρλνπλ φηη ε εηιηθξίλεηα ε εληηκφηεηα θαη ε ηήξεζε ηεο ππφζρεζεο 

δελ είλαη απφιπηεο. Αλ ην θφζηνο ηεο αξεηήο είλαη ζεκαληηθά πςειφ θαη ε 

πηζαλφηεηα λα βξεζεί κηα παξαβίαζε ηεο αξεηήο είλαη ζεκαληηθά κηθξή, πνιιά άηνκα 

ζα ζπκπεξηθέξνληαλ αλέληηκα. Όηαλ θάπνηνο γλσξίδεη φηη νη άιινη δελ είλαη ελάξεηνη, 

έζησ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο, είλαη πηζαλφ λα επηηξέςεη λα κελ 

ηζρχεη ε αξεηή απηή γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Τειηθά φζν πην εχθνια κπνξεί θαλείο λα 

παξαζχξεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε απηαπάηεο, ραξαθηεξίδνληαο κηα κε ελάξεηε πξάμε ζαλ 

ελάξεηε, ηφζν πην πνιχ κπνξεί θάπνηνο λα επηηξέςεη ζηνλ εαπηφ ηνπ λα πξνβεί ζε κηα 

ηέηνηα πξάμε. 

 

Ο (N.N, UMass, Amherst), αληηκεησπίδεη ηνλ πεηξαζκφ λα ραξαθηεξίζεη ηελ 

εηιηθξίλεηα, θαη άιιεο αξεηέο ηνπ ραξαθηήξα ζαλ απην-απνηεινχκελνπο πεξηνξηζκνχο 

ζε έλα ζχλνιν δηαζεζίκσλ ελεξγεηψλ ζην παίγλην. Μηα πεξηζζφηεξν επνηθνδνκεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ παίθηε είλαη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ, θαηά ηελ νπνία 

λα είλαη ελάξεηνο κε θάπνην ηξφπν, σο έλα επηρείξεκα ζηε ζπλάξηεζε πξνηηκήζεσλ 

θάπνηνπ, θαη ηαπηφρξνλα λα απνηειεί θχξην αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο, έλαληη 

άιισλ αμηφινγσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πφζνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ ζθνπηκνηήησλ.  

 

Πνιπάξηζκα πεηξάκαηα δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο παίθηεο είλαη πξφζπκνη 

λα ζπζηάζνπλ πιηθέο ακνηβέο γηα λα δηαηεξήζνπλ έλαλ ελάξεην ραξαρηήξα, αθφκα 

θαη θάησ απφ  ζπλζήθεο αλσλπκίαο. Ο Sally ην 1995, πξαγκαηνπνίεζε κηα κεηά-

αλάιπζε 137 πεηξακαηηθψλ παηγλίσλ, δηαπηζηψλνληαο φηη ε θαηά πξφζσπν 

επηθνηλσλία, ζηελ νπνία νη παίθηεο είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ πξνθνξηθέο ζπκθσλίεο θαη 

ππνζρέζεηο, ήηαλ ε ηζρπξφηεξε πξφγλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο. Φπζηθά, ε θαηά πξφζσπν 

αιιειεπίδξαζε παξαβηάδεη ηελ αλσλπκία θαη έρεη θαη άιιεο ζπλέπεηεο πέξα απφ ηελ 

ηθαλφηεηα λα δίλεη ππνζρέζεηο. Ωζηφζν, ηφζν νη Bochet, Page θαη Putterman ην 2006, 

φζν θαη νη Brosig, Ockenfels θαη Weimann ην 2003, αλαθέξνπλ φηη κφλν ε ηθαλφηεηα 

λα αληαιιάζζνπλ πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο αληηπξνζσπεχεη ηελ απμεκέλε 

ζπλεξγαζία (N.N, UMass, Amherst). 

 

Παράδεηγκα 2.13.1 Έλα ηδηαίηεξα ζαθέο παξάδεηγκα ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο 

αλαθέξεηαη απφ ηνλ Gneezy, φπνπ ην 2005 κειέηεζε 450 δεπγάξηα, πξνπηπρηαθνχο 

ζπνπδαζηέο ηα νπνία έπαημαλ ηξία παίγληα απηήο ηεο κνξθήο. Όιεο νη ακνηβέο ησλ 

νπνίσλ ήηαλ ηνπ ηχπνπ (b, a), φπνπ ν παίθηεο 1, ν Β, ιακβάλεη b θαη ν παίθηεο 2, ν Α 

ιακβάλεη α. Σε φια ηα παίγληα, ζηνλ Β δείρηεθαλ 2 δεχγε απνιαβψλ,          θαη 

         φπνπ        and   είλαη ρξεκαηηθέο κνλάδεο κε       θαη      . Σε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο ην          είλαη θαιχηεξν γηα ηνλ παίθηε Β θαη ην          είλαη 

θαιχηεξν γηα ηνλ παίθηε Α. Ο Β κπνξνχζε λα ιέεη ζηνλ Α, ν νπνίνο δελ κπνξνχζε λα 

δεη ηα πνζά ησλ ρξεκαηηθψλ κνλάδσλ, ή "κε ηελ επηινγή          ζα θεξδίζεηο 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ φηη κε ηελ επηινγή         , είηε κε ηελ επηινγή          

ζα θεξδίζεηο πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ φηη κε ηελ επηινγή         . Τν πξψην 

παίγλην ήηαλ          πξνο         , έηζη ν Β παίθηεο κπνξνχζε λα θεξδίζεη απφ 1 
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ςεπδφκελνο θαη λα γίλεη πηζηεπηφο ελψ επηβάιιεη έλα θφζηνο 1 γηα ηνλ Α παίθηε. Τν 

δεχηεξν παίγλην ήηαλ          πξνο        , έηζη ν Β κπνξνχζε λα θεξδίζεη 1 

ςεπδφκελνο θαη γηλφκελνο πηζηεπηφο, ελψ επέβαιιε έλα θφζηνο 10 γηα ηνλ Α. Τν 

ηξίην παίγλην ήηαλ          πξνο         , έηζη ν Β κπνξνχζε λα θεξδίζεη 10 

ςεπδφκελνο θαη γηλφκελνο πηζηεπηφο ελψ επέβαιε έλα θφζηνο 10 γηα ηνλ Α (N.N, 

UMass, Amherst). 

 

Πξηλ μεθηλήζνπλ ην παίγλην, ν Gneezy, ν νπνίνο ήηαλ ζην πεδίν ηνπ πεηξάκαηνο, 

δήηεζε απφ ηνπο δηάθνξνπο Β λα απαληήζνπλ εάλ αλέκελαλ λα αθνινπζεζεί ε 

ζπκβνπιή ηνπο. Δθείλνο πξνθάιεζε εηιηθξηλείο απαληήζεηο ππνζρφκελνο λα 

αληακείςεη ηα αληηθείκελα ησλ νπνίσλ νη εηθαζίεο ήηαλ ζσζηέο. Βξήθε φηη 82% ησλ 

Β πεξίκελε λα αθνινπζεζεί ε ζπκβνπιή. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ Β 

φηη εάλ απηνί ήηαλ ηδηνηειείο, ζα κπνξνχζαλ πάληα λα ςεχδνληαη θαη λα πξνηείλνπλ 

ην          ζηνλ παίθηε Α (N.N, UMass, Amherst). 

 

Δπηπιένλ παξαηεξήζεθε φηη ζην δεχηεξν παίγλην, φπνπ ην ςέκα ήηαλ πνιχ δαπαλεξφ 

γηα ηνλ Α θαη ην θέξδνο απφ ην ςέκα ήηαλ πνιχ κηθξφ γηα ηνλ Β, κφλν ην 17% ησλ Β 

είπαλ ςέκαηα. Σην πξψην παίγλην, φπνπ ην θφζηνο ηνπ ςέκαηνο γηα ηνλ Α ήηαλ κφλν 

1 αιιά ην θέξδνο γηα ηνλ Β ήηαλ ην ίδην φπσο ζην δεχηεξν παίγλην, ην 36% ησλ Β 

ςεχδνληαλ. Με άιια ιφγηα, νη Β απερζάλνληαλ λα πνχλε ςέκαηα αιιά ζεσξεηηθά ην 

απερζάλνληαλ πεξηζζφηεξν φηαλ ήηαλ δαπαλεξφ γηα ηνπο Α. Σην ηξίην παίγλην, φπνπ 

ην θέξδνο απφ ην ςέκα ήηαλ κεγάιν γηα ηνλ Β θαη ίζν κε ηελ απψιεηα ηνπ Α, ην 52% 

ησλ Β ςεχδνληαλ. Απηφ δείρλεη φηη πνιινί παίθηεο είλαη πξφζπκνη λα ζπζηάζνπλ 

πιηθά θέξδε θαη λα απνθχγνπλ ην ςέκα ζε κηα κηαο θαηεχζπλζεο αλψλπκε 

αιιειεπίδξαζε, θαη ε πξνζπκία ηνπο λα πνπλ ςέκαηα απμάλεηαη φηαλ ππάξρεη έλα 

απμαλφκελν θφζηνο ζε απηνχο πνπ ιέλε αιήζεηα, θαη κεηψλεηαη φηαλ ππάξρεη έλα 

απμαλφκελν θφζηνο ζηνπο εηαίξνπο ηνπο πνπ εμαπαηήζεθαλ. Παξφκνηα ήηαλ 

απνηειέζκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ απφ ηνπο Boles, Croson θαη Murnighan ην 2000 

θαη ηνπο Charness θαη Dufwenberg ην 2004. Οη Gunnthorsdottir, McCabe θαη Smith 

ην 2002 θαη νη Burks, Carpenter θαη Verhoogen ην 2003 απέδεημαλ ην θνηλσληθν-

ςπρνινγηθφ κέηξν ηνπ Μαθηαβειηζκνχ πνπ πξνβιέπεη πνηνη παίθηεο πηζαλφλ λα είλαη 

αμηφπηζηνη θαη άμηνη εκπηζηνζχλεο (N.N, UMass, Amherst). 

 

 

2.14 Ο περηζηαζηαθός ταραθηήρας ηωλ  προηηκήζεωλ 
 

Σηελ παξάγξαθν απηή ν (N.N, UMass, Amherst), εκβαζχλεη ζην νξζνινγηθφ κνληέιν 

ηνπ παξάγνληα, επηηξέπνληαο λα εθαξκνζηεί ζε θαηαζηάζεηο ζηξαηεγηθήο 

αιιειεπίδξαζεο. Έηζη παξαηήξεζε φηη νη πξνηηκήζεηο είλαη κε ηδηνηειείο φζν θαη 

ηδηνηειείο. Οη άλζξσπνη έρνπλ θνηλσληθέο πξνηηκήζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή, θαζψο θαη ηηο εζηθέο πξνηηκήζεηο γηα αξεηέο ηνπ 

αλζξψπηλνπ ραξαθηήξα, φπσο ε εηιηθξίλεηα θαη ε αθνζίσζε. Απηέο νη εθηεηακέλεο 

πξνηηκήζεηο αλακθίβνια ζπκβάινπλ ζηελ καθξνπξφζεζκε αηνκηθή επεκεξία φπσο νη 

Konow θαη Earley ην 2008 παξαηήξεζαλ. Ωζηφζν, νη θνηλσληθέο θαη εζηθέο 

πξνηηκήζεηο δελ είλαη κφλν ιεηηνπξγηθέο, επεηδή ηα άηνκα αζθνχλ απηέο ηηο 

πξνηηκήζεηο αθφκα θαη φηαλ δελ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ καθξνπξφζεζκα νθέιε. 

 

Παξά ηελ εκβάζπλζε ηεο νξζνινγηθήο επηινγήο, (N.N, UMass, Amherst) 

δηαηεξήζεθε ε έλλνηα φηη ην άηνκν έρεη κηα ακεηάβιεηε ππνθείκελε πξνηίκεζε πνπ 
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νξίδεη φ,ηη ζπλεπάγεηαη ηελ θαηά πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, αλάινγα κε 

ηελ ηδηαίηεξε ζηξαηεγηθή αιιειεπίδξαζεο πνπ εκπιέθεηαη. 

 

Σηε ζπλέρεηα ν (N.N, UMass, Amherst) παξνπζηάδεη δχν κειέηεο ησλ Dana, Cain θαη 

Dawes, νη νπνίεο απνδεηθλχνπλ ηελ πεξηζηαζηαθή θχζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ 

παηθηψλ θαη ηελ επηζπκία λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θνηλσληθνχο ηχπνπο. Η πξψηε 

πεξίπησζε κειέηεζε νγδφληα πξνπηπρηαθνχο ζπνπδαζηέο παλεπηζηεκίνπ νη νπνίνη 

ρσξίζηεθαλ ζε ζαξάληα δεπγάξηα γηα λα παίμνπλ ζην παίγλην ηνπ δηθηάηνξα. Έλα 

κέινο απφ θάζε δεπγάξη επηιέρζεθε ηπραία λα είλαη ν δηθηάηνξαο θαη ην άιιν κέινο 

λα είλαη ν δέθηεο. Σην δηθηάηνξα δφζεθαλ €10 θαη δεηήζεθε λα επηιέμνπλ πφζα επξψ 

ήζειε ν θαζέλαο λα δψζεη ζην δέθηε, ελψ νη δέθηεο δελ είραλ ελεκεξσζεί φηη έπαηδαλ 

ην παίγλην ηνπ δηθηάηνξα. Αθνχ έθαλαλ ηηο επηινγέο ηνπο, πξηλ ελεκεξσζνχλ νη 

δέθηεο γηα ην παίγλην, παξνπζηάζηεθε ζηνπο δηθηάηνξεο ε επηινγή λα απνδερζνχλ €9 

θαη λα κε παίμνπλ ην παίγλην. Τνπο είπαλ φηη εάλ ν δηθηάηνξαο έθαλε απηήλ ηελ 

επηινγή ν δέθηεο δελ ζα αλαθάιππηε πνηέ φηη ην παίγλην ήηαλ κηα πηζαλφηεηα θαη ζα 

έπαηξλε κφλν ηα ρξήκαηα γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ζην ρψξν ηνπ πεηξάκαηνο. 

 

Έληεθα δηθηάηνξεο απφ ην ζχλνιν ησλ ζαξάληα, έιαβαλ ηελ επηινγή εμφδνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δχν νη νπνίνη είραλ επηιέμεη λα θξαηήζνπλ ηα €10 ζην 

παίγλην ηνπ δηθηάηνξα. Πξάγκαηη, ην 46% ησλ δηθηαηφξσλ πνπ είρε επηιέμεη λα δψζεη 

έλα ζεηηθφ πνζφ ζηνπο δέθηεο ηνπ, έιαβε ηελ επηινγή ηεο εμφδνπ θαηά ηελ νπνία ν 

δέθηεο δελ έπαηξλε ηίπνηα. Απηή ε ζπκπεξηθνξά δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ έλλνηα ησλ 

ακεηάβιεησλ πξνηηκήζεσλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 10€ κεηαμχ ηνπ δηθηάηνξα θαη ηνπ 

δέθηε γηαηί άηνκα πνπ ζα είραλ δψζεη ζην δέθηε ηνπο έλα ζεηηθφ πνζφ ζην παίγλην 

ηνπ δηθηάηνξα ηειηθά θαηέιεμαλ λα κε ηνπ δψζνπλ ηίπνηα απνθεχγνληαο λα παίμνπλ 

ζην παίγλην, θαη άηνκα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θξαηήζνπλ φιν ην πνζφ ησλ €10 ζην 

παίγλην ηνπ δηθηάηνξα ήηαλ πξφζπκνη λα ράζνπλ €1 απφ ην λα παίμνπλ ζην παίγλην 

(N.N, UMass, Amherst). 

 

Γηα λα απνθιεηζηνχλ φιεο νη άιιεο πηζαλέο εμεγήζεηο κηαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο, νη 

Dana, Cain θαη Dawes, έθαλαλ κηα δεχηεξε κειέηε ζηελ νπνία ελεκέξσζαλ ην 

δηθηάηνξα φηη ν δέθηεο δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα αλαθαιχςεη φηη ην παίγλην ηνπ 

δηθηάηνξα έρεη παηρηεί. Έηζη, εάλ ν δηθηάηνξαο έδηλε €5 ζηνπο δέθηεο, νη ηειεπηαίνη 

ζα πξέπεη λα πάξνπλ ηα €5 αιιά ζα δε ζα ηνπο δίλνληαλ θακία εμήγεζε γηα ην ιφγν 

πνπ ηα πήξαλ. Σε απηή ηε λέα θαηάζηαζε, κφλν έλαο απφ ηνπο είθνζη ηέζζεξηο 

δηθηάηνξεο δηάιεμε λα πάξεη ηα €9 ζαλ επηινγή εμφδνπ.  

 

Οη  (N.N, UMass, Amherst) ζεκεηψλνπλ, φηη ζε απηή ηελ λέα θαηάζηαζε, ε ίδηα 

θνηλσληθή θαηάζηαζε κεηαμχ ηνπ δηθηάηνξα θαη ηνπ δέθηε επηθξαηεί ηφζν ζην 

παίγλην ηνπ δηθηάηνξα φζν θαη ζηελ επηινγή εμφδνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ ππάξρεη 

δηαθνξά ζηνπο θαλφλεο νη νπνίνη εθαξκφδνληαη ζηηο δχν επηινγέο θαη δελ ππάξρεη 

λφεκα ζην λα ράζνπλ €1 απιά γηα λα έρνπλ ην παίγλην ην νπνίν δελ θαιείηαη παίγλην 

ηνπ δηθηάηνξα.  

 

Η πην πηζαλή εξκελεία απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ είλαη φηη πνιινί παίθηεο έλνησζαλ 

ππνρξεσκέλνη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο θαλφλεο φηαλ παίδνπλ ην 

παίγλην ηνπ δηθηάηνξα, ή παξαβίαδαλ απηνχο ηνπο θαλφλεο κε έλα κε άλεην ηξφπν, 

θαη ήηαλ πξφζπκνη απιά λα είλαη ζε κηα θαηάζηαζε πνπ ε νπνία αθνινπζνχζε απηνχο 

ηνπο ηχπνπο. 

 



Κεθάιαην 2                                                                                                               Σπκπεξηθνξηθή Θεσξία Παηγλίσλ 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή                                                                                                                                                   40 

 

2.15 Η ζθοηεηλή πιεσρά ηες αιηροσηζηηθής ζσλεργαζίας 
 

Η αλζξψπηλε ηθαλφηεηα γηα ζπλεξγαζία ζε κεγάιεο νκάδεο ιφγσ ησλ πξν-

θνηλσληθψλ πξνηηκήζεσλ εθηείλεηαη φρη κφλν ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο θχζεο αιιά 

θαη ζηελ θαηάθηεζε άιισλ αλζξψπηλσλ νκάδσλ. Ο (N.N, UMass, Amherst) 

αλαθέξεη φηη αθφκε θαη έλαο κηθξφο ππαηληγκφο φηη ίζσο λα ππάξρεη κηα βάζε γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ νκάδσλ, πξνθαιεί ηα άηνκα λα εκθαλίζνπλ εζσηεξηθή 

πίζηε θαη εμσηεξηθή ερζξφηεηα. Τα κέιε ηεο νκάδαο δείρλνπλ πεξηζζφηεξν 

γελλαηφδσξε κεηαρείξηζε ζηα ίδηα ηα κέιε ηεο νκάδαο, απφ φηη ζηα κε κέιε αθφκα 

θαη φηαλ ε βάζε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο νκάδαο είλαη απζαίξεηε θαη αζήκαληε.  

 

Όπσο αλαθέξεη ν (N.N, UMass, Amherst), ζε έλα πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ηνλ Abbink ην 2007, κε ζπκκεηέρνληεο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, παξαηεξήζεθε 

έλα ηδηαίηεξα δξακαηηθφ παξάδεηγκα ηεο ηάζεο ησλ αηφκσλ λα είλαη πξφζπκνη λα 

θιηκαθψζνπλ ηε ζχγθξνπζε θαη πέξα απφ ην ζεκείν πνπ εμππεξεηνχζε ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ακνηβέο θαη κφλν.  

 

Παράδεηγκα 2.15.1 Έζησ ηα δεχγε        ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζην αθφινπζν 

παίγλην. Σε θάζε παίθηε δφζεθαλ 1000 πφληνη θαη ν παίθηεο κπνξνχζε λα ζπαηαιήζεη 

νπνηνδήπνηε αλαινγία ηνπ,     ζηνπο εμνπιηζκνχο. Η πηζαλφηεηα ηνπ παίθηε   λα 

ληθήζεη ήηαλ ε                      Μπνξνχκε λα βξνχκε ην ζεκείν ηζνξξνπίαο ηνπ 

Nash απηνχ ηνπ παηγλίνπ. Αλ ν παίθηεο 1 μνδεχεη   , ηφηε νη δαπάλεο ηνπ παίθηε 2 

πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ αλακελφκελε ακνηβή, δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

  
  = √           

 

Η ζπκκεηξηθή ηζνξξνπία ηνπ Nash ζέηεη   
    

  πνπ δίλεη   
    

     . 

Πξάγκαηη, εάλ έλαο παίθηεο δαπαλά πεξηζζφηεξνπο απφ 250 πφληνπο, ε θαιχηεξε 

απάληεζε ηνπ άιινπ παίθηε είλαη λα δαπαλά ιηγφηεξν απφ 250 πφληνπο. 

 

Γεθαηέζζεξα δεπγάξηα παηθηψλ έπαημαλ απηφ ην παίγλην γηα είθνζη γχξνπο, θαζέλαο 

κε ηνλ ίδην ζπλέηαηξν. Ο κέζνο φξνο ηεο θαηά θεθαιήλ δαπάλεο εμνπιηζκνχ άξρηδε 

ζην 250% ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ Nash ζηνλ 1ν γχξν θαη έδεημαλ θάπνηα ηάζε λα 

κεησζεί, θηάλνληαο ζην 160% ηνπ επηπέδνπ ηνπ Nash κεηά απφ είθνζη γχξνπο. 

 

Όπσο αλαθέξεη ν (N.N, UMass, Amherst), ν Abbink θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

δηεμήγαγαλ ην ίδην παίγλην κε ηέζζεξηο παίθηεο ζε θάζε νκάδα, φπνπ θάζε παίθηεο 

ηεο ληθήηξηαο νκάδαο έιαβε ρίιηνπο πφληνπο. Ο Abbink έδεημε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ε ηζνξξνπία ηνπ Nash επηηπγράλεηαη φηαλ θάζε νκάδα ζπαηαιήζεη 

δηαθφζηνπο πελήληα πφληνπο ζε εμνπιηζκνχο. Γηα λα ην δνχκε απηφ, γξάθνπκε ηελ 

αλακελφκελε ακνηβή ηνπ παίθηε 1: 

 

     ∑   
 
   

∑   
   

 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ ζρέζε θαη ιχλνληαο σο πξνο    έρνπκε: 
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    √                     ∑  

 

   

 

 

Τψξα, εμηζψλνληαο φια ηα    γηα λα βξνχκε ηε ζπκκεηξηθή ηζνξξνπία, έρνπκε φηη 

   
            .  Σε  απηή ηελ πεξίπησζε νη νκάδεο μνδεχνπλ πεξίπνπ 600% ηνπ 

βέιηηζηνπ ζηηο πξψηεο ιίγεο πεξηφδνπο, θαη απηφ κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζην 250% ηνπ 

βέιηηζηνπ ζηηο ηειηθέο πεξηφδνπο. Τν πείξακα απηφ δείρλεη ηελ ηάζε ησλ παηθηψλ λα 

ππεξβνχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαηά πνιχ γηα αληαγσληζηηθνχο ιφγνπο, αλ θαη ε 

εμνηθείσζε κε ην παίγλην κεηψλεη έληνλα ηελ ηάζε απηή. Αλ επηηξεπφηαλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα παίμνπλ γηα αθφκα είθνζη πεξηφδνπο, πηζαλφ λα είρε παξαηεξεζεί 

κηα ηάζε γηα πξνζέγγηζε ζηελ θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά απάληεζεο. 

 

Ωζηφζν, φπσο αλαθέξεη ν (N.N, UMass, Amherst) ν Abbink θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, 

ζπλέρηζαλ ηα παξαπάλσ παίγληα κε ηε δηαθνξά φηη κεηά απφ θάζε γχξν, νη παίθηεο 

κπνξνχζαλ λα ηηκσξνχλ ηνπο άιινπο παίθηεο βαζηζκέλνη ζην επίπεδν ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηνπο ζε πξνεγνχκελνπο γχξνπο. Η ηηκσξία έρεη θφζηνο ίζν κε ηξεηο 

κάξθεο πνπ πάξζεθαλ απφ ηνλ ηηκσξεζέληα θαη νη νπνίεο θνζηίδνπλ ζηνλ ηηκσξφ κία 

κάξθα. Απηφ, θπζηθά, αληαλαθιά ζην παίγλην δεκφζησλ αγαζψλ κε δαπαλεξή 

ηηκσξία θαη πξάγκαηη απηφ ην παίγλην έρεη δεκφζηα πηπρή αγαζψλ θαηά ηελ νπνία 

φζν πεξηζζφηεξν ζπκβάιιεη έλα κέινο κηαο νκάδαο, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε 

θαιχηεξε ζπλεηζθνξά ησλ άιισλ, γηαηί ε βέιηηζηε νιηθή ζπλεηζθνξά ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο είλαη 250, αλεμάξηεηα κε ην πψο κνηξάδεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ.  

 

Σε απηή ηε λέα θαηάζηαζε, ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηηκσξία, νη δαπάλεο μεθίλεζαλ ζην 

640% ηνπ βέιηηζηνπ επηπέδνπ αληαπφθξηζεο, απμήζεθαλ ζην πςειφ 1000% απηνχ 

ηνπ επηπέδνπ θαη δηακνξθψζεθαλ ζην 900% ηνπ βέιηηζηνπ απαληεηηθνχ επηπέδνπ 

ζηελ 7ε πεξίνδν, ρσξίο λα δείρλνπλ θάπνηα ηάζε γηα αχμεζε ή κείσζε ζηηο ππφινηπεο 

13 πεξηφδνπο. Απηή ε εληππσζηαθή ζπκπεξηθνξά δείρλεη φηη ε εζσηεξηθή δπλακηθή 

ηεο αιηξνπηζηηθήο ηηκσξίαο είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζεη ζε αξθεηά πςειά επίπεδα ηε 

κάρε ησλ δαπαλψλ πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηελ πιηθή ακνηβή. Αλ θαη πξέπεη λα 

γίλεη πεξηζζφηεξε δνπιεηά ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, θαίλεηαη φηη νη ίδηεο πξν-θνηλσληθέο 

πξνηηκήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηα αλζξψπηλα φληα λα ζπλεξγαζηνχλ ζε κεγάιεο 

νκάδεο άγλσζησλ κεηαμχ ηνπο αηφκσλ, ζηξέθνληαη ηαπηφρξνλα ζην ζηφρν ηεο 

ακνηβαίαο απηνθαηαζηξνθήο κε κεγάιε επθνιία (N.N, UMass, Amherst). 

 

 

2.16 Πρόησπα ζσλεργαζίας 
 

Ο (N.N, UMass, Amherst), παξαηήξεζε φηη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζην 

εξγαζηήξην δελ ζα παξνπζίαδαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ, αλ δελ βνεζνχζαλ ζηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε ε θαηαλφεζε θαη κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ πξαγκαηηθή 

δσή. Υπάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο φηη ε εμσηεξηθή εγθπξφηεηα ησλ πεηξακαηηθψλ 

απνηειεζκάησλ είλαη πςειή. Γηα παξάδεηγκα, νη Binswanger θαη Sillers ην 1980, 

ρξεζηκνπνίεζαλ δεηγκαηνιεπηηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζηάζε έλαληη ηνπ 

θηλδχλνπ θαζψο θαη πεηξακαηηθά ιαρεηνθφξνπο αγνξέο κε πξαγκαηηθέο νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο γηα επηηπρή πξφβιεςε ησλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ ησλ αγξνηψλ. Ο 

Glaeser ην 2000, δηεξεχλεζε θαηά πφζν νη πεηξακαηηθνί παίθηεο πνπ εκπηζηεχηεθαλ 

ηνπο άιινπο ζην παίγλην ηεο εκπηζηνζχλεο, ζπκπεξηθέξζεθαλ επίζεο κε εκπηζηεπηηθφ 

ηξφπν ζην πξνζσπηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Σην πιαίζην απηφ παξαηεξήζεθε φηη ε 
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πεηξακαηηθή ζπκπεξηθνξά ήηαλ αξθεηά θαιή έλδεημε γηα ηε ζπκπεξηθνξά έμσ απφ ην 

εξγαζηήξην, ελψ παξάιιεια νη ζπλήζεηο κεηξήζεηο εκπηζηνζχλεο, βαζίζηεθαλ ζε 

δεηγκαηνιεπηηθέο εξσηήζεηο, ρσξίο λα παξέρεηαη νπζηαζηηθά θακία πιεξνθνξία. Οη  

Genesove θαη Mayer ην 2001, έδεημαλ φηη ε απνζηξνθή ηεο απψιεηαο, θαζνξίδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πσιεηή ζε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Η επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

έξεπλαο έδεημε φηη ε απνζηξνθή πξνο ηελ απψιεηα δελ πεξηνξίδεηαη ζην εξγαζηήξην 

αιιά επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ζηελ αγνξά ζηελ νπνία ππάξρνπλ θέξδε θαη δεκίεο. 

 

Οκνίσο, φπσο αλαθέξεη ν (N.N, UMass, Amherst), ν Karlan ην 2005, ρξεζηκνπνίεζε 

ην παίγλην ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ην παίγλην δεκφζησλ αγαζψλ γηα λα πξνβιέςεη ηελ 

πηζαλφηεηα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο επηζηξνθήο ησλ δαλείσλ πνπ πήξε έλαο παίθηεο, 

θαζψο θαη φηη ηα άηνκα πνπ ήηαλ άμηα εκπηζηνζχλεο ζην παίγλην ηεο εκπηζηνζχλεο 

ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα αζεηήζνπλ ην ιφγν ηνπο. Δπίζεο, ζην ίδην πιαίζην νη Fehr 

θαη Goette ην 2007, παξαηήξεζαλ φηη ζε κηα νκάδα παηθηψλ, απηνί θαη κφλν απηνί 

πνπ έδεηρλαλ ηελ απνζηξνθή ηεο απψιεηαο ζηελ έξεπλα ηνπ εξγαζηεξίνπ, 

παξνπζίαζαλ ηελ απνζηξνθή ηεο απψιεηαο φηαλ αληηκεηψπηδαλ ηε δηαθχκαλζε ησλ 

πνζνζηψλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή. 

 

Σε επίζεο ζεκαληηθφ πείξακα νη Herrmann, Thöni θαη Gächter ην 2008, ηνπνζέηεζαλ 

δεθαέμη παίθηεο ζε νκάδεο δέθα πέληε δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ κε δηαθνξεηηθά 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ζε παίγλην δεκφζησλ αγαζψλ κε ηηκσξία. Γηα λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ζεκαηηθψλ νκάδσλ, 

απεπζχλζεθαλ ζε θνηηεηέο ίδηνπ επηπέδνπ θαη αληηθεηκέλνπ απφ θάζε ρψξα. Τν 

θαηλφκελν πνπ ήζειαλ λα κειεηήζνπλ ήηαλ ε αληη-θνηλσληθή ηηκσξία (N.N, UMass, 

Amherst). 

  

Τν θαηλφκελν απηφ αλαιχζεθε αξρηθά απφ ηνπο Cinyabuguma, Page θαη Putterman ην 

2004, νη νπνίνη παξαηήξεζαλ φηη κεξηθνί θαηξνζθφπνη, φηαλ ηνπο ηηκσξνχζαλ, 

απαληνχζαλ αξλεηηθά κε ην λα απμάλνπλ ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο, αιιά κάιινλ 

ηηκσξψληαο ηνπο κεγάινπο ζπλεηζθέξνληεο. Η θαηλνκεληθή εμήγεζε απηήο ηεο 

δηεζηξακκέλεο ζπκπεξηθνξάο είλαη φηη κεξηθνί θαηξνζθφπνη πηζηεχνπλ φηη είλαη δηθφ 

ηνπο πξνζσπηθφ δίθαην λα θαηξνζθνπνχλ εάλ απηφ επηζπκνχλ, θαη απαληνχζαλ ζηνπο 

επηθξηηέο νη νπνίνη ηνπο ηηκσξνχζαλ κε έλαλ έληνλα ακνηβαίν ηξφπν, δειαδή κε ην λα 

πξνβαίλνπλ ζε αληίπνηλα ελαληίνλ ησλ δησθηψλ ηνπο. Τν απνηέιεζκα, θπζηθά, είλαη 

κηα απφηνκε πηψζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζπλεξγαζίαο γηα φιε ηελ νκάδα (N.N, UMass, 

Amherst). 

 

 

2.17 Έλα πρόβιεκα κε ζσκπερηθορηθές δηαζηάζεης 
 

O Morgan (Morgan R. J., 2011), αλαθέξεη φηη ε Δ.Δ. θαη ε Διιάδα παίδνπλ έλα 

παίγλην ην νπνίν δελ είλαη πηζαλφλ λα επαλαιεθζεί άκεζα. Η Διιάδα δελ 

ζπκκνξθψζεθε κε ηηο θνξνινγηθέο νδεγίεο ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηε 

ζπλζήθε Μάαζηξηρη. Η Δ.Δ. κε ηελ ζεηξά ηεο, δελ δηαζέηεη αμηφπηζηεο κνξθέο 

ηηκσξίαο, δεδνκέλνπ φηη νπνηαδήπνηε απνβνιή ή αλαζηνιή απφθαζεο ζπκκεηνρήο 

ηεο Διιάδαο ζηελ Δ.Δ. ζα πεξηέρεη επηπιένλ θίλδπλν αθνχ νη κε ηνθνθφξεο 

θαηαζέζεηο (φπσο εμνπζηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην) ζα είλαη 

δχζθνιν λα επηβιεζνχλ.  
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Γηα ηελ Διιάδα, ην βέιηηζην απνηέιεζκα ζα είλαη λα ηζνξξνπήζεη ην έιιεηκκά ηεο, 

λα θξαηήζεη ηνπο πνιίηεο ηθαλνπνηεκέλνπο θαη λα εμαζθαιίζεη έλα ζρέδην δηάζσζεο 

(γηα παξάδεηγκα έλα ζρέδην απνζηαζίαο). Σρεηηθά κε ηελ Δ.Δ., ζα πξνηηκνχζε λα κελ 

βνεζήζεη ηελ Διιάδα κε ζρέδην δηάζσζεο θαη λα ηελ αθήζεη λα αλαδηακνξθψζεη ηα 

νηθνλνκηθά ηεο κφλεο ηεο (πεξίπησζεο απνζηαζίαο ηεο Δ.Δ.). Αλ ε θάζε ρψξα δξάζεη 

κε ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ην απνηέιεζκα ζα είλαη λα ππνθέξνπλ θαη νη δχν πιεπξέο.  

 

 Η Διιάδα ζα έβγαηλε απφ ηνλ ράξηε ηνπ επξψ θαη ζα αληηκεηψπηδε απίζηεπηα 

πςειφ θφζηνο έθδνζεο λένπ δαλείνπ, πηζαλφηαηα αζεηψληαο ην αλεμφθιεην 

ρξένο θαη ππνθέξνληαο απφ ηηο ζπλέπεηεο κηαο ζνβαξήο βξαρππξφζεζκεο 

νηθνλνκηθήο ππνρψξεζεο.  

 Η Δ.Δ. ζα ππέθεξε θαζψο ην επξψ ζα έραλε ηελ αμηνπηζηία ηνπ σο ζηαζεξφ 

λφκηζκα θαη σο απνηέιεζκα, θαη άιιεο ππεξρξεσκέλεο ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ. 

ζα έβιεπαλ ην θφζηνο ρξένπο ηνπο λα απμάλεηαη θαζψο ηα πξνβιήκαηα ηεο 

Διιάδαο ζα εμαπιψλνληαλ κέζα ζηελ έλσζε.  

 

Σπλεπψο είλαη πξνο θνηλφ φθεινο (Διιάδαο θαη Δ.Δ.) λα ζπλεξγαζηνχλ, δειαδή γηα 

ηελ Διιάδα λα εθαξκφζεη κηα ζπλεηή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη λα κεηψζεη ην 

έιιεηκκά ηεο έηζη ψζηε λα κεηψζεη θαη ην κειινληηθφ βάξνο ηνπ ρξένπο ηεο, θαη γηα 

ηελ Δ.Δ. λα δηαζψζεη ηελ Διιάδα ψζηε λα ηελ βνεζήζεη ζηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ρξένπο ηεο (Morgan R. J., 2011).  

 

Ωζηφζν, απηή ηελ ζηηγκή βξίζθνληαη ζε έλα γλσζηφ παίγλην φπσο ην Γεξάθη / 

Πεξηζηέξη, δειαδή ζε έλαλ πφιεκν θζνξάο. Παξφιν πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηινγή (-

1, -1) ηνπ παηγλίνπ πνπ αθνινπζεί, θαη νη δχν παίθηεο (Δ.Δ. θαη Διιάδα) παίδνπλ ην 

παίγλην αλακνλήο, παξαηεξψληαο αλ ν άιινο ζα θάλεη πξψηνο θίλεζε.  

 

Αλ ε Διιάδα απνθαζίζεη λα κεηψζεη/πεξηθφςεη ην έιιεηκκα, ε Δ.Δ. ζα είλαη 

απξφζπκε λα πξνζθέξεη νπνηαδήπνηε βνήζεηα. Αληίζεηα αλ ε Διιάδα απνθαζίζεη λα 

ζπλερίζεη λα εμππεξεηεί ην έιιεηκκα, είλαη πεξηζζφηεξν επεξγεηηθφ γηα ηελ Δ.Δ. λα 

ηελ δηαζψζεη έζησ θαη κε θφζηνο (Morgan R. J., 2011).  

 

Τελ ίδηα ζηηγκή, ε Διιάδα πεξηκέλεη ηελ Δ.Δ. λα δξάζεη πξψηε, ζηελ νπνία 

πεξίπησζε, ε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα επσθειεζεί απφ ηελ θαζπζηέξεζε ή ηελ 

κείσζε ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο. Η θαιχηεξε έθβαζε  ζα ήηαλ λα δξάζνπλ θαη νη δχν 

ηαπηφρξνλα θαη λα ζπλεξγαζηνχλ, πξάγκα ην νπνίν θαη ζπλέβε (Morgan R. J., 2011).  

 
 Η Διιάδα 

ζπλερίδεη κε 

έιιεηκκα 

Η Διιάδα 

πεξηθφπηεη ην 

έιιεηκκα 

Η Δ.Δ. 

εκπιέθεηαη 
(1,5) (3,3) 

Η Δ.Δ. δελ 

εκπιέθεηαη 
(-1,-1) (5,1) 

 

Παξφιν πνπ ε Δ.Δ. θαη ε Διιάδα παίδνπλ έλα παίγλην πνπ δελ είλαη πηζαλφλ λα 

επαλαιεθζεί, γηα ηελ Δ.Δ. ην παίγλην κπνξεί πνιχ εχθνια λα επαλαιεθζεί κε ηα 
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ππφινηπα κέιε ηνπ ηφμνπ PIGS γηα παξάδεηγκα. Οπζηαζηηθά, απηφ είλαη έλα 

δηαδνρηθφ παίγλην ζην νπνίν: 

 

 αλ ε Δ.Δ.  βνεζήζεη ηελ Διιάδα, νη άιιεο ρψξεο (PIGS) είλαη πηζαλφλ λα 

δεηήζνπλ θαη απηέο δηάζσζε κε ηελ ζεηξά ηνπο 

 αλ ε Δ.Δ. ζηεξίμεη ηελ Διιάδα θαη κεηά αληηκεησπίζεη ληφκηλν αηηεκάησλ 

δηάζσζεο απφ άιιεο ρψξεο, ξηζθάξεη λα μεκείλεη απφ θνλδχιηα γηα ηηο 

δηαζψζεηο 

 αλ ε Δ.Δ. δελ ζηεξίμεη ηελ Διιάδα θαη αθνινπζήζεη παληθφο, θαζψο ε Διιάδα 

ζα αζεηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρξένπο ηεο, ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί ην ίδην θαη κε ηα ρξέε άιισλ ρσξψλ, σζψληαο ηνπο έλα βήκα πην 

θνληά ζην λα θεξχμνπλ θαη απηέο αδπλακία απνπιεξσκψλ.  

 

Η βέιηηζηε ιχζε ζε απηφ ην παίγλην θαίλεηαη λα είλαη απηή πνπ ε Δ.Δ. θαη ην Γ.Ν.Τ. 

εθάξκνζαλ ζηελ πξάμε ε νπνία ήηαλ λα δηαζψζνπλ ηελ Διιάδα, αιιά λα ην θάλνπλ 

ζρεηηθά επίπνλν (έηζη ψζηε λα κελ θαίλεηαη ειθπζηηθφ σο επηινγή γηα ηηο άιιεο 

ρψξεο) θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πνιχ κεγάιν άκνξθν ηακείν 

δηάζσζεο ην νπνίν δελ ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλν κε θάπνηα ρψξα ησλ PIGS 

ζπγθεθξηκέλα (Morgan R. J., 2011).  

 

Απηφ θαζηζηά δχζθνιν γηα ηηο αγνξέο λα αζθήζνπλ πίεζε ζηα νκφινγα ησλ άιισλ 

PIGS απαηηψληαο ςειφηεξα επηηφθηα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε λένπ ρξένπο ή ηελ 

αλαηξνπή ηνπ ήδε ππάξρνληνο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ μέξνπλ πνηεο ρψξεο ζα 

ιάβνπλ ζηήξημε θαη πνηεο φρη. Τν ηακείν δηάζσζεο νπζηαζηηθά δεκηνπξγεί πξφβιεκα 

ζπληνληζκνχ ζηελ αγνξά, απνηξέπνληαο δπλεηηθά ηελ επίζεζε ζε θάπνηα απφ ηηο 

άιιεο PIGS. Δάλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Δ.Δ. θαη ην Γ.Ν.Τ.  είηε δελ δεζκεχνληαλ 

πξνθαηαβνιηθά ζηηο άιιεο PIGS ή απιά αλαθνίλσλαλ πσο ζα δηέζεηαλ ηα θεθάιαηα 

δηάζσζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο, φηαλ ζα πξνέθππηε ε αλάγθε, νη αγνξέο ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη  πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλεο λα δνθηκάζνπλ ηελ δέζκεπζή ηνπο 

γηα ηηο επφκελεο δηαζψζεηο (Morgan R. J., 2011).  

 

Τν βαζηθφ πξφβιεκα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, είλαη φηη θαζψο νη άιιεο 

ρψξεο ζην ηφμν PIGS απνξξνθνχλ ηε ρξεκαηνδφηεζε, ε αγνξά κπνξεί ηφηε λα 

επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ ηειεπηαία ελαπνκέλνπζα ρψξα, ππνζέηνληαο φηη 

ε Δ.Δ. θαη ην Γ.Ν.Τ. έρνπλ μεκείλεη απφ ρξήκαηα θαη ζην ζεκείν απηφ δελ είλαη 

ηθαλνί λα βνεζήζνπλ ζηελ δηάζσζε (Morgan R. J., 2011).   

 

Ο πξνθαλήο ππνςήθηνο ήηαλ ε Ιζπαλία, ηεο νπνίαο ε νηθνλνκία έρεη παξαιχζεη απφ 

ηελ παγθφζκηα χθεζε θαη ε νπνία έρεη ην 2011 έλα επνρηθά πξνζαξκνζκέλν πνζνζηφ 

αλεξγίαο άλσ ηνπ 20%. Σχκθσλα κε πξνβιέςεηο ηεο Τξάπεδαο ηεο Ιζπαλίαο, ην ΑΔΠ 

ηεο ρψξαο ζα απμαλφηαλ κφλν θαηά 0,8 % ην έηνο 2010 θαη 1,5 % ηνλ επφκελν, θαη 

αλακελφηαλ λα ηξέμεη έλα έιιεηκκα 6,2% ηνπ ΑΔΠ γηα ην έηνο 2011 θαη 5,2 % ηνπ 

ΑΔΠ γηα ην 2012, δειαδή €66εθ. θαη €57εθ. αληίζηνηρα. Απηά ηα πνζά φηαλ 

ζπλδπάδνληαη κε εθείλα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ ιεμηπξφζεζκνπ ρξένπο 

ηεο ρψξαο κπνξεί λα είλαη ππεξβνιηθά κεγάια γηα λα θαιπθζνχλ απφ ηακεία 

δηάζσζεο φπσο απηφ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Γ.Ν.Τ. (Morgan R. J., 2011).     

 

Γηα ηελ Δ.Δ. ην πξφβιεκα ηεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο ηεο Διιάδαο κπνξεί λα έρεη 

ζνβαξή θαη κεηαδνηηθή επίδξαζε. Υπνζέηνληαο φηη ε Δ.Δ. πξέπεη λα παξέρεη ζηήξημε 

ζηελ Διιάδα γηα λα απνηξέςεη πεξαηηέξσ εμάπισζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ην παίγλην 
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κεηαηξέπεηαη ζε έλα παίγλην ηνπ «πνηφο» ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε βνήζεηα απηή. 

Γπζηπρψο, ην πξφβιεκα γίλεηαη έλα δίιιεκα θπιαθηζκέλνπ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο 

Δ.Δ., ζην νπνίν φιεο νη ρψξεο ζα επσθεινχληαλ απφ κηα δηάζσζε, αιιά δελ είλαη 

πξνο φθεινο θακίαο λα δξάζεη απφ κφλε ηεο, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε αδξάλεηα φιεο ηηο 

ρψξεο.  

 

Παξφιν πνπ ηα νθέιε θάζε κέινπο ηεο Δ.Δ. απφ ηελ δηάζσζε είλαη δηαθνξεηηθά (π.ρ. 

ε Γεξκαλία, σο θπξίαξρε θαη πην ζηαζεξή νηθνλνκία ηεο Δ.Δ. έρεη ηελ κεγαιχηεξε 

απψιεηα απφ κηα απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ επξψ), νη απνθάζεηο ηεο θαζεκίαο 

μερσξηζηά είλαη ζηελ νπζία νη ίδηεο, δειαδή λα πξνκεζεχζνπλ θνλδχιηα γηα ηελ 

δηάζσζε ή λα πεξηκέλνπλ θάπνηα άιιε ρψξα λα ην θάλεη. Τν λα δξάζεη κηα ρψξα 

κεκνλσκέλα έρεη ηνλ θίλδπλν φηη ε ρψξα πνπ ζα παξέρεη ηα θνλδχιηα δελ γλσξίδεη ηηο 

πξάμεηο ησλ άιισλ ρσξψλ.  

 

Απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ άιισλ ρσξψλ, φιεο επσθεινχληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε κηα δηάζσζε αιιά έρνπλ ζίγνπξα θαη θάπνην θφζηνο. Γηαπηζηψλνπλ ινηπφλ, πσο 

ζα είραλ αθφκα κεγαιχηεξν φθεινο εθφζνλ θάπνηα άιιε ρψξα ζπκθσλνχζε λα 

ρξεκαηνδνηήζεη κηα δηάζσζε θαη ηειηθά δελ θξηλφηαλ απαξαίηεην λα ην θάλεη ε ίδηα. 

Ιδαληθά, ην παίγλην ζα ήηαλ έλα παίγλην ζπληνληζκνχ, φπνπ φια ηα κέιε ηεο Δ.Δ. ζα 

δξνχζαλ ηαπηφρξνλα γηα λα βνεζήζνπλ ζηε δηάζσζε ηεο Διιάδαο θαη ζα 

κνηξάδνληαλ φιεο ηα νθέιε απηήο (Morgan R. J., 2011).    

 

Ωζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφο ν ζπληνληζκφο έρεη απνδεηρζεί ππεξβνιηθά 

δχζθνινο απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ πνιηηηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηα 

εζσηεξηθά θάζε ρψξαο πνπ θαζηζηνχλ ηε ζπκκεηνρή ζηελ δηάζσζε, κηα θίλεζε πνπ 

απέρεη πνιχ απφ ηελ ηδαληθή (Morgan R. J., 2011).  

 

Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γεξκαλία, έλα ζρέδην δηάζσζεο ζα γηλφηαλ αληηιεπηφ απφ ηελ 

θνηλσλία σο κηα θίλεζε κε ηελ νπνία επηηξέπνπκε ζηνπο Έιιελεο λα ζπλερίζνπλ ηελ 

ζπαηάιε, ηελ ραιαξή ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία θαη ηηο πνιπηειείο παξνρέο 

ζπληαμηνδφηεζεο. Δάλ ε Γεξκαλία πξνρσξήζεη απφ κφλε ηεο, νη εγέηεο ηεο φρη κφλν 

ζα εθζέζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε πνιηηηθφ θίλδπλν αιιά ζα σζήζνπλ ηνπο πνιηηηθνχο 

εγέηεο θαη ησλ άιισλ ρσξψλ λα θαηαιήμνπλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα έηζη ψζηε λα 

απνθχγνπλ λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ απφ ην κεξίδην πνπ ηνπο αληηζηνηρεί.  

 

Οη άιιεο ρψξεο έρνπλ ηελ επηινγή λα ζπκπξάμνπλ κε ηε Γεξκαλία ζηελ παξνρή 

ρξεκαηνδφηεζεο ή λα πεξηκέλνπλ απφ ηηο άιιεο ρψξεο λα βνεζήζνπλ. Απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηηο Δ.Δ. έρνπλ ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα λα 

αληηκεησπίζνπλ (φπσο ηα δηθά ηνπο δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη ηηο ηνπηθέο 

νηθνλνκίεο πνπ αληαγσλίδνληαη), θαη επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν απφ έλα ζρέδην 

δηάζσζεο ζην νπνίν δε ζπκκεηέρνπλ, ε θαιχηεξε θίλεζε ηνπο είλαη λα πεξηκέλνπλ 

απφ ηηο άιιεο ρψξεο λα βνεζήζνπλ (Morgan R. J., 2011).  

 

Απηφ αθήλεη ηελ ρψξα πνπ έδξαζε κεκνλσκέλα, ζηελ απφθαζε γηα δηάζσζε ηεο 

Διιάδαο ππεξβνιηθά εθηεζεηκέλε θαη ρσξίο θακία εγγχεζε επηηπρίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ε θαιχηεξε απφθαζή είλαη λα πεξηκέλνπλ ηηο άιιεο ρψξεο λα ηνπο εληζρχζνπλ αξρηθά 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα εκπιαθνχλ. Απηή ε απφθαζε επαλαιακβάλεηαη κέζα ζηελ Δ.Δ., 

θαη έηζη, ν απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο πνπ απνπζηάδεη, νδεγεί ζε αδξάλεηα 

(Morgan R. J., 2011): 

 



Κεθάιαην 2                                                                                                               Σπκπεξηθνξηθή Θεσξία Παηγλίσλ 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή                                                                                                                                                   46 

 

 Η ρψξα Β 

εκπιέθεηαη 

Η ρψξα Β 

πεξηκέλεη 

Η ρψξα Α 

εκπιέθεηαη 

(3,3)  
(ζπληνληζκέλν παίγλην, 

ηαπηφρξνλεο θηλήζεηο) 

(1,4) 

Η ρψξα Α 

πεξηκέλεη 
(4,1) (2,2) 

 

Η απφθαζε ηεο Διιάδαο γηα ην αλ ζα πξέπεη λα εγθαηαιείςεη ην Δπξσπατθφ 

Ννκηζκαηηθφ Σχζηεκα θαη λα επηζηξέςεη ζην δηθφ ηεο εζληθφ λφκηζκα (ή άιιν) είλαη 

δχζθνιε. Έσο έλα βαζκφ, κε ην λα παξακείλεη κέινο ηνπ επξψ, ε ρψξα έρεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο δηεπθφιπλζεο ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ κέζα ζηελ 

επξσδψλε. Ωζηφζν, ζε έλαλ κεγαιχηεξν βαζκφ, επηβαξχλεη ηελ Διιάδα δεζκεχνληαο 

ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σε αληίζεζε, ηα 

ζπκθέξνληα ησλ Γάιισλ θαη ησλ Γεξκαλψλ έξρνληαη ζε ειάρηζηε ζχγθξνπζε θαη 

είλαη έληνλα ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσδψλε (Morgan R. J., 2011).  

 

Τν εληαίν λφκηζκα δηεπθνιχλεη ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο εληφο ηεο δψλεο ηνπ 

επξψ, εμαιείθνληαο ηελ αλάγθε θαη ζπλεπψο ην θφζηνο ηνπ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο 

θαη ηεο αληηζηάζκηζεο ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ. Ωζηφζν, ζε κία πεξίνδν πνπ 

ε ρψξα ζα ήζειε λα κεηψζεη ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηά ηεο ζην θαηψηεξν δπλαηφ 

επίπεδν, έηζη ψζηε λα ηνλψζεη ηνλ δαλεηζκφ θαη ηηο επελδχζεηο, έρνληαο αλαζέζεη ηελ 

εμνπζία ζρεηηθά κε ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα, 

είλαη αλαγθαζκέλε λα ζπκβηβαζηεί κε ηηο άιιεο ρψξεο κέιε ηεο ΔΚΤ, φπσο ε 

Γεξκαλία θαη ε Γαιιία (Morgan R. J., 2011).  

 

Απηέο νη ρψξεο θνβνχληαη ηνλ πιεζσξηζκφ ζηηο δηθέο ηνπο νηθνλνκίεο πεξηζζφηεξν 

απφ φηη θνβνχληαη ηελ χθεζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαη επνκέλσο πξνηηκνχλ λα 

θξαηήζνπλ ηα επηηφθηα πην ςειά. Δπηπξνζζέησο, επεηδή ε Γαιιηθή θαη ε Γεξκαληθή 

νηθνλνκία είλαη πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο απφ ηελ Διιεληθή, ε ηειεπηαία είλαη 

αλίθαλε λα αληαγσληζηεί απνπζία κάιηζηα ρακειφηεξσλ εκεξνκηζζίσλ. Παξφιν πνπ 

είλαη δπλαηφλ ε Διιάδα λα κεηψζεη ηνπο κηζζνχο θαηά νλνκαζηηθνχο φξνπο, είλαη 

πνιηηηθά δχζθνιν λα γίλεη απηφ. Αληηζέησο, αλ ε Διιάδα επέζηξεθε ζην δηθφ ηεο 

λφκηζκα, ζα ην άθελε λα πέζεη ζε αμία ζε ζχγθξηζε κε ηελ αμία πνπ είρε φηαλ 

πηνζέηεζε γηα πξψηε θνξά ην επξψ (Morgan R. J., 2011).  

 

Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ην θφζηνο απφ ηελ ππνηίκεζε ζα θαηαλεκφηαλ νκνηφκνξθα 

ζε φιε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη φρη δπζαλάινγα θαη απνθιεηζηηθά ζηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Η θίλεζε απηή ζα ήηαλ πνιηηηθά ειθπζηηθή. Η 

ρψξα ζα κπνξνχζε λα αλαθηήζεη ηελ εμνπζία λα ξπζκίδεη ηα επηηφθηά ηεο θαη λα 

ππνηηκήζεη ην λφκηζκά ηεο πεξαηηέξσ, ηφζν, φζν ζα ήηαλ απαξαίηεην γηα λα 

παξακείλεη αληαγσληζηηθή. Σε θάπνην βαζκφ, ν θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα 

εγθαηαιείπνληαο κνλνκεξψο ην επξψ ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηα νθέιε (Morgan R. J., 

2011). 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε αληηθεηκεληθή επηβάξπλζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζε επξψ ρξένπο ζα 

απμεζεί, θαζψο ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο ζα πέθηεη, ε ειιεληθή 

ππνρψξεζε απφ ην επξψ ζίγνπξα ζα ζπλέπηπηε κε, ή ζα αθνινπζνχζε, θήξπμε 

αδπλακίαο πιεξσκήο ηνπ ρξένπο (Morgan R. J., 2011).  
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Παξφιν πνπ ε αδπλακία εμφθιεζεο ηνπ ρξένπο ζα εμάιεηθε έλα ζεκαληηθφ βάξνο ηεο 

Διιάδαο, είλαη πηζαλφ ε ρψξα, κεηά απφ απηφ, λα θιεηδσλφηαλ γηα θάπνην θαηξφ έμσ 

απφ ηηο θεθαιαηαγνξέο, ζέηνληαο πξφζζεηε πίεζε ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. Απηφ ζα 

πξνθαινχζε, επίζεο, θξίζε απηνπεπνίζεζεο θαη θπγή θεθαιαίσλ εθηφο Διιάδαο ζε 

ρψξεο πνπ είλαη πηζαλφηεξν λα δηαηεξήζνπλ ηελ αμία ηνπ λνκίζκαηνο ηνπο ζηελ 

ζπλέρεηα.  Ωζηφζν, απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη αλαπφθεπθην κεηά απφ ηελ αλαθνίλσζε 

ηεο θπβέξλεζεο γηα κε πιεξσκή ηνπ ρξένπο λα κελ ππάξμεη ηαξαρή ζηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο, νπνηαδήπνηε ηαπηφρξνλε ή κειινληηθή θπβεξλεηηθή απφθαζε γηα 

εγθαηάιεηςε ηνπ επξψ θαη ππνηίκεζε ηνπ ζπλαιιάγκαηφο ηεο ζα είρε κηθξφ νξηαθφ 

θφζηνο θαη ζα παξέκελε θαζαξά ζεηηθή απφθαζε γηα ηελ ρψξα (Morgan R. J., 2011).  

 

Αληίζεηα, ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο αλ ε 

Διιάδα απνθαζίζεη λα εγθαηαιείςεη ην επξψ. Αξρηθά, κηα αδπλακία εμφθιεζεο ηνπ 

ρξένπο θαη ππνηίκεζε απφ ηελ Διιάδα είλαη πηζαλφλ λα ελζαξξχλνπλ παξφκνηεο 

πξάμεηο θαη απφ άιιεο βαξηά ππεξρξεσκέλεο επξσπατθέο ρψξεο, φπσο ε Πνξηνγαιία 

θαη ε Ιζπαλία, ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκίεο είλαη ιηγφηεξν απνδνηηθέο ζε ζρέζε κε απηέο 

ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο.  

 

Δθηφο απφ ηηο απψιεηεο πνπ ζα έρνπλ νη Γαιιηθέο θαη νη Γεξκαληθέο ηξάπεδεο, αθνχ 

έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ρξέε απηψλ ησλ ρσξψλ, νη νηθνλνκίεο ηεο Γαιιίαο θαη 

ηεο Γεξκαλίαο ζα ράζνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πξνβάδηζκα κέζα ζηελ Δπξψπε. 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θαζψο ε Διιάδα θαη νη ρψξεο πνπ ζα ηελ 

αθνινπζήζνπλ εθηφο επξψ ζα ππνηηκνχλ ηα λνκίζκαηά ηνπο, ζα κεηψλεηαη κε ηελ 

ζεηξά ηεο θαη ε αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε ζε φξνπο ηνπ επξψ (Morgan R. J., 2011).   

 

Η δήηεζε ζηηο ρψξεο απηέο γηα ηα Γαιιηθά θαη ηα Γεξκαληθά πξντφληα πνπ ζα 

θαίλνληαη πεξηζζφηεξν αθξηβά, ζα κεησζεί. Αληίζηξνθα, ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία ζα 

θαηαλαιψλνπλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απφ ηα αγαζά πνπ ζα είλαη θζελφηεξα θαη ζα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηηο ρψξεο πνπ ζα ηελ αθνινπζνχζαλ ζηελ έμνδν 

απφ ην επξψ. Απηφ ζα νδεγνχζε ζε κηα αλαλεσκέλε χθεζε ηελ Γαιιία θαη ηελ 

Γεξκαλία, ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκίεο είλαη πςειά εμαξηψκελεο απφ ηηο εμαγσγέο ζηηο 

ιηγφηεξν απνδνηηθέο ρψξεο-κέιε ηεο επξσδψλεο (Morgan R. J., 2011).  

 

Υπνζέηνληαο φηη: 

 

 (Α), ε Γαιιία / Γεξκαλία είλαη αδηάθνξεο κεηαμχ:  

 

(i) ηνπ λα κελ θάλνπλ ηίπνηα θαη λα έρνπλ ηελ Διιάδα αδχλακε λα 

πιεξψζεη ην ρξένο αιιά εληφο ηνπ επξψ, θαη 

 

(ii) ηνπ λα δηαζψζνπλ ηελ Διιάδα αιιά λα ηελ έρνπλ εθηφο επξψ θαη κε 

ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηφο ηεο 

 

 (Β), ε Διιάδα είλαη νκνίσο αδηάθνξε κεηαμχ: 

 

(i) ηνπ λα θεξχμεη αδπλακία εμφθιεζεο ηνπ ρξένπο ηεο αιιά ρσξίο λα βγεη 

απφ ην επξψ ή αιιηψο, ρσξίο λα ππνηηκήζεη ην ζπλάιιαγκά ηεο, θαη  

 

(ii) ηνπ λα βνεζεζεί θαη λα θχγεη απφ ην επξψ / ή λα ππνηηκήζεη ην 

λφκηζκά ηεο  



Κεθάιαην 2                                                                                                               Σπκπεξηθνξηθή Θεσξία Παηγλίσλ 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή                                                                                                                                                   48 

 

Τα απνηειέζκαηα γηα ηελ Διιάδα απφ ηελ κία θαη γηα ηε Γαιιία / Γεξκαλία απφ ηελ 

άιιε, θαίλνληαη παξαθάησ.  

 

Λνγηθφ είλαη νη παίθηεο λα αλαδεηήζνπλ ηελ ηζνξξνπία Nash, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηηο ππνινγηδφκελεο απνιαβέο. Σε θακία πεξίπησζε δελ βνεζάεη 

θαλέλαλ παίθηε ε ζχγθξνπζε ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα ηελ επηιέμεη.    

 

 
 Η Διιάδα θάλεη  

ππνηίκεζε 

Η Διιάδα δελ  

θάλεη ππνηίκεζε 

Η Γαιιία/Γεξκαλία δελ 

θάλνπλ ηίπνηα (Υπφζεζε 

αδπλακίαο πιεξσκήο ηνπ ρξένπο 

απφ ηελ Διιάδα.) 

(1 , 2) (2 , 1) 

Η Γαιιία/Γεξκαλία 

δηαζψδνπλ ηελ Διιάδα 
(Υπφζεζε κε αδπλακίαο ηνπ 

ρξένπο απφ ηελ Διιάδα.) 

(2 , 1) (3 , 3) 

 

Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ε ηζνξξνπία Nash ππάξρεη ζην (3,3) δειαδή (Γηάζσζε / φρη 

ππνηίκεζε). Δίλαη πξνθαλέο φηη φιεο νη πιεπξέο ζα επσθεινχληαλ πεξηζζφηεξν αλ 

θαηέιεγαλ ζην παξαπάλσ (Γηάζσζε / φρη ππνηίκεζε), αιιά αλ ε Γαιιία / Γεξκαλία 

πηζηέςνπλ φηη ε Διιάδα ζα θάλεη ππνηίκεζε θαη/ή ε Διιάδα πηζηέςεη φηη ε Γαιιία / 

Γεξκαλία δελ ζα ηεο πξνζθέξνπλ παθέην δηάζσζεο, νη παίθηεο ζα θαηαιήμνπλ ζε 

άιιε επηινγή ζην παίγλην.  

 

Γηα ηελ απνθπγή απηήο ηεο ηδηαίηεξεο θαηάζηαζεο, νη πιεπξέο ζα ρξεηαζηεί λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ πξνζεθηηθά θαη λα ρηίζνπλ κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο, έηζη ψζηε λα 

ζπληνλίζνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο θαιχηεξα πξνο φθεινο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

(Morgan R. J., 2011).  
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Κεθάλαιο 3 
 

 

Σηπαηηγικέρ ζςγκπούζευν και διαππαγμαηεύζευν  
 

 

 

 

 

3.1 Σςγκπούζειρ  

 

 

3.1.1 Ειζαγυγή 

 

Όπσο αλαθέξεη ν Schelling (Schelling Th., 1960), o φξνο ζχγθξνπζε έρεη πνηθίιεο 

έλλνηεο αλάινγα κε ηηο νπνίεο δηακνξθψλνληαη θαη νη αληίζηνηρεο ζεσξίεο 

ζπγθξνχζεσλ. Έλαο πξψηνο δηαρσξηζκφο πνπ ν Schelling πεξηγξάθεη γηα ηηο ζεσξίεο 

απηέο είλαη ν παξαθάησ: 

 

 Απηέο νη νπνίεο κεηαρεηξίδνληαη ηε ζχγθξνπζε σο κηα παζνινγηθή 

θαηάζηαζε, αλαδεηψληαο ηα αίηηα θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο απηήο. 

 

 Απηέο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ηε ζχγθξνπζε σο κηα δεδνκέλε θαη αλαπφθεπθηε 

θαηάζηαζε θαη κειεηνχλ ηε ζπζρεηηδφκελε ζπκπεξηθνξά. Η θαηεγνξία απηή 

κπνξεί λα έρεη ηηο παξαθάησ ππνθαηεγνξίεο: 

 

- Απηέο νη νπνίεο κειεηνχλ ηνπο παίθηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πνιππινθφηεηαο, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο. Με αλάιπζε ηφζν 

ηεο νξζνινγηθήο φζν θαη ηεο κε νξζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, 

δειαδή ηεο επζπλείδεηεο αιιά θαη κε ζπλεηδεηήο (αζπλαίζζεηεο) 

ζπκπεξηθνξάο αληίζηνηρα. Οξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ε 

πξνζεθηηθή αλαδήηεζε κηαο θίλεζεο ε νπνία ζα κεγηζηνπνηεί ην 

θέξδνο. 

 

- Απηέο νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηε ινγηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηθηψλ θαη θπξίσο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

κπνξνχζε απηή λα ραξαθηεξηζηεί απφ επηδεμηφηεηα. Δκπεξηέρεηαη, 

δειαδή ε έλλνηα ηνπ αληαγσληζκνχ, ζπλεπψο ε πξνζπάζεηα ηεο θάζε 

πιεπξάο γηα λίθε. Οπζηαζηηθά κειεηάηαη ε ζπκπεξηθνξά ζχγθξνπζεο 

ε νπνία ζίγνπξα ραξαθηεξίδεηαη φρη απιά ζπλεηδεηή αιιά θάηη 

παξαπάλσ φπσο έμππλε, εμεδεηεκέλε, αθφκα θαη εθιεπηπζκέλε. Η 

επηηπρεκέλε ζχγθξνπζε είλαη ζρεηηδφκελε κε ηελ αλαδήηεζε θαλφλσλ 

ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο φπνπ νη δπν παίθηεο αληαγσλίδνληαη γηα ην 

πνηνο ζα θεξδίζεη ηηο εληππψζεηο.  
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Σν πεδίν απηφ κειέηεο, φπσο πεξηγξάθεη ν Schelling, θαιείηαη ζηξαηεγηθή ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη εληνπίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θαηαζηάζεηο: 

 

 Οπνηνζδήπνηε παίθηεο ζα κπνξνχζε λα πάξεη κέξνο ζε κηα ζχγθξνπζε 

 

 Δίκαζηε φινη εκπιεθφκελνη ζε κηα δηεζλή ζχγθξνπζε ζηελ νπνία ζέινπκε λα 

ληθήζνπκε 

 

 Τπάξρεη κηα πξνζπάζεηα ψζηε λα αληηιεθζνχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

παίθηεο ζπκπεξηθέξνληαη ζε πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ. ην πιαίζην απηφ, ε 

θαηαλφεζε θαη ν δηαρσξηζκφο ελφο ζσζηνχ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο απφ έλαλ 

φρη ηφζν ζσζηφ, καο δίλεη έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε κειέηε ηεο 

πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε αλάγθε ειέγρνπ θαη 

επίδξαζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αληηπάινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχγθξνπζεο, αθνχ ζε πξψην ζηάδην θαηαγξάςνπκε κε πνην ηξφπν νη δηάθνξεο 

κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα έρνπλ αληίθηππν πάλσ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

 

Ο Schelling ζηελ εξγαζία ηνπ πάλσ ζηελ δηεζλή ζηξαηεγηθή ησλ ζπγθξνχζεσλ, 

αλαθέξεη φηη αλ πεξηνξίζνπκε ην πεδίν κειέηεο ζηε ζεσξία ζηξαηεγηθήο, ηφηε 

νξηνζεηνχκαζηε απφ ηελ πξνυπφζεζε γηα νξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά. Μηα 

ζπκπεξηθνξά, φρη αλαγθαία θαη έμππλε, παξαθηλνχκελε απφ ζπλεηδεηνχο 

ππνινγηζκνχο, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε έλα αλαιπηηθφ θαη εζσηεξηθά ζηαζεξφ 

ζχζηεκα αμηψλ, ησλ πιενλεθηεκάησλ. ηελ πεξίπησζε απηή πεξηνξίδνπκε ηελ 

εθαξκνζηκφηεηα ησλ εμαγφκελσλ θαηά πεξίπησζε απνηειεζκάησλ. Δάλ φκσο ην 

ελδηαθέξνλ καο είλαη ε κειέηε ηεο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ζηα 

νπνία θαηαιήγνπκε κε απηφλ ηνλ εμαλαγθαζκφ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ είηε κηα θαιή 

πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, είηε φρη. Η φπνηα αθαίξεζε εκπεξηέρεη ξίζθν 

ηέηνηνπ είδνπο αθνχ πξέπεη πάληα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο 

ππνθεηκεληθήο θξίζεο κε ηα εμαγφκελα απνηειέζκαηα (Schelling Th., 1960). 

 

ηελ ίδηα εξγαζία αλαθέξεη, φηη ην πιενλέθηεκα ηεο ελαζρφιεζεο θαη κειέηεο ηεο 

πεξηνρήο ηεο ζηξαηεγηθήο ζρεηηθά κε ηε ζεσξεηηθή ηεο αλάπηπμε, είλαη ην φηη απφ 

φιεο ηηο πηζαλέο πξνζεγγίζεηο, ε παξαγσγηθφηεξε δελ είλαη απηή πνπ πξνθαλψο 

ζηέθεηαη πεξηζζφηεξν θνληά ζηελ αιήζεηα, αιιά απηή πνπ πξνυπνζέηεη νξζνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη καο επηηξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ηηο 

αλαιπηηθέο καο δηαδηθαζίεο ζε ζχγθξηζε κε απηέο ησλ θεξφκελσλ σο αληηπάισλ καο. 

Τπνζέηνληαο αζθάιεηα θαη ζπλέπεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αληηπάισλ, κπνξνχκε λα 

κειεηήζνπκε ελαιιαθηηθέο ξνέο ζπκπεξηθνξάο, αλάινγα κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

ξνψλ απηψλ ζηα δεδνκέλα ζπλέπεηαο. Η ππφζεζε ηεο νξζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο 

πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε ηζρπξή πξνυπφζεζε ψζηε λα ππάξμεη πξνψζεζε ηεο 

ζεσξίαο. Δάλ ην απνηέιεζκα ηεο ζεσξίαο δελ παξέρεη ηελ αλαγθαία θαη ηθαλή 

δηνξαηηθφηεηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην (Schelling Th., 1960).  

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Schelling ζρεηηθά κε ηελ ακηγή θαη ηε κε 

ακηγή ζχγθξνπζε. ηελ ακηγή ζχγθξνπζε, ηα ζπκθέξνληα ησλ δχν παηθηψλ είλαη 

εληειψο αληίζεηα θαη ζπκβαίλεη φηαλ νη παίθηεο επηδηψθνπλ εθαηέξσζελ ηελ 

νινθιεξσηηθή εμφλησζε. Ο ζπιινγηζκφο ηνπ νινθιεξψλεηαη, κε ηελ έθθξαζε «απηφ 

αθξηβψο είλαη ν πφιεκνο». Η ζεσξία ζηξαηεγηθήο φκσο δέρεηαη ηελ ππφζεζε φηη ζε 

αξθεηέο ζπγθξνχζεηο ελδερνκέλσο εθηφο απφ ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα λα 
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ππάξρνπλ θαη θνηλά ζπκθέξνληα αλάκεζα ζηνπο θεξφκελνπο σο αληηπάινπο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη ζηηο δηεζλείο ζπγθξνχζεηο. ηελ πεξίπησζε ηεο «κε 

ακηγνχο» ζχγθξνπζεο, ν φξνο λίθε δελ έρεη απφιπηε θαη απζηεξή έλλνηα θαη 

αζθαιψο δελ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηνλ έλα παίθηε. ηελ πεξίπησζε απηή ν 

ζηφρνο ηνπ θάζε παίθηε είλαη ην θέξδνο ή γεληθφηεξα ην φθεινο, βαζηδφκελν ζην 

αληίζηνηρν ζχζηεκα αμηψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε αιιά 

θαη κε ακνηβαίνπο ζπκβηβαζκνχο αθνχ δελ ππάξρεη ζπγθξνπζηαθή ζπκπεξηθνξά κε 

ζηφρν ηελ αιιεινεμφλησζε (Schelling Th., 1960).  

 

Δθφζνλ ζηελ πνξεία δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία, ηφηε ν πφιεκνο γίλεηαη αλαπφθεπθηνο 

θη έηζη θηάλνπκε πάιη ζηελ πεξίπησζε ηεο «ακηγνχο» ζχγθξνπζεο. πλήζσο ν 

πφιεκνο είλαη ε αθξαία πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ηελ νπνία φινη, ή ηνπιάρηζηνλ φινη, 

νη παίθηεο πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ, δηεμάγνληαο ηεο δηακάρεο ηνπο κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε δεκηά ή ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηελ απεηιή ηνπ 

πνιέκνπ ζηνλ παίγλην. Έηζη, ε πηζαλφηεηα ζπκβηβαζκνχ είλαη ηφζν ζεκαληηθή θαη 

θξίζηκε, φζν ην ζηνηρείν ηεο ζχγθξνπζεο. Έλλνηεο φπσο θφβεηξν, αθνπιηζκφο, αιιά 

θαη δηαπξαγκάηεπζε έρνπλ λα θάλνπλ κε ην θνηλφ ζπκθέξνλ θαη κε ηελ ακνηβαία 

εμάξηεζε αλάκεζα ζηνπο παίθηεο. 

 

ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ ν Schelling νξίδεη ηελ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηελ νπνία 

δελ ζεσξεί σο απνδνηηθή εθαξκνγή δχλακεο, αιιά σο εθκεηάιιεπζε ηεο 

ελδερφκελεο δχλακεο. Δίλαη θάηη ην νπνίν δελ αθνξά κφλν ηνπο παίθηεο νη νπνίνη 

αληηπαζνχλ ν έλαο ηνλ άιιν, αιιά θαη ηνπο παίθηεο πνπ δηαθσλνχλ ή έρνπλ κηα 

θαρχπνπηε ζηάζε ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ. Δπίζεο, δελ αθνξά κφλν ην δηαρσξηζκφ 

θεξδψλ θαη δεκηψλ αλάκεζα ζηνπο δχν δηεθδηθεηέο, αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα ηνπ φηη 

ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θαιχηεξα θαη γηα 

ηνπο δπν.  

 

 

3.1.2 Η ζςμπεπιθοπά ζύγκποςζηρ υρ διαδικαζία διαππαγμάηεςζηρ 

 

Η κειέηε ηεο ζηξαηεγηθήο ζχγθξνπζεο, ιακβάλεη ππφςε ηεο φηη νη πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο αθνχ ε ηθαλφηεηα ηνπ ελφο παίθηε λα πεηχρεη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ, εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο επηινγέο ή ηηο απνθάζεηο 

ηνπ άιινπ παίθηε. Η δηαπξαγκάηεπζε κπνξεί λα είλαη κηα παξαρψξεζε, κηα 

απνρψξεζε, κηα αλαδήηεζε ζπκθσλίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηειεπηαία 

δηαζέζηκε θαηάζηαζε αλαθνξάο ε νπνία ζα απνδίδεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηηο 

δχν πιεπξέο, ή ηέινο κηα απεηιή θαηαζηξνθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ακνηβαίαο θαηαζηξνθήο. Οη αληίπαινη παίθηεο, έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο αθνχ ζέινπλ 

λα θηάζνπλ ζε έλα απνηέιεζκα ην νπνίν ζα είλαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν 

θαηαζηξνθηθφ. Γηα παξάδεηγκα, κηα επηηπρεκέλε απεξγία ελφο εξγαδφκελνπ δελ είλαη 

απηή ε νπνία θαηαζηξέθεη νηθνλνκηθά ηνλ εξγνδφηε θαη ηνλ εξγαδφκελν, αιιά απηή 

πνπ ζα θαλεί απνδνηηθφηεξε θαη γηα ηνλ εξγαδφκελν αιιά θαη γηα ηνλ εξγνδφηε, 

πηζαλψο δειαδή ε κε πξαγκαηνπνίεζε ηεο απεξγίαο (Schelling Th., 1960).  

 

 

3.1.3 Φόβηηπο 

 

Η ηδέα ηνπ θφβεηξνπ έρεη εμειηρζεί θαη έρεη ζεσξεζεί σο ε βάζε ζρεδίαζεο 

ζηξαηεγηθψλ. Η έλλνηα απηή έρεη εθιεπηπλζεί θαη βειηησζεί ψζηε κηα απεηιή λα είλαη 
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αμηφπηζηε θαη απνηειεζκαηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκνζηεί. Η αμηνπηζηία απηή 

κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ην θφζηνο θαη ηνλ θίλδπλν πνπ πεξηιακβάλεη ε εθπιήξσζε 

ηεο γηα ην άηνκν πνπ δεκηνπξγεί ηελ απεηιή απηή. Πεξηγξάθνληαο ηηο ηερληθέο γηα 

απνδνηηθέο απεηιέο, ν Schelling ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη πηζαλφηεηα κηα απεηιή 

αληίπνηλσλ λα είλαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε εάλ ηα κέζα εθηέιεζήο ηεο θαη ε επζχλε 

γηα αληίπνηλα βξεζεί ζε πεξηζζφηεξν απνθαζηζηηθά ρέξηα (Schelling Th., 1960).  

 

Η πξέπνπζα νξζνινγηθφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αληίπαινπ δηαζθαιίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απεηιήο, εθφζνλ παξακέλεη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απεηιήο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο 

ελαιιαθηηθέο δηαζέζηκεο επηινγέο ηνπ αληηπάινπ παίθηε, ν νπνίνο ζην πιαίζην ηεο 

νξζνινγηθφηεηαο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζεη κηα εθηθηή δηέμνδν (Schelling Th., 1960).  

 

Έλαο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο γηα απηφλ πνπ δηεμάγεη ηελ απεηιή, είλαη ην φηη 

θνβνχκελνο ν αληίπαινο κηα ελδερφκελε μαθληθή θαη αηθληδηαζηηθή επίζεζε ελαληίνλ 

ηνπ, πηζαλφλ λα θάλεη κηα ππέξβαζε θαη λα επηηεζεί απηφο πξψηνο. Γηα λα απνθεπρζεί 

κηα αθξαία αληίδξαζε απφ ηε κεξηά ηνπ αληηπάινπ, πξέπεη λα ππάξρεη κηα 

ππνλννχκελε πξννπηηθή, έλαο ηξφπνο εθεζπραζκνχ απηνχ πνπ δέρεηαη ηελ απεηιή 

γηα λα απνηξαπεί απφ ην λα πηζηεχεη ζε κηα ελδερφκελε επίζεζε εηο βάξνο ηνπ 

(Schelling Th., 1960). 

 

 

3.1.4 Οπθολογική και μη οπθολογική ζςμπεπιθοπά 

 

Οη απεηιέο θαη νη απνθξίζεηο ζηηο απεηιέο, ηα αληίπνηλα θαη νη απνθξίζεηο ζηα 

αληίπνηλα, ν αγψλαο ρέξη κε ρέξη, ε παξαθηλδπλεπκέλε πνιηηηθή, ε μαθληθή επίζεζε, 

ε εκπηζηνζχλε θαη ε πξνδνζία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ είηε ςχρξαηκεο, είηε ιηγφηεξν 

ςχρξαηκεο ελέξγεηεο.  

 

Δάλ φια απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφνδν ηεο ζεσξίαο σο ςχρξαηκεο ελέξγεηεο, 

δελ ιακβάλνληαη θαη απαξαίηεηα σο ςχρξαηκεο. Πεξηζζφηεξν ηζρχεη φηη ε 

πξνυπφζεζε γηα νξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά είλαη παξαγσγηθή ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε 

ηεο ζεσξίαο. Δάλ νη ζπκπεξηθνξέο ήηαλ πάληα ςχρξαηκεο, ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν 

εχθνιε ε δεκηνπξγία ζρεηηθήο θαη έγθπξεο ζεσξίαο (Schelling Th., 1960).  

 

Δπηπιένλ ν Schelling ππνζηεξίδεη φηη κηα ζεσξία πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη 

νη ζπκκεηέρνληεο ραιαξά θαη νξζνινγηθά ππνινγίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ζχκθσλα 

κε έλα ζπλεπέο ζχζηεκα αμηψλ, καο ελδπλακψλεη λα ζθεθηνχκε ζε πεξηζζφηεξν 

βάζνο πάλσ ζηελ έλλνηα «κε νξζνινγηθφηεηα». Όζνη ιακβάλνπλ απνθάζεηο δελ 

θαηαλέκνληαη απιά πάλσ ζε κηα κνλνδηάζηαηε θιίκαθα πνπ εμαπιψλεηαη απφ ηε κηα 

κεξηά ζε απφιπηε νξζνινγηθφηεηα θαη απφ ηελ άιιε ζε απφιπηε κε νξζνινγηθφηεηα. 

Η νξζνινγηθφηεηα είλαη κηα ζπιινγή ηδηνηήησλ θαη παξεθθιίζεσλ απφ ηελ απφιπηε 

νξζνινγηθφηεηα ε νπνία κπνξεί λα είλαη αλεπηπγκέλνη ζε πνιιέο θαηεπζχλζεηο. Η κε 

νξζνινγηθφηεηα κπνξεί λα ππνλνεί έλα αθαηάζηαην θαη αληηθαηηθφ ζχζηεκα αμηψλ, 

έλα ιαλζαζκέλν ππνινγηζκφ, κηα αδπλακία γηα ιήςε κελπκάησλ ή γηα απνδνηηθή 

επηθνηλσλία. Μπνξεί λα ππνλνήζεη ηπραίεο θαη παξάινγεο επηδξάζεηο ζηελ 

πξνζέγγηζε απνθάζεσλ ή ζηε κεηαθνξά απηψλ ή ζηε ιήςε ή ζηε κεηαβίβαζε 

πιεξνθνξηψλ. Μεξηθέο θνξέο απιψο αληαλαθιά ηε ζπιιεθηηθή θχζε κηαο απφθαζεο 

αλάκεζα ζε άιιεο πνπ δελ έρνπλ παξφκνηα ζπζηήκαηα αμηψλ θαη ησλ νπνίσλ νη 

νξγαλσηηθέο εηνηκαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο δελ ηνπο πξνθαινχλ λα 
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αληηδξάζνπλ ζαλ κηα κνλαδηθή νληφηεηα. Η πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη πνιιά απφ ηα 

θξίζηκα ζηνηρεία πνπ εκπιέθνληαη ζην κνληέιν νξζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο κπνξνχλ 

λα αλαγλσξηζηνχλ κε ζπγθεθξηκέλα είδε νξζνινγηθφηεηαο ή ιηγφηεξν  

νξζνινγηθφηεηαο. Σν ζχζηεκα αμηψλ, ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ή κηα παξάκεηξνο 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ πηζαλφηεηα ιάζνπο ή έιιεηςεο ειέγρνπ, κπνξνχλ λα 

παξνπζηαζηνχλ ζαλ κηα πξνζπάζεηα λα δηακνξθψζνπκε ηε κειέηε ηεο ιηγφηεξν 

νξζνινγηθφηεηαο (Schelling Th., 1960).  

 

Η θαλεξή πεξηνξηζηηθφηεηα κηαο πξνυπφζεζεο νξζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο, δειαδή 

ελφο ππνινγηζκνχ κηαο ζηξαηεγηθήο απνθάζεσλ κεγηζηνπνίεζεο, επεξεάδεηαη απφ: 

 

 Πεξηπηψζεηο αηζζεκαηηθήο αζηάζεηαο. Αλάκεζα ζε άηνκα κε απνδεδεηγκέλε 

ιηγφηεξν νξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη κηα ελζηηθηψδεο εθηίκεζε 

ησλ αξρψλ ζηξαηεγηθήο ή ηνπιάρηζηνλ ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ ησλ αξρψλ 

απηψλ. Οη ηξφθηκνη ησλ ςπρηαηξείσλ ζπρλά δείρλνπλ λα θαιιηεξγνχλ ζθφπηκα 

ή ελζηηθησδψο ζπζηήκαηα αμηψλ πνπ ηνπο θάλνπλ ιηγφηεξν επηξξεπείο ζε 

πεηζαξρηθέο απεηιέο θαη πεξηζζφηεξν ελδεηθηηθνχο ζην λα επηηξέπνπλ/αζθνχλ 

εμαλαγθαζκφ ζηνπο εαπηνχο ηνπο. Μηα απξφζεθηε ή αθφκα θαη 

απηνθαηαζηξνθηθή ηάζε πξνο ηνλ ηξαπκαηηζκφ κπνξεί λα είλαη έλα γλήζην 

ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα. Έηζη κπνξεί λα είλαη θαη κηα θαιιηεξγεκέλε 

αδπλακία λα αθνχζνπλ ή λα θαηαλνήζνπλ ή κηα θήκε γηα ζπρλά νιηζζήκαηα 

απηνειέγρνπ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο απεηιέο ηηκσξίαο απέλαληί ηνπο 

κάηαηεο ζαλ θφβεηξα. Πξάγκαηη, έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα κηαο ζαθνχο 

ζεσξίαο νξζνινγηθήο ζηξαηεγηθήο απνθάζεσλ ζε πεξηπηψζεηο κίμεο 

ζχγθξνπζεο θαη θνηλνχ ζπκθέξνληνο, είλαη φηη δείρλνληαο φηη ε ζηξαηεγηθή 

βάζε εκπεξηέρεη επηβεβαησκέλεο παξάδνμεο ηαθηηθέο, κπνξεί λα επηδείμεη 

πφζν πγηείο θαη νξζνινγηθέο είλαη θάπνηεο απφ ηηο ηαθηηθέο νη νπνίεο 

εθαξκφδνληαη απφ ακαζείο θαη αζηαζείο. Ο Schelling δελ ζεσξεί ππεξβνιηθφ 

ην φηη κηα ηέηνηα εθιέπηπλζε κεξηθέο θνξέο θαηαπλίγεη νξζέο δηαηζζήζεηο θαη 

κηα απφ ηηο επηδξάζεηο, ηεο ζαθνχο ζεσξίαο, κπνξεί λα είλαη ε επαλαθνξά 

κεξηθψλ δηαηζζεηηθψλ ελλνηψλ νη νπνίεο ήηαλ κφλν επηθαλεηαθά ιηγφηεξν 

νξζνινγηθέο (Schelling Th., 1960). 

 

 Μηα ζαθήο ζεσξία νξζνινγηθήο απφθαζεο, θαζψο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ 

επαθφινπζσλ ηέηνησλ απνθάζεσλ, θαζηζηά ζαθέο φηη δελ είλαη γεληθφ 

πιενλέθηεκα ζε πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο λα είλαη αλαθαίξεηα θαη θαηαθαλψο 

νξζνινγηθφο θάπνηνο ζε απνθάζεηο θαη θίλεηξα. Πνιιέο απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

νξζνινγηζκνχ, φπσο ζε αξθεηά παξαδείγκαηα πνπ παξνπζίαζε ν Schelling 

είλαη αλίθαλεο ζηξαηεγηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ. 

Μπνξεί λα είλαη ηειείσο νξζνινγηθφ λα επηζπκεί θάπνηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

φρη εληειψο νξζνινγηθά, ηε δχλακε λα αλαζηείιεη ζπγθεθξηκέλεο νξζνινγηθέο 

ηθαλφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Καη θάπνηνο κπνξεί λα αλαζηείιεη 

ή λα θαηαζηξέςεη ηελ νξζνινγηθφηεηά ηνπ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη έλαλ 

πεξηνξηζκέλν βαζκφ. Μπνξεί λα ην θάλεη απηφ γηαηί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία ζπκπιεξψλνπλ ηελ νξζνινγηθφηεηα δελ είλαη αλαθαίξεηα, ηειείσο 

πξνζσπηθά, αλαπφζπαζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο. Κάπνηνο 

κπνξεί λα απνθχγεη έλαλ εθβηαζκφ θπξίσο εμίζνπ θαιά, λαξθψλνληαο ηνλ 

εγθέθαιφ ηνπ, εκθαλψο απνκνλψλνληαο γεσγξαθηθά ηνλ εαπηφ ηνπ, 

θαηάζρνληαο ηελ πεξηνπζία ηνπ ή ζπάδνληαο ην ρέξη πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

ππνγξάθεη. ε κηα ζεσξία ζηξαηεγηθήο, αξθεηέο απφ απηέο ηηο άκπλεο 
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κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ σο εμαζζέληζε ηεο νξζνινγηθφηεηαο. Μηα ζεσξία 

πνπ θάλεη ηελ νξζνινγηθφηεηα έλα ξεηφ αμίσκα είλαη ηθαλή φρη κφλν λα 

ηξνπνπνηεί ην αμίσκα θαη λα εμεηάδεη ην λφεκα ηνπ, αιιά λα ηνπ αθαηξέζεη 

ιίγν απφ ην κπζηήξην. Ο παξάδνμνο ξφινο ηεο νξζνινγηθφηεηαο ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο είλαη απφδεημε ηεο πηζαλήο βνήζεηαο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα παξέρεη κηα ζεσξία (Schelling Th., 1960). 

 

Ο Schelling ππνζηεξίδεη φηη ηα απνηειέζκαηα ζηα νπνία θηάλεη ε ζεσξεηηθή 

αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο, είλαη ζπλήζσο θαηά πεξίπησζε παξάδνμα. 

πρλά αληηθάζθνπλ κε ηελ θνηλή ινγηθή ή κε ηνπο απνδεθηνχο θαλφλεο. Γελ είλαη 

αιήζεηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην παξάδεηγκα ηνπ εθβηαζκνχ φηη ζηελ φςε κηαο 

απεηιήο είλαη πάληα πιενλέθηεκα λα είζαη νξζνινγηθφο, εηδηθά εάλ είλαη αδχλαην λα 

απνθξχςεηο ην αλ ζπκπεξηθέξεζαη νξζνινγηθά ή φρη. Γελ είλαη πάληα πιενλέθηεκα, 

ζηελ φςε κηαο απεηιήο λα έρεηο έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ζε θαιή θαηάζηαζε, λα 

έρεηο πιήξε πιεξνθφξεζε ή λα έρεηο ηελ απφιπηε θπξηαξρία ζηηο θηλήζεηο θάπνηνπ ή 

ζηελ πεξηνπζία θάπνηνπ. Αιιά ε ίδηα ηαθηηθή απεηθνλίδεηαη απφ ην γθξέκηζκα ησλ 

γεθπξψλ γηα λα πεηζηεί έλαο αληίπαινο φηη θάπνηνο δε κπνξεί λα παξαθηλεζεί λα 

ππνρσξήζεη (Schelling Th., 1960).  

 

Δίλαη ελδηαθέξνλ ην φηη ε δεκνθξαηία απφ κφλε ηεο βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, ζην νπνίν ην λα κεηαβηβάδεη θάπνηνο απζεληηθέο καξηπξίεο 

εκπνδίδεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ε ππνρξεσηηθή κπζηηθή ςεθνθνξία είλαη έλαο ηξφπνο 

λα αξλεζεί ν ςεθνθφξνο ηα δηθαηψκαηα θαλέξσζεο ηνπ ςήθνπ ηνπ. Απαιιαγκέλνο 

απφ ηελ αλάγθε απνδείμεη ηελ ςήθν ηνπ, απαιιάζζεηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα λα 

ππνζηεί ηξνκνθξαηία. Αδχλακνο λα απνδείμεη αλ ζα ζπκκνξθσζεί ή φρη κε ηελ 

απεηιή, μέξεη, φπσο θαη απηνί πνπ ζα ηνπ θάλνπλ ηελ απεηιή, φηη κηα ηηκσξία δελ ζα 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ςήθηζε (Schelling Th., 1960). 

 

Η γλσζηή αξρή γηα θαιή δηαπξαγκάηεπζε, πνπ ζα κπνξνχζε λα αληηπξνζσπεχζεη 

θάπνηνλ θαη κεηά λα ηνπ δψζεη πιήξε επειημία θαη εμνπζία, είλαη αλακθίβνια ηφζν 

απηαπφδεηθηε φπσο πξνηείλνπλ νη ππνζηεξηθηέο ηεο. Η δχλακε ελφο δηαπξαγκαηεπηή 

ζπρλά ελαπφθεηληαη ζε κηα πξνθαλή ακεηαθίλεηε ζηάζε, φπσο θαη ζην λα θαηαθέξλεη 

λα κελ θάλεη παξαρσξήζεηο γηα λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ. Παξφκνηα, φζν ε 

ζχλεζε πξνηείλεη λα ππάξρεη κηα αλνηρηή πφξηα δηαθπγήο, φηαλ θάπνηνο απεηιεί έλαλ 

αληίπαιν κε ακνηβαία επψδπλα αληίπνηλα, ηφηε νη νξαηνί ηξφπνη απνθπγήο κπνξεί λα 

θάλνπλ ηελ απεηιή ιηγφηεξν αμηφπηζηε. Η αθξηβήο ηδέα, πνπ κπνξεί λα είλαη 

ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα γηα ζθφπηκε εγθαηάιεηςε ζίγνπξσλ επηινγψλ, ή αθφκα θαη 

γηα εγθαηάιεηςε ηνπ έιεγρνπ πάλσ ζηηο κειινληηθέο θηλήζεηο θάπνηνπ αηφκνπ, θάλεη 

ηηο αληηδξάζεηο ηνπ απηφκαηεο θαη θαίλεηαη λα είλαη δχζθνιν λα ην ππνζηεξίμεη 

(Schelling Th., 1960). 

 

Πνιιά απφ απηά ηα παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ θάπνηα άξλεζε ηεο αμίαο ηεο 

δεμηφηεηαο, ηεο επηλνεηηθφηεηαο, ηεο νξζνινγηθφηεηαο, ηεο γλψζεο ηνπ ειέγρνπ, ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο επηινγήο. Όια απηά αλήθνπλ ζην πιαίζην ηεο εγθπξφηεηαο 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ. Όκσο, παξαηεξψληαο κέζα απφ ηελ νπηηθή ηεο 

παξαδνμφηεηαο απηήο θαη θαηαλνψληαο ηε ινγηθή πίζσ απφ απηά, είλαη ζπρλά 

επθνιφηεξν αλ θάπνηνο έρεη δηακνξθψζεη ην πξφβιεκα κειεηψληαο θαη 

αλαγλσξίδνληαο ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ παξνπζηάδεη, λα θαηαλνήζεη ηελ 

εκθαληδφκελε αξρηθά παξαδνμφηεηά ηνπ(Schelling Th., 1960). 
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Άιιε κηα αξρή πνπ είλαη αληίζεηε πξνο ηε ζπλεζηζκέλε πξψηε εληχπσζε, αθνξά ηηο 

ζρεηηθέο αξεηέο ησλ «κε-ππξεληθψλ» θαη ησλ «ππξεληθψλ» ππξαχισλ. Ο Brodie έρεη 

επηζεκάλεη φηη φηαλ θάπνηνο εμεηάδεη ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ εθθνβηζκνχ, ζε 

αληίζεζε κε ηηο απαηηήζεηο ελφο πνιέκνπ, φπνπ θάπνηνο έρεη ζθνπφ λα δηεμάγεη, 

κπνξεί λα δεη κηα σθέιεηα ζηελ «ππξεληθή» βφκβα. Απηφ δελ είλαη θαη ηφζν πεξίεξγν 

εάλ αλαγλσξίζνπκε ηελ ηζνξξνπία ηεο ηξνκνθξαηίαο σο κηα καδηθή ζχγρξνλε έθδνζε 

κηαο αξραίαο παξάδνζεο, φπσο ε αληαιιαγή νκήξσλ (Schelling Th., 1960).  

 

Η εηξήλε θαη ε ηζνξξνπία είλαη γεληθά πγηείο θαηαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο επηδηψθνπκε, 

ζε ζπλδπαζκφ κε αξεηέο φπσο ε εκπηζηνζχλε, ε θαιή πίζηε θαη ν αιιεινζεβαζκφο. 

Η άπνςε απηή ελζαξξχλεηαη φζν ππάξρεη εκπηζηνζχλε θαη ζεβαζκφο κεηαμχ ησλ 

παηθηψλ. Όπνπ φκσο ε εκπηζηνζχλε θαη ε θαιή πίζηε εθιείπνπλ, θαη δελ είλαη ζην 

ρέξη καο λα ηηο εκθαλίζνπκε, ηφηε ίζσο ρξεηαζηεί λα επηδηψμνπκε ζθιεξέο ηαθηηθέο ή 

αθφκα θαη λα ζηξαθνχκε ζε πεξηζσξηαθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ησλ 

ζπκθσληψλ ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά φηαλ δελ ππάξρεη, εκπηζηνζχλε, θαιή 

πίζηε θαζψο θαη λφκηκε πξνζθπγή ζε παξαβίαζε ζχκβαζεο. Οη αξραίνη αληάιιαδαλ 

νκήξνπο, έπηλαλ θξαζί απφ ίδηα πνηήξηα γηα λα απνδείμνπλ ηελ απνπζία δειεηεξίνπ 

ζην θξαζί, έθαλαλ ζπλαληήζεηο ζε δεκφζηα κέξε γηα λα εκπνδίδνπλ ελδερφκελεο 

ζπκπινθέο θαη αθφκα πξνκειεηεκέλα αληάιιαδαλ θαηαζθφπνπο γηα λα δηεπθνιχλνπλ 

ηε κεηαβίβαζε απζεληηθψλ πιεξνθνξηψλ. Φαίλεηαη πηζαλφ φηη κηα νξζά αλεπηπγκέλε 

ζεσξία ζηξαηεγηθήο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κεξηθψλ 

απφ απηά ηα παιηά κέζα πνπ αλαθέξζεθαλ, λα ππνδείμεη ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο 

εθαξκφδνληαη θαη λα αλαθαιχςεη ζχγρξνλα ηζνδχλακα ηα νπνία παξφιν πνπ ίζσο λα 

είλαη δπζάξεζηα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε δπλακηθή θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο ζχγθξνπζεο. 

 

 

3.1.5 Μοπθέρ Σςγκπούζευν 

 

Μηα ζχγθξνπζε γηα ηνλ Schelling, ζρεηίδεηαη κε δχν ή πεξηζζφηεξεο πιεπξέο, νη 

νπνίεο κπνξεί λα είλαη άηνκα, νκάδεο, ηκήκαηα, ππνθαηαζηήκαηα, εηαηξείεο, πνιηηηθά 

θφκκαηα, ή αθφκα θαη νιφθιεξα έζλε. Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ δχν πιεπξψλ είλαη 

δπλαηφλ λα έρνπλ ηηο εμήο κνξθέο (Stoner J.A.F., Freeman R. E., 1989): 

  

 Αηνκηθέο ζπγθξνχζεηο: ε ζχγθξνπζε θαηά ηελ αηνκηθή ιήςε απνθάζεσλ  

 Οξγαλσζηαθέο ζπγθξνχζεηο: ε ζχγθξνπζε αηφκσλ ή νκάδσλ εληφο κηαο 

νξγάλσζεο  

 πγθξνχζεηο κεηαμχ νξγαλψζεσλ: ε ζχγθξνπζε κεηαμχ νξγαλψζεσλ ή 

νκάδσλ  

 

Οη ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο γεληθά πξνθχπηνπλ απφ κάιινλ δηαθνξεηηθνχο βαζηθνχο 

κεραληζκνχο, φπνπ θαη ππάξρνπλ νξηζκέλεο αιιειεπηθαιχςεηο (Schelling Th., 1960). 

 

 

Μονόπλεσρες Σσγκρούζεις  

 

Οη κνλφπιεπξεο ζπγθξνχζεηο ζρεηίδνληαη κε δχν αληίζεηεο απφςεηο πνπ κπνξεί λα 

έρεη ην ίδην άηνκν. Σν ζχζηεκα αμηψλ ελφο αηφκνπ κπνξεί λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ νη αμίεο 

ηνπο ζπγθξνχνληαη κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ νξγαληζκνχ, ή φηαλ ε εζηθή ηνπο δηαθέξεη 
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ξηδηθά απφ ηηο αμίεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ εηαηξεία, κπνξεί λα ληψζνπλ 

εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα πάξνπλ επηθίλδπλεο δηαζηάζεηο. 

Σα παξαδείγκαηα αζζελεηψλ ή πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε πξνζσπηθέο 

ζπγθξνχζεηο γηα παξάδεηγκα ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη πνιιά. Η δηνίθεζε ελφο 

νξγαληζκνχ κπνξεί λα κελ ελδηαθέξεηαη γηα ην άηνκν πνπ έρεη έιζεη ζε ζχγθξνπζε 

κε ηνλ εαπηφ ηνπ, επεηδή πηζηεχεη φηη ν εξγαδφκελνο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη πηζηά 

ην εηαηξηθφ πξφγξακκα ή αιιηψο αλ δελ ζπκβηβαζηεί κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα απνρσξήζεη (Schelling Th., 1960). 

  

Μηα κνλφπιεπξε ζχγθξνπζε είλαη επίζεο δπλαηφ λα πξνθχςεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ππάξρνπλ δχν ηξφπνη επίηεπμεο ελφο νξγαλσηηθνχ ζηφρνπ θαη ην άηνκν δελ κπνξεί λα 

απνθαζίζεη πνηνλ απφ ηνπο δχν λα επηιέμεη. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη δχν ηξφπνη 

κπνξεί λα είλαη αληηθαηηθνί γηα ην ζηέιερνο πνπ πξέπεη λα θάλεη ηελ επηινγή, θαη λα 

ρξεηαζηεί θαη κηα ηξίηε πιεπξά, φπσο έλα αλψηεξν ζηέιερνο, γηα ηελ επίιπζε ηεο 

ζχγθξνπζεο (Schelling Th., 1960).   

 

Οη ζπγθξνχζεηο, ηδηαίηεξα νη κνλφπιεπξεο, ζεσξνχληαη θαηαζηξνθηθέο επεηδή 

δαπαλνχλ ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν θαη ηελ ελέξγεηα ελφο αηφκνπ. Δπίζεο είλαη δπλαηφ 

λα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή ξνή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξγαλσηηθήο 

επηθνηλσλίαο. Σειηθά, ε επηζπκία απνθπγήο ησλ ζπγθξνχζεσλ κπνξεί λα νδεγεί ζηε 

ιήςε κε ακθηιεγφκελσλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο βειηηψλνπλ ζε εχξνο ηελ απνδεθηή 

πεξηνρή νξγαλσηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

 

Ο Schelling επηκέλεη ζην λα αλαγλσξηζηεί, φηη νη ζπγθξνχζεηο είλαη δπλαηφ λα 

νδεγήζνπλ θαη ζε θαηλνηφκεο ιχζεηο ελφο πξνβιήκαηνο. Δπνκέλσο κπνξεί λα είλαη 

σθέιηκεο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Σα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε κνλφπιεπξε ζχγθξνπζε 

κπνξεί λα γίλνπλ ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθά ζηελ αλεχξεζε κηαο ηθαλνπνηεηηθήο ιχζεο 

πνπ ζα ζπκβηβάδεη απνηειεζκαηηθά ηνπο δχν αληίζεηνπο ηξφπνπο ελέξγεηαο. πλήζσο, 

κηα έληνλε δηαθσλία νδεγεί ζε θξηηηθή θαη έιεγρν ησλ απφςεσλ, κε ζπλέπεηα λα 

πξνθχπηεη θάπνηα θαιχηεξε ιχζε. Η αλάγθε αλεχξεζεο κηαο ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πνιχπιεπξσλ ζπγθξνχζεσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαθσλίεο 

αλάκεζα ζηα άηνκα, αιιά είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζηελ εθαξκνγή λέσλ ιχζεσλ, 

πνπ ζε θάπνηα άιιε θαηάζηαζε ζα είραλ αγλνεζεί απφ φιεο ηηο πιεπξέο. Η 

ζπλαηζζεκαηηθή ηαξαρή ησλ ζηειερψλ πνπ βξίζθνληαη ζε πξνζσπηθή ζχγθξνπζε 

αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή θαιχηεξσλ ιχζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ 

(Schelling Th., 1960).   

 

 

Σύγκροσζη Ανάμεζα ζε Άηομα  

 

Έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαηά βάζε σο έλα ζχλνιν αηφκσλ. Γελ είλαη 

ινηπφλ παξάμελν πνπ ε βαζηθφηεξε κνξθή ζχγθξνπζεο είλαη αλάκεζα ζε άηνκα. 

Παξαδνζηαθά, νη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηα άηνκα ζεσξνχληαλ απνηέιεζκα 

πξνζσπηθψλ δηαθνξψλ. Απηή ε άπνςε έρεη θάπνηα ινγηθή θαη ν κφλνο ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ ήηαλ ε απφιπζε ή ε κεηάζεζε ηνπ 

θαηψηεξνπ ή ηνπ ιηγφηεξν ρξήζηκνπ αηφκνπ. Ωζηφζν, κηα πεξηζζφηεξν ζχγρξνλε 

άπνςε ζρεηηθά κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ ζεσξεί 

φηη απηέο νη δηαθνξέο είλαη πξντφλ ησλ νξγαλσηηθψλ ξφισλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηα 

άηνκα θαη φηη δε ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζσπηθφηεηέο ηνπο. Γειαδή, ηα άηνκα, θαζψο 

εθπιεξψλνπλ ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνπο ξφινπο, έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κεηαμχ 
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ηνπο γηαηί αληαγσλίδνληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ νξγαλσηηθψλ πφξσλ. 

Έηζη, έλα ζηέιερνο ηεο δηεχζπλζεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ θαη ν αληηπξφεδξνο ηεο 

δηεχζπλζεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο κπνξεί λα έρνπλ εμαηξεηηθέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

αιιά λα έξρνληαη ζε έληνλε ζχγθξνπζε φηαλ απαηηνχλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηα 

ηκήκαηά ηνπο. Όζν έγθπξε θαη ινγηθή θη αλ θαίλεηαη απηή ε αληίιεςε, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη έρεη εθηηκεζεί, φηη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο απνρσξήζεηο ζηειερψλ 

απφ επηρεηξήζεηο δελ νθείινληαη ζηελ θαθή απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά ζε 

πξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο (Schelling Th., 1960). 

 

 

Σσγκρούζεις Ανάμεζα ζε Άηομα και Ομάδες 

 

Οη δχν παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο αλέθεξε ν Schelling πξνεγνχκελα, ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ. Η ζπκπεξηθνξά κηαο νκάδαο 

εληάζζεηαη ζε θάπνηα απνδεθηά φξηα, θαη νη νξγαληζκνί αλαπηχζζνπλ έλα 

δηαθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ θιίκα. Σα άηνκα πνπ δελ ζπκθσλνχλ κε ηνπο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο νκάδαο ή κε ηηο αμίεο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε λννηξνπία ηεο 

επηρείξεζεο ζα έιζνπλ ζε ζχγθξνπζε κε ηελ νκάδα εξγαζίαο ή κε νιφθιεξν ηνλ 

νξγαληζκφ. Έλα απφ ηα πξψηα θαζήθνληα ελφο λένπ ππαιιήινπ ζα πξέπεη λα είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηηο πηζαλφηεηαο ζπκθσλίαο απφςεσλ αλάκεζα ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

αμίεο θαη θνπιηνχξα απφ ηε κία θαη ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, ηηο πξνζδνθίεο θαη 

ηελ θνπιηνχξα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ νκάδαο απφ ηελ άιιε. Αλ ππάξρεη 

αζπκθσλία, ηφηε δεκηνπξγείηαη ζχγθξνπζε (Schelling Th., 1960). 

 

Ο νξγαληζκφο, κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

ππαιιήισλ, πξνζπαζεί λα θαζνξίζεη αλ ππάξρεη ζπκθσλία απφςεσλ. Ωζηφζν, επεηδή 

ε αξρηθή ζπλέληεπμε θαη παξαθνινχζεζε γίλεηαη ζε πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ηφζν ε εηαηξεία φζν θαη ν ππάιιεινο πξνζπαζνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ακνηβαία ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εληππψζεηο, νχηε ην άηνκν νχηε ν 

νξγαληζκφο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ κε 

αθξίβεηα ηε θχζε θαη ηελ πνηφηεηα απηήο ηεο ζπκθσλίαο (Schelling Th., 1960). 

 

Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ ελδέρεηαη λα είλαη ην γεγνλφο φηη ην 

άηνκν πνπ επηιέγεηαη ηειηθά γηα κηα ζέζε εξγαζίαο δε ζα είλαη ην θαηάιιειν. Δπίζεο, 

νη αμίεο θαη νη πξνζδνθίεο ελφο ζηειέρνπο αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαη 

θάπνηα ζηηγκή κπνξεί λα κε ζπκθσλνχλ κε εθείλεο ηνπ νξγαληζκνχ. ε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δεκηνπξγνχληαη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζην άηνκν θαη 

ηελ νκάδα (Schelling Th., 1960). 

 

 

Σύγκροσζη Ανάμεζα ζε Ομάδες  

 

Η ζχγθξνπζε κεηαμχ νκάδσλ, φπσο ππνζηεξίδεη ν Schelling είλαη αλαπφθεπθηε 

γηαηί:  

 

 νη νκάδεο αληαγσλίδνληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ 

 ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη δηεχζπλζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ελφο νξγαληζκνχ  
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Σν ρξνληθφ πιαίζην γηα ηελ νινθιήξσζε θάπνηαο εξγαζίαο ζε έλα ηκήκα κπνξεί λα 

δηαθέξεη απφ έλα άιιν. Δπνκέλσο, είλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

θαη πιαίζην πξνγξακκαηηζκνχ. Αο ζεσξήζνπκε έλα παξάδεηγκα κε ην ζηέιερνο ηεο 

πξνψζεζεο πσιήζεσλ θαη ηνλ αληηπξφεδξν έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Σν ζηέιερνο 

αγσλίδεηαη γηα λα πεηχρεη ηε κέγηζηε δπλαηή επειημία θαη ηελ ηθαλφηεηα 

πξνζαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνψζεζεο πσιήζεσλ ζε έλα θαηαλαισηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ κεηαβάιιεηαη κε ηαρχηαην ξπζκφ. ε απηή ηε πεξίπησζε, ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ έρνπλ ζαθψο βξαρππξφζεζκν ραξαθηήξα. 

Αληίζεηα, ν αληηπξφεδξνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαζνξίδεη 

έλα πνιχ πην καθξνπξφζεζκν πιαίζην εξγαζίαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη 

δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο είλαη καθξνπξφζεζκεο θχζεο θαη 

πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο γηα αγνξά αθξηβνχ εμνπιηζκνχ. Απηφο ν εμνπιηζκφο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα γεληθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο πξντφλησλ κεγάιεο δηάξθεηαο, 

κέρξη απηά ηα πξντφληα λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ αγνξά, αλ ηειηθά επηηεπρζεί απηφ. 

Η ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηηο παξαπάλσ δηεπζχλζεηο είλαη αλαπφθεπθηε, γηαηί 

αληαγσλίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη έρνπλ εληειψο 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ πφξσλ (Schelling Th., 1960).   

 

Δπίζεο, δηαθνξεηηθέο νξγαλσηηθέο νκάδεο κπνξεί λα εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο δηεχζπλζεο, εμαηηίαο ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

δηνίθεζε κηαο νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο δηαθέξεη απφ ηε δηεχζπλζε ελφο ηκήκαηνο 

πξνψζεζεο πσιήζεσλ. Οη δηαθνξέο ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηηο πξαθηηθέο δηνίθεζεο 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηα ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ, γηαηί νη 

ππάιιεινη ζπγθξίλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν αληακνηβήο ηνπο απφ ηνλ 

νξγαληζκφ (Schelling Th., 1960). 

 

Σύγκροσζη Ανάμεζα ζε Ολόκληροσς Οργανιζμούς  

 

ηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα ππάξρεη κεγάινο αληαγσληζκφο. Κάζε επηρείξεζε 

επηδηψθεη λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο, θαη απηφ ην θαηλφκελν πξνθαιεί 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ. πρλά, απηέο νη ζπγθξνχζεηο ελζαξξχλνληαη 

απφ ηηο θπβεξλήζεηο, νη νπνίεο ζεζπίδνπλ λφκνπο πνπ πξνάγνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη 

απαγνξεχνπλ ηε κε αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Η θαηάξγεζε 

ησλ κνλνπσιίσλ είλαη έλα παξάδεηγκα ησλ ξπζκίζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

απνθπγή κε αληαγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Η αγνξά αληακείβεη ηηο δπλακηθέο 

επηρεηξήζεηο κε νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη δπλαηφηεηεο επηβίσζεο. Αληίζεηα, νη 

νξγαληζκνί πνπ δελ αληαγσλίδνληαη απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά αληηκεησπίδνπλ 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Τπάξρνπλ εηαηξείεο πνπ δηαιχνληαη ή ράλνπλ ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο γηαηί εμαγνξάδνληαη απφ άιινπο πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλνπο 

νξγαληζκνχο. Η επηβίσζε δελ εμαζθαιίδεηαη εχθνια ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν θαη ππάξρνπλ παξαδείγκαηα πνιιψλ γλσζηψλ εηαηξεηψλ πνπ δηαιχζεθαλ γηαηί 

έπαςαλ λα είλαη αληαγσληζηηθέο. (Schelling Th., 1960).   

 

Απφ νξγαλσηηθήο πιεπξάο νη ζπγθξνχζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε 

θαηεγνξίεο φπσο: 

 

 Ιεξαξρηθέο ζπγθξνχζεηο, δειαδή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ, 

π.ρ. κεηαμχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γεληθνχ Γηεπζπληή 

 Λεηηνπξγηθέο ζπγθξνχζεηο, κεηαμχ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ή ηκεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο, π.ρ. κεηαμχ πσιήζεσλ θαη παξαγσγήο 
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 πγθξνχζεηο κεηαμχ επηηειηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηειερψλ 

 πγθξνχζεηο κεηαμχ ηεο ηππηθήο θαη άηππεο νξγάλσζεο 

 

Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ απνηεινχλ ζχλεζεο θαη 

θαζεκεξηλφ θαηλφκελν ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. Σππηθά ζπκπηψκαηα ησλ 

ζπγθξνχζεσλ είλαη ε επηθπιαθηηθφηεηα, ε ακθηηαιάληεπζε, ε επηζεηηθφηεηα, ε 

αδηαθνξία, ην άγρνο θαη ε αγσλία (Hellerieger D., Slocum J., 1992). Άηνκα θαη 

νκάδεο κε δηαθνξεηηθέο αμίεο, εκπεηξίεο, γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, αληηιήςεηο, 

θαζήθνληα, αλάγθεο θαη ζηφρνπο, είλαη ππνρξεσκέλα λα ζπλππάξρνπλ θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη ζε έλα νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα 

θαη πνιππινθφηεηα ζε φηη αθνξά ηηο δνκέο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο ηερληθέο, θαη ηνπο 

θαλφλεο. πλεπψο νη ζπγθξνχζεηο απνηεινχλ θπζηθφ επαθφινπζν απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο (Schelling Th., 1960). 

 

Οη Taylor θαη Fayol, ζεσξνχλ ηηο ζπγθξνχζεηο ζαλ έλα αξλεηηθφ θαηλφκελν ην νπνίν 

πξέπεη λα απνθεχγεηαη ιφγσ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ 

δεκηνπξγεί ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (Fayol H., 1949) (Taylor F.W., 1947). 

 

Ο Schelling αλαθέξεη φηη νη Mayo θαη Drucker ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηακάρε θαη ε 

έληαζε δελ είλαη παξά κηα «δηαζηξνθή» απφ ηελ θαλνληθή θαηάζηαζε ησλ 

αλζξψπηλσλ ελεξγεηψλ, θαη γη’ απηφ πξέπεη λα κπνξνχλ λα εμαθαληζηνχλ κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε. 

 

πγθεθξηκέλα, ε παξαδνζηαθή αληίιεςε πνπ ραξαθηεξίδεη αθφκε κεγαιχηεξν αξηζκφ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, πηζηεχεη φηη: 

 

 Οη ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ 

 Οη ζπγθξνχζεηο πεγάδνπλ απφ ηα πξνβιήκαηα πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ 

θαη ηελ απνηπρεκέλε εγεζία 

 Οη ζπγθξνχζεηο δεκηνπξγνχλ δπζιεηηνπξγίεο ζηελ νξγάλσζε θαη έρνπλ 

γεληθά εθξεθηηθέο ζπλέπεηεο 

 Οη ζπγθξνχζεηο ιχλνληαη κε θπζηθή απνκάθξπλζε ησλ ζπγθξνπφκελσλ 

κεξψλ ή κε ηελ παξέκβαζε ησλ αλσηέξσλ 

 

Αληίζεηα φκσο απφ απηή ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε, ν Robbins εκπινπηίδνληαο ηελ 

εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο 

αληίιεςεο ηνπ κάλαηδκελη γηα ηηο ζπγθξνχζεηο φπνπ ζπλνπηηθά ππνζηεξίδεη: 

 

 Οη ζπγθξνχζεηο είλαη αλαπφθεπθηεο 

 Οη ζπγθξνχζεηο απηέο θαζαπηέο δελ είλαη νχηε θαιέο νχηε θαθέο, δειαδή 

κπνξεί λα έρνπλ είηε αξλεηηθέο είηε ζεηηθέο ζπλέπεηεο 

 Οη ζπγθξνχζεηο νθείινληαη θπξίσο ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ νξγαλσηηθψλ 

δνκψλ, δηαδηθαζηψλ, θαλφλσλ, ηερληθψλ, ζπζηεκάησλ 

 Οη ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ ζεηηθά κε ηελ εμάιεηςε ησλ 

αηηηψλ πνπ ηηο πξνθαινχλ θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηε ζχγρξνλε αληίιεςε, ε ζχγθξνπζε είλαη θπζηθφ θαη 

αλαπφθεπθην θαηλφκελν. Δθηφο φκσο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο, νη νπνίεο είλαη 

θαλεξέο, κπνξεί λα έρεη θαη ζεηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο λα ελεξγνπνηήζεη ηα άηνκα γηα 
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κεγαιχηεξε δξάζε, λα απνηειέζεη θηλεηήξηα δχλακε ζεηηθψλ αιιαγψλ ζηελ 

νξγάλσζε ή λα απνηειέζεη αλαπηπμηαθή εκπεηξία. Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ φηη είλαη 

πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθφ λα ζεσξεζεί φηη νη ζπγθξνχζεηο έρνπλ θαη ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο. ηηο ζεηηθέο πεξηιακβάλνληαη νη λέεο ηδέεο, ε δεκηνπξγία 

θαηλνηνκηψλ θαη αιιαγψλ, ε ιήςε θαιχηεξσλ απνθάζεσλ, ε αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο, ε πηζαλή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, θαζψο θαη ε ελδπλάκσζε ησλ 

ζρέζεσλ εθφζνλ εθιακβάλνληαη ζεηηθά θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. ηηο αξλεηηθέο 

πεξηιακβάλνληαη ε ζπαηάιε ελέξγεηαο, ε κείσζε ηνπ εζηθνχ (κηθξφηεξε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε), ε δεκηνπξγία δπζπηζηίαο θαη πνιψζεσλ κεηαμχ ησλ ζπγθξνπφκελσλ, ε 

κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε ιήςε πξνθαηεηιεκκέλσλ απνθάζεσλ, θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία αλεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο. εκαζία έρεη ινηπφλ ε εμεχξεζε ηνπ 

θαηάιιεινπ επηπέδνπ θαη έληαζεο ηεο ζχγθξνπζεο, πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα 

απνθνκίζεη ηα πςειφηεξα δπλαηά νθέιε (Schelling Th., 1960). 

 

χκθσλα κε ηνλ Robbins έλα άξηζην επίπεδν ζχγθξνπζεο είλαη εθείλν πνπ δε 

δεκηνπξγεί ζηαζηκφηεηα, πνπ ηνλψλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, πνπ εθηνλψλεη ηελ 

έληαζε, έηζη ψζηε λα απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα θαη λα δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο 

γηα αιιαγή, ρσξίο φκσο λα δεκηνπξγνχληαη θαηλφκελα απνδηνξγάλσζεο θαη 

απνζπληνληζκνχ ή δπζαξέζθεηαο ζην πξνζσπηθφ θαη ηάζεηο γηα απνρψξεζε. 

 

 

3.2 Διαππαγμαηεύζειρ  

 

Οη θαηαζηάζεηο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη έλα παηγλην-ζεσξεηηθφ πξφβιεκα ζην νπνίν 

αγνξαζηέο θαη πσιεηέο επηθνηλσλνχλ ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. Γχν παίθηεο έρνπλ 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θάηη λα θεξδίζνπλ φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ κία ζπκθσλία ζην 

πιαίζην δηαπξαγκάηεπζεο. Η πξνζέγγηζε απηή αλήθεη ζηα παίγληα ζπλεξγαζίαο, ε 

νπνία πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ηάζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ παηθηψλ. Έλα 

γλσζηφ δηαπξαγκαηεπηηθφ κνληέιν, είλαη ε δηαίξεζε ελφο κε θελνχ θαη ζπκπαγνχο 

ζπλφινπ ην νπνίν πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη απνδεθηφο θαη απφ 

ηνπο δχν παίθηεο. Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο κπνξεί λα σθειεί ή βιάπηεη 

ηνλ θάζε παίθηε, ζε ζρέζε πάληα κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Ο Nash, ζηελ πξνπηπρηαθή 

ηνπ δηαηξηβή, πξφηεηλε έλα ζχζηεκα αμησκάησλ, (θπζηθψλ ζπλζεθψλ), ηα νπνία ζα 

επέηξεπαλ κία ακεξφιεπηε θξίζε, ψζηε λα θαηαιήμεη ην παίγλην ζε κία δίθαηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ιχζε. Σα παηγλην-ζεσξεηηθά κνληέια, ζε αληίζεζε κε ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ιχζε Nash, είλαη κε ζπλεξγάζηκα ζηε θχζε ηνπο, ππφ ηελ έλλνηα 

φηη νη παίθηεο δελ έρνπλ δπλαηφηεηα θξίζεο, αιιά πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ην 

έλζηηθηφ ηνπο, έηζη φπσο απηφ κνληεινπνηείηαη κε ηαθηηθέο δξάζεηο θαη απνδφζεηο 

κέζα ζε έλα παίγλην (Kampisioulis P., 2010).  

 

Η δηαπξαγκάηεπζε κνληεινπνηείηαη κε παίθηεο, νη νπνίνη αληαιιάζνπλ πξνζθνξέο ζε 

πιαίζην απνδνρήο ή απφξξηςεο. Η αλάιπζε απηνχ ηνπ παηγλίνπ, ρξεζηκνπνηεί ηε 

κειέηε γηα ηα παίγληα δέζκεπζεο. Η βαζηθφηεξε κνξθή είλαη απηή ηνπ 

ηειεζηγξαθηθνχ παηγλίνπ φπνπ απνηειείηαη απφ κία απιή  πξνζθνξά  ε νπνία κπνξεί 

απνθιεηζηηθά είηε λα γίλεη απνδεθηή, είηε λα απνξξηθζεί. Με αληαιιαγή πξνζθνξψλ 

ζε έλα επαλαιακβαλφκελν παίγλην κε δχν παίθηεο, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ζε θάζε 

επίπεδν, ην παίγλην λα κελ πξνρσξάεη ζηνλ επφκελν γχξν, κε απνηέιεζκα νη παίθηεο 

λα κελ θαηαιήγνπλ πνπζελά, δηφηη δε κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ. Σν απνηέιεζκα 

απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, είλαη ν εθπησηηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο πνζνηηθνπνηεί ην 

εχξνο θαηά ην νπνίν κία πξνεγνχκελε ζπκθσλία είλαη θαιχηεξε απφ κία επφκελε. 
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Έηζη νη βέιηηζηεο ηαθηηθέο ησλ παηθηψλ, νξίδνπλ ηηο αθνινπζίεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ 

αληαιιάζνπλ, κε ζπκθσλία απφ ηνλ πξψην γχξν. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζα ζε έλα 

ζηαζεξφ πιήζνο γχξσλ ηνπ παηγλίνπ ή κε ζηάζηκεο ηαθηηθέο γηα έλα άπεηξν πιήζνο 

δηαπξαγκαηεπηηθψλ γχξσλ, φπνπ νπζηαζηηθά, ην παίγλην επαλαιακβάλεηαη θάζε δχν 

γχξνπο, φηαλ επηζηξέθεη ζηνλ ίδην παίθηε γηα λα θάλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

(Kampisioulis P., 2010). ηελ πεξίπησζε απηνχ ηνπ δηαπξαγκαηεπηηθνχ κνληέινπ ηεο 

αληαιιαγήο πξνζθνξψλ, ν εθπησηηθφο παξάγνληαο αληηπξνζσπεχεη ηνπο 

πεξηζζφηεξν ππνκνλεηηθνχο παίθηεο θαη δίλεη ην ίδην απνηέιεζκα κε ηελ αμησκαηηθή 

δηαπξαγκαηεπηηθή ιχζε ηνπ Nash.  

 

εκαληηθά ζηνηρεία ζε κηα δηαπξαγκάηεπζε φπσο αλαθέξεη ν Salacuse είλαη: 

 

 Η ζπλερήο θαη κε δηαθνπηφκελε εκπινθή ζην παίγλην 

 Η πξνζπάζεηα ελαξκνληζκνχ ησλ εθαηέξσζελ απνιαβψλ ηνπ παηγλίνπ 

 Η ππνκνλή ζηε δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε 

 Η γλψζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ παηγλίνπ θαη ε αληίιεςε ησλ εμσηεξηθψλ 

εξεζηζκάησλ (πεξηβάιινλ παηγλίνπ) 

 Η ηθαλφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ απφςεσλ ησλ παηθηψλ   

 Ο ζεβαζκφο ζην παίγλην θαη ζηνπο παίθηεο   

 

Ο Schelling πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζε βήκαηα: 

 

 Πξνεηνηκαζία ηαθηηθήο 

 Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

 Απνθιηκάθσζε θαη ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο 

 Δπηθχξσζε θαη ηήξεζε ζπκθσληψλ 

 

ε θάζε δηαπξαγκάηεπζε (Schelling T., 1960), ν ζηφρνο ηεο θαιήο πξνεηνηκαζίαο 

είλαη λα ζρεδηαζηεί κία ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί 

ηχπνη δηαπξαγκαηεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηεο ζπλερηδφκελεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο παίθηεο θαη ηε ζχγθξνπζε ησλ παηθηψλ ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

 

Οη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη: 

 

 Σιωπηλός ζσνηονιζμός. ηηο θαηαζηάζεηο απηέο παξαηεξείηαη ρακειφο βαζκφο 

ζχγθξνπζεο θαη κηα πεξηνξηζκέλε κειινληηθή ζρέζε. Απηέο νη θαηαζηάζεηο 

δελ επηιχνληαη ηφζν κε δηαπξαγκαηεχζεηο φζν κε δηαθξηηηθή απνθπγή 

ζχγθξνπζεο. 

 

 Σσναλλαγές. Δδψ ην αληηθείκελν είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ γηα ηνπο 

παίθηεο απφ ηελ νπνηαδήπνηε κειινληηθή κεηαμχ ηνπο ζρέζε. 

Υαξαθηεξίζνπκε ηηο ζπλαιιαγέο σο απιά γεγνλφηα φπνπ ν ληθεηήο ηα παίξλεη 

φια, σζηφζν αθφκε θαη ζε απηφ ηνλ ηχπν δηαπξαγκαηεχζεσλ ππάξρεη ε 

αλάγθε νη παίθηεο λα αλαπηχμνπλ κεηαμχ ηνπο κηα ζηνηρεηψδε ζρέζε 

ζπλεξγαζίαο. 
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 Στέζεις. ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ε πξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ παηθηψλ έρεη 

κεγάιε βαξχηεηα ελψ ην απνηέιεζκα ηνπ παηγλίνπ έρεη δεπηεξεχνπζα 

ζεκαζία. 

 

 Καηαζηάζεις ιζορροπημένης ένηαζης. ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ε κειινληηθή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν παηθηψλ θαη ην απνηέιεζκα ηνπ παηγλίνπ βξίζθνληαη 

ζε ηζνξξνπεκέλε έληαζε κεηαμχ ηνπο. 

 

Ο Chatterjee (Chatterjee K., Samuelson F. W., 2001) πεξηγξάθεη ην δηαξθέο θαη 

έληνλν ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ζεσξεηηθψλ ησλ παηγλίσλ, ζρεηηθά κε ηελ 

πξαθηηθή ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Κάλνληαο κηα ζχληνκε αλαδξνκή, αλαθέξεη αλάκεζα 

ζηνπο κεγάινπο ζπλεηζθέξνληεο ζηελ κειέηε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπο Raiffa 

(Raiffa Η., 1953), Harsanyi (Harsanyi J., 1956) θαη Nash (Nash F. J., 1950, 1953). 

Δλψ ν Raiffa έδσζε έκθαζε ζηηο θαλνληζηηθέο απφςεηο ηεο δηαηηεζίαο, ν Nash 

εκθαλίζηεθε λα αλαδεηά κηα ιχζε πνπ ζα πεξηέγξαθε πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα απφ 

ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο.  

 

Ο Chatterjee ραξαθηεξηζηηθά ζρνιηάδεη (Chatterjee K., Samuelson F. W., 2001) φηη ν 

Nash δηέθξηλε ηελ αλάγθε γηα ξεηή κνληεινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ή αλαιπηηθψλ 

κνξθψλ δηαπξαγκάηεπζεο. Με απηή ηελ πξνζέγγηζε ζηε κνληεινπνίεζε, ζρεδίαζε 

ηελ πξαγκαηηθή αθνινπζία ησλ πηζαλψλ απνθάζεσλ πνπ νη δηαπξαγκαηεπηέο πξέπεη 

λα έρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο δηαδηθαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη 

κνληέια απαληήζεσλ θαη δεκηνπξγίαο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη κνληέια απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ην πφηε πξέπεη λα γίλνληαη πξνζθνξέο θαη ζε πνηνλ. ε κηα ηέηνηα 

πεξηγξαθή, ε απφθαζε λα ζπλεξγαζηείο ή λα ππνγξάςεηο έλα ζπκβφιαην ζα θαηλφηαλ 

σο κηα επηινγή γηα ηνπο παίθηεο ζε θάπνηα ζεζκηθή ηνπνζέηεζε. Σα αμηψκαηα ζα 

είλαη ηφηε δηθαηνινγεκέλα εθφζνλ ε ηζνξξνπία θάπνηνπ παηγλίνπ αληαπνθξηλφηαλ 

ζηα απνηειέζκαηα πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηα αμηψκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Nash. Έηζη, 

ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα έρνπκε δεη έλα ηεξάζηην φγθν εξγαζηψλ πάλσ ζηα 

ζεσξεηηθά κνληέια παηγλίσλ δηαπξαγκάηεπζεο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά 

πξνζπαζνχλ λα ζηξαθνχλ ζηηο αλαιπηηθέο κνξθέο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ζεκαληηθέο 

πηπρέο ησλ δηεξγαζηψλ εκπνξίνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, αληί γηα αμηψκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην απνηέιεζκα. Η ζηξαηεγηθή ρξήζε ηδηφθηεηεο πιεξνθνξίαο, ν 

ξφινο ηεο ρξνληθήο πξνηίκεζεο, ε επηξξνή ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ησλ ελαιιαθηηθψλ επθαηξηψλ εκπνξίνπ έρνπλ φια κνληεινπνηεζεί θαη ζπδεηεζεί. Η 

δηαξθήο έξεπλα ζην πεδίν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο έρεη επίζεο δεκηνπξγήζεη κηα βάζε 

ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ην πείξακα ζρεηηθά κε ηε 

δηεξεχλεζε ζεκειησδψλ εξσηεκάησλ ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. ηδηνηέιεηα θαη δηθαηνζχλε 

σο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ησλ ελεξγεηψλ ησλ παηθηψλ). ην παξαπάλσ πιαίζην, ν 

Chatterjee αλαθέξεη ηε ζεκαληηθή επηξξνή ηνπ Kreps (Kreps D., 1991) ν νπνίνο 

ζεκεηψλεη φηη ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη έλα εμαηξεηηθφ δχζθνιν ζέκα επεηδή ζε πνιιέο 

ηνπνζεηήζεηο ελεξγεί αθξηβψο πάλσ ζηα πξάγκαηα φπνπ ε ζεσξία παηγλίσλ δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθή.  

 

 

3.2.1 Μονηέλα και ππακηική 

 

Όπσο αλαθέξεη ν Chatterjee (Chatterjee K., Samuelson F. W., 2001), κηα έλδεημε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηεο θαηαλφεζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ 

εξεπλψλ πάλσ ζηε δηαπξαγκάηεπζε. Δπηιέγνληαο κεξηθέο απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ 
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Cohen (Cohen H., 1989), o Chatterjee ηηο ζπγθξίλεη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κνληέισλ ησλ ηειεπηαίσλ είθνζη εηψλ. Η δνπιεία ηνπ Cohen έρεη πεξηγξαθηθέο 

πηπρέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξάγνπλ νδεγίεο θαη πξαθηηθέο κε θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά δχλακεο θαη εμνπζίαο ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε. Ο Cohen (Cohen H., 1989), πξνζδηνξίδεη ηνπο αθφινπζνπο 

παξάγνληεο σο ζπλεηζθέξνληεο ζηε δχλακε: 

 

 Δπίπεδν αληαγσληζκνχ  

 Ρηςνθίλδπλε ζπκπεξηθνξά 

 Ννκηκφηεηα θαη αλαγλσξηζκέλε εμνπζία   

 Γχλακε ηεο δέζκεπζεο 

 Πξαγκαηνγλσκνζχλε ζηελ ππνθείκελε πεξηνρή ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

 Δπίγλσζε ησλ αλαγθψλ ηεο άιιεο νκάδαο 

 

Ο Cohen δέρεηαη αξρηθά, φηη ηα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα ζηνλ αιεζηλφ θφζκν είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκα ζπλεπψο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηχμνπκε ηαθηηθέο θαη ηξφπνπο 

ψζηε λα απνθηήζνπκε ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζέινπκε. ηε ζπλέρεηα 

αλαγλσξίδεη φηη νη ηαθηηθέο είλαη ζρεδηαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρεκέλε θαηάιεμε κηαο ζπκθσλίαο (αλαπηχζζνληαο γηα 

παξάδεηγκα κηα ζπκπεξηθνξά δηαπξαγκάηεπζεο πνπ πξνζδίδεη εκπηζηνζχλε) θαζψο ν 

ζηφρνο είλαη λα ιακβάλνληαη ηα πεξηζζφηεξα δπλαηά νθέιε ζηελ πεξίπησζε 

ζπκθσλίαο. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη, θαηαζέηεηο κηα πξψηε θαη ηειεπηαία 

πξνζθνξά, ή πξνηξέπεηο ηελ άιιε πιεπξά λα επελδχζεη ζε απηή ηε ζρέζε ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί ε ηάζε ζπλελλφεζεο κε νπνηνδήπνηε θφζηνο ή φηη θάλεηο ρξήζε 

νπνηνδήπνηε αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Μεξηθέο απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ 

Schelling (Schelling T., 1960), αλαθέξνληαη ζε απηφ ηνλ ηνκέα, καδί κε ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε αδπλακία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο δχλακε θαη ε ζεκαληηθφηεηα 

ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ηειεζηγξάθσλ λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο φθεινο. Η αληηκεηψπηζε 

γηα παξάδεηγκα ηεο έλλνηαο ηεο εμνπζίαο έρεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Αληίζεηα, γηα παξάδεηγκα ηα ζηνηρεία ηνπ αληαγσληζκνχ, ε πξνηίκεζε, ν θίλδπλνο, 

θαη ε δέζκεπζε κπνξνχλ λα κνληεινπνηεζνχλ ψζηε λα εμάγνπκε ηελ θαηά πεξίπησζε 

επίδξαζε ηνπ θαζελφο μερσξηζηά πάλσ ζην απνηέιεζκα δηαπξαγκάηεπζεο.  

 

Δπηπιένλ ν Chatterjee (Chatterjee K., Samuelson F. W., 2001), αλαθέξεη φηη ε 

ζχλδεζε ηνπ πεξηζζφηεξν επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο γηα έλαλ παίθηε κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε ην πνζνζηφ εμνπζίαο ην νπνίν επηδεηθλχεη. Μπνξεί δειαδή ν θάζε 

παίθηεο λα αληηιεθζεί ηε δχλακε ησλ αληηπάισλ παηθηψλ ηφζν δηαθνξεηηθά φζν 

θαζνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί. Οη κέζνδνη 

δηαπξαγκάηεπζεο πξνέξρνληαη απφ ηε δηεξεχλεζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξε ηαθηηθήο ηνπ παίθηε ζε έλα παίγλην. Όπσο αλαθέξνπλ νη 

Aumann θαη Brandenburger (Aumann R., Brandenburger Α., 1995), ηα κνληέια ηεο 

ζεσξίαο παηγλίσλ, ζεσξνχλ φηη ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηγλίνπ ππάξρεη ινγηθή, θαη ε 

ρξήζε ηεο ηζνξξνπίαο Nash είλαη δηθαηνινγεκέλε φηαλ νη παίθηεο ζπγθεληξψλνπλ 

θνηλή γλψζε ινγηθήο θαη πεπνηζήζεσλ. 

 

ην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο ησλ κνληέισλ ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ, ζρεηηθά κε ην πψο 

απηά επηρεηξνχλ λα εμεγήζνπλ ηηο αηηίεο ηνπ πηζαλνχ αδηεμφδνπ, ηεο θαζπζηέξεζεο, 

θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ κηα δηαηηεζία λα ελεξγεί θαιχηεξα απφ κηα 

άιιε, νη πξψηνη παξάγνληεο πνπ ν Chatterjee (Chatterjee K., Samuelson F. W., 2001) 

εμεηάδεη είλαη νη ιεηηνπξγίεο ρξεζηκφηεηαο ηεο δηαηηεζίαο, ν βαζκφο αληαγσληζκνχ, ε 
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αηειήο πιεξνθφξεζε θαη ε θήκε. Παξφιν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο 

έκθπηα ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά δηαπξαγκάηεπζεο, κηα δηαηηεζία είλαη ηθαλή λα 

επεξεάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο ηηκέο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηηο ελέξγεηέο 

ηεο.  

 

 

3.2.2 Ανςπομονηζία και διαδοσική διαππαγμάηεςζη 

 

Έλαο ηξφπνο, ζχκθσλα κε ηνλ Chatterjee, γηα λα εληνπίζνπκε ηηο επηδξάζεηο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, είλαη λα εμεηάζνπκε έλα απιφ 

πξφβιεκα δηαπξαγκάηεπζεο (Chatterjee K., Samuelson F. W., 2001). Γηα παξάδεηγκα, 

δχν παίθηεο κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ έλα ζχλνιν ρξεκαηηθψλ κνλάδσλ, δεδνκέλνπ 

πσο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ην πψο ζα ην δηαηξέζνπλ. Μηα 

άιιε πεξίπησζε είλαη απηή φπνπ δχν παίθηεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηε ζθηά ελφο 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ή κηαο εμσηεξηθήο αγνξάο. Δπηπιένλ, ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε θπζηθή δηεξγαζία ηεο εθηαηηθήο  κνξθήο ησλ ελαιιαζζφκελσλ 

πξνζθνξψλ, φπνπ έλαο παίθηεο μεθηλά ηε δηαπξαγκάηεπζε θάλνληαο κηα πξνζθνξά, 

ρσξίο λα γλσξίδεη αλ ν άιινο παίθηεο είλαη δηαηεζεηκέλνο δερηεί ή λα απνξξίςεη ηελ 

πξνζθνξά.  

 

Μηα αληίζηνηρε δηεξγαζία δηαπξαγκάηεπζεο κειεηάηαη απφ ηνπο Rubinstein 

(Rubinstein A., 1982) θαη Stahl (Stahl I., 1972). Οη ελαιιαζζφκελεο πξνζθνξέο 

ζπλεπάγνληαη θαη έλαλ ειάρηζην βαζκφ δέζκεπζεο ζηελ πξνζθνξά. Έλαο παίθηεο 

πνπ πξνηείλεη κηα πξνζθνξά δελ κπνξεί λα ηελ αλαηξέζεη κέρξη απηή λα απνξξηθζεί, 

αθνχ κηα δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζηνπο παίθηεο λα απνζχξνπλ ηηο πξνζθνξέο πνπ 

είλαη απνδεθηέο έρεη δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο. Δπίζεο, ε δηαπξαγκάηεπζε κε θαιή 

πίζηε απαηηεί έλαλ παξαιήπηε λα θαηαιήμεη ζε κηα πξνζθνξά εθφζνλ έρεη απνξξίςεη 

κία άιιε λσξίηεξα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα ησλ Rosenschein θαη Zlotkin 

(Rosenschein J., Zlotkin G., 1994), ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε αξρηθψλ ζπκθσληψλ ζε 

έλα παίγλην κεηαμχ ππνινγηζηψλ. Η έξεπλα βαζίδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

δηαδηθαζίαο αθξηβψο πξηλ νη ππνινγηζηέο αξρίζνπλ ηε δηαπξαγκάηεπζε. Έηζη, νη 

ηδηφηεηεο ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη δπλεηηθά σθέιηκεο.  

 

Ο Chatterjee, εκπιέθεη ηε δηαδηθαζία ησλ ελαιιαζζφκελσλ πξνζθνξψλ ηνπ 

Rubinstein (Rubinstein A., 1982), γηα λα ππνινγίζεη ηηο επηδξάζεηο ησλ πξνηηκήζεσλ 

ησλ παηθηψλ ζηε δηαλνκή ησλ ρξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηνπ παξαπάλσ ππνζεηηθνχ 

παξαδείγκαηνο. Έζησ φηη νη παίθηεο πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξεο ρξεκαηηθέο κνλάδεο 

αληί γηα ιηγφηεξεο θαη επίζεο πξνεμνθινχλ ηε κειινληηθή θαηαλάισζε κε 

δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Rubinstein απνδεηθλχεη φηη ην 

πιενλέθηεκα ην έρεη ν πεξηζζφηεξν ππνκνλεηηθφο παίθηεο. Όκσο απηφ θαίλεηαη ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία εθηαηηθήο κνξθήο πξνζθνξάο θαη αληηπξνζθνξάο. Ο 

πεξηζζφηεξν ππνκνλεηηθφο παίθηεο κπνξεί λα κελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

θεθαιαηνπνηήζεη ηελ ηζρπξή επίδξαζε πνπ δηαζέηεη, αλ γηα παξάδεηγκα δελ ππάξρεη 

θακία δέζκεπζε ζηελ πξνζθνξά κέρξη ν άιινο παίθηεο λα εθκεηαιιεπηεί ηελ 

επθαηξία λα απαληήζεη. Η ζεκαληηθή πηπρή απηήο ηεο θαηάζηαζεο, δελ είλαη κφλν φηη 

αλαγλσξίδεη ην αληηθείκελν ην νπνίν ζπγθξνηεί ην επίπεδν εμνπζίαο ηνπ θάζε παίθηε, 

αιιά φηη αλαγλσξίδεη ηηο ζπλζήθεο. ε ζπλέρεηα ηνπ παξαδείγκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα παξαιιαγή ηνπ ίδηνπ κνληέινπ ηνπ Rubinstein κε κηα εμσγελήο πηζαλφηεηα 

ηεξκαηηζκνχ, καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε κε αθξίβεηα έλα ζεκαληηθφ κνληέιν 

δηαίζζεζεο γηα ηελ απνζηξνθή θηλδχλνπ. Έλαο παίθηεο ν νπνίνο απνζηξέθεηαη 
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ιηγφηεξν ηνλ θίλδπλν απφ ηνλ άιιν παίθηε ζε κηα δηαπξαγκάηεπζε, ζπλήζσο ελεξγεί 

θαιχηεξα ζηελ δηαπξαγκάηεπζε. 

 

Τπάξρνπλ παξαδείγκαηα, φπσο ν Chatterjee αλαθέξεη, φπνπ ζην απνηέιεζκα ηνπ 

Rubinstein, θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο, δελ ηζρχεη ε εχξεζε κηαο κνλαδηθήο 

ιχζεο δειαδή ε ηέιεηα ηζνξξνπία ηνπ παηγλίνπ. Έζησ γηα παξάδεηγκα ε πεξίπησζε 

φπνπ νη πξνζθνξέο είλαη ηαπηφρξνλεο αληί γηα αθνινπζηαθέο έηζη ψζηε θαη νη δχν 

πιεπξέο λα θάλνπλ πξνζθνξέο. Σφηε ην θάζε αηνκηθά ινγηθφ απνηέιεζκα θαη ε θάζε 

θαζπζηέξεζε είλαη κηα ηζνξξνπία επηπξφζζεηα κε ην απνηέιεζκα Rubinstein. Αλ νη 

πξνζθνξέο απηέο απεηθνλίδνληαλ ζε έλα δηάγξακκα, δειαδή αλ ππήξρε ην κηθξφηεξν 

ηκήκα ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηηθψλ κνλάδσλ ην νπνίν δελ ζα κπνξνχζε λα δηαηξεζεί  

πεξηζζφηεξν θαη ν ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο ήηαλ επαξθψο πςειφο, ε 

κνλαδηθφηεηα ηεο ιχζεο ηνπ Rubinstein θαη πάιη δελ ζα ππήξρε.  

 

 

3.2.3 Η επίδπαζη ηος ανηαγυνιζμού 

 

Ο Raiffa αλαθέξεη φηη ε ζεσξία δηαπξαγκάηεπζεο θαζψο θαη ε θαιχηεξε ελαιιαθηηθή 

ζε κηα δηαπξαγκαηεπηηθή ζπκθσλία επεξεάδεηαη απφ ην αληαγσληζηηθφ ηνπίν. ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλαο παίθηεο έρεη πνιιέο θαη θαιέο ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο ζε κηα δηαπξαγκάηεπζε, αθφκα θαη αλ ε δηαπξαγκάηεπζε απηή απνηχρεη 

δελ ζα έρεη ηφζν ηξαγηθή απφδνζε. Σα δεδνκέλα ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο 

επεξεάδνπλ άκεζα ηε ζέιεζε ηνπ παίθηε λα δηαθφςεη αληί λα ζπλερίζεη ηε 

δηαπξαγκάηεπζε (Chatterjee K., Samuelson F. W., 2001). Οη Binmore, Rubinstein θαη 

Wolinsky (Binmore K., Rubinstein A., Wolinsky A., 1986) έρνπλ εμεηάζεη ην 

παξαπάλσ ζην πιαίζην ηνπ κνληέινπ ηνπ Rubinstein, θαη νη Binmore, Shaked θαη 

Sutton (Binmore K., Shaked A., Sutton J., 1988) έρνπλ αζρνιεζεί πεηξακαηηθά κε ην 

ίδην πεδίν.  

 

Σν εξψηεκα πνπ παξακέλεη γηα ηνλ Chatterjee, έρεη λα θάλεη κε ην πνζνζηφ αχμεζεο 

ηεο απφδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ κηαο δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο 

κηαο θαιχηεξεο ελαιιαθηηθήο. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ν έλαο παίθηεο έρεη 

εμαζθαιίζεη ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηηθψλ κνλάδσλ. Δίλαη πξαγκαηηθά ππφ 

ζπδήηεζε, αλ ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ άιιν παίθηε ψζηε λα ηνλ 

ελεκεξψζεη φηη είλαη θαιχηεξφ λα απμήζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ επεηδή έρεη ιάβεη κηα 

ειθπζηηθφηεξε εμσηεξηθή πξνζθνξά ηνπ 40%. Αλ φκσο ε εμσηεξηθή επηινγή ηνπ 

παίθηε επηβάιιεηαη απφ εμσγελήο θαηάξξεπζε, ηφηε απηφ έρεη ζεκαζία. Έηζη ζε κηα 

δεδνκέλε θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε πνηα απφ ηηο δχν πηζαλφηεηεο είλαη 

αιεζηλή. Μπνξνχκε πξαγκαηηθά λα επηιέμνπκε πφηε ζα απνρσξήζνπκε απφ κηα 

δηαπξαγκάηεπζε; Μήπσο αλαγθαζηνχκε λα δηαιέμνπκε ηελ εμσγελή επηινγή αλ 

πξνθχπηεη ζέκα εμσγελνχο θαηάξξεπζεο; ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζην επηρεηξεζηαθφ 

πεξηβάιινλ, έλαο παίθηεο κπνξεί λα θεξδίζεη έλα πιενλέθηεκα δηαπξαγκάηεπζεο αλ 

κπνξεί λα δεζκεπηεί φηη ζα δερζεί κηα εμσηεξηθή επηινγή ζε έλα γεγνλφο αδηεμφδνπ. 

 

χκθσλα κε ηνλ Chatterjee ν ξφινο ηνπ αληαγσληζκνχ κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί κε 

δχν ηξφπνπο. Μηα πξνζέγγηζε είλαη λα ζρεδηαζηεί έλα κνληέιν κε αξθεηνχο 

αγνξαζηέο θαη πσιεηέο, φπνπ έλαο παίθηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα ηεξκαηίζεη ηε 

δηαπξαγκάηεπζε επηιέγνληαο θάπνηνλ άιιν. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζεζκηθή 

ιεπηνκέξεηα είλαη ζεκαληηθή θαη θαζνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αληαγσληζηηθή δχλακε. Αλ ππάξρεη έλαο ηδηαίηεξα παξαγσγηθφο 
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παίθηεο θαη νη άιινη κπνξνχλ λα πιεηνδνηήζνπλ γη’ απηφλ, απηφο ν παίθηεο ζπλήζσο 

κπνξεί λα ελεξγεί πεξηζζφηεξν θαιά παξά ιηγφηεξν πξνο φθειφο ηνπ, εθηφο ηεο 

πεξίπησζεο φπνπ νη άιινη παίθηεο ζπλσκνηνχλ. ηελ πεξίπησζε ηεο δηκεξνχο 

δηαπξαγκάηεπζεο φπνπ θάζε παίθηεο πξέπεη λα απνξξίπηεη κηα πξφηαζε πξηλ 

πξνρσξήζεη ζε θάπνηνλ άιιν ζπλέηαηξν παίθηε, ν ηζρπξφο παίθηεο κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη πξφβιεκα.  

 

Τπάξρνπλ ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ηδηαίηεξν παίγλην κε 

έλαλ δπλαηφ θαη δχν αδχλακνπο παίθηεο απφ ηνπο Chatterjee, Dutta, Ray, Sengupta 

(Chatterjee K., Dutta B., Ray D., Sengupta K., 1993) θαη ηνλ Selten (Selten R., 1981) 

θαζψο απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπδεηήζεηο γηα δεκφζηεο πξνζθνξέο θαη ηειεθσληθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο καδί κε ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά 

πεξίπησζε απφ ηνπο Binmore (Binmore K., 1985), Chatterjee θαη Dutta (Chatterjee 

K., Dutta B., 1998). Δίλαη επίζεο ρξήζηκε γηα ηνλ Chatterjee ε πεξίπησζε κηαο άιιεο 

ζηξαηεγηθήο ηελ νπνία έλαο παίθηεο κπνξεί λα αθνινπζήζεη αθφκα θαη αλ δελ έρεη 

θαζφινπ πξνζσξηλέο ελαιιαθηηθέο ζηε δηαπξαγκάηεπζε πνπ βξίζθεηαη.  

 

ην πιαίζην απηφ, νη Chikte θαη Deshmukh (Chikte S. D., Deshmukh S. D., 1987), 

εμεηάδνπλ ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη δηαπξαγκαηεχζεηο αλαζηέιινληαη 

πξνζσξηλά επεηδή νη παίθηεο ςάρλνπλ γηα επηπιένλ ελαιιαθηηθέο. Έηζη, αλ βξεζεί κηα 

ελαιιαθηηθή, ν παίθηεο πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ζα επηιέμεη απηή ηελ ελαιιαθηηθή ή 

φρη, νπφηε ζα κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή δηαπξαγκάηεπζε. Ο Lee (Lee C.C., 

1994) αξρηθά θαη ν Chatterjee ζηε ζπλέρεηα καδί κε ηνλ Lee (Chatterjee K., Lee C. C., 

1998) κνληεινπνίεζαλ κηα δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε, φπνπ ν παίθηεο κπνξεί λα 

επηζηξέςεη ζηελ ππάξρνπζα δηαπξαγκάηεπζε κε ην απνηέιεζκα αλαδήηεζεο θαη λα 

δεηήζεη κηα λέα πξνζθνξά. Έηζη νη πξνζθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ νη παίθηεο, δελ κνληεινπνηνχληαη ζαλ λα έξρνληαη απφ ζηξαηεγηθνχο 

παίθηεο, αιιά σο θαηαλνκή πηζαλφηεηαο πξνζθνξψλ.  

 

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο, φπσο ζεκεηψλεη ν Chatterjee, επηβεβαηψλνπλ φηη εληζρχνληαο 

ηελ ηθαλφηεηα ελφο παίθηε λα εξεπλήζεη, δελ έρνπκε ηε βεβαηφηεηα φηη απηφ ζα 

νδεγήζεη ζε κηα θαιχηεξε πξνζθνξά απφ απηή ηελ νπνία κέρξη ζηηγκήο έρεη. Πέξα 

απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, κηα ηθαλνπνηεηηθή κείσζε ζηα έμνδα έξεπλαο ηνπ 

αγνξαζηή είλαη κε ειθπζηηθή γηα ηνλ πσιεηή ή αδηάθνξε αξρηθά ψζηε λα θάλεη 

άκεζα απνδεθηή κηα πξνζθνξά. Τπφ ζπλζήθεο, ν πσιεηήο ζα πξνηηκνχζε λα 

αλαιάβεη ηνλ θίλδπλν θαη λα αθήζεη ηνλ αγνξαζηή λα επηζηξέςεη κε κηα εμσηεξηθή 

πξνζθνξά,  ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηπξνηείλεη ζηνλ αγνξαζηή. Όκσο ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ ν αγνξαζηήο δελ είλαη ηθαλφο λα πεξάζεη ηελ εμσηεξηθή ηνπ επηινγή 

αμηφπηζηα ζηνλ πσιεηή, ε αληηπαξαβνιή δελ είλαη πιένλ δπλαηή θαη ν πσιεηήο 

πξνζηαηεχεη ηνλ εαπηφ ηνπ έρνληαο ρακειφηεξεο απαηηήζεηο θαηά κέζν φξν, πξνο 

φθεινο ηνπ αγνξαζηή.  

 

 

3.2.4 Πποζυπικέρ πληποθοπίερ και ανεπάπκεια διαππαγμάηεςζηρ 

 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε αλαθνξά ηνπ Chatterjee ζηελ έξεπλα έρεη αθηεξσζεί ζρεηηθά κε 

ηε ζηξαηεγηθή ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηδέα ελφο δηαηηεηή ν νπνίνο θαηέρεη ζεκαληηθφηεξεο 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα αληηπξνζσπεχεη έλαλ παίθηε. Δλαιιαθηηθά, νη 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο απεηθνλίδνπλ σο πεξίπησζε ηνπο ζπκβηβαζκνχο αλάκεζα 
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ζην λα δεκηνπξγήζεηο αμία θαη ζην λα ηζρπξηζηείο κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ηελ νιηθή 

αμία (Lax D., Sebenius J., 1986). Απινπζηεπκέλα παίγληα δηακνηξαζκνχ ζπλφινπ 

ρξεκαηηθψλ κνλάδσλ γηα παξάδεηγκα, είλαη απαξαηηήησο σθέιηκα γηα φινπο, αθνχ 

είλαη δηαζέζηκε κηα θνηλψο σθέιηκε ζπκθσλία θάηη ην νπνίν είλαη επξέσο γλσζηφ 

ζηνπο παίθηεο. Οη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνιιέο θνξέο γελλνχλ ηελ πηζαλφηεηα λα 

κελ ππάξρεη ζχλνιν ρξεκαηηθψλ κνλάδσλ. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα ππάξρεη 

πιεφλαζκα ή κηα δψλε ζπκθσλίαο αιιά ππάξρεη επίζεο ην ελδερφκελν νη 

απνρψξεζεο ηεο δηαηηεζίαο. 

 

Ο Chatterjee εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηθηψλ, ελφο αγνξαζηή θαη 

ελφο πσιεηή, φπνπ ν θαζέλαο θαηέρεη πξνζσπηθά γλσζηέο αμηνινγήζεηο γηα ην 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ ζα ζπλαιιαρζεί. Δπηπξνζζέησο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα δηακνηξαζηεί ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηηθψλ κνλάδσλ, νη παίθηεο 

πξέπεη λα δηαθξίλνπλ εθφζνλ ππάξρεη ην ζεηηθφ πιεφλαζκα. Ο Myerson θαη o 

Satterthwaite (Myerson R., Satterthwaite Μ., 1983), έδεημαλ πσο απηφ ην δηπιφ 

παίγλην νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε εθ ησλ πζηέξσλ αλεπάξθεηα, δειαδή νη παίθηεο δελ 

είλαη ηθαλνί λα αληηιεθζνχλ φιν ην δηαζέζηκν πιεφλαζκα ζηε δηάξθεηα ηνπ παηγλίνπ. 

Ο Chatterjee θαη ν Samuelson (Chatterjee K., Samuelson F. W., 1983), δηεξεχλεζαλ 

έλα παίγλην δηαπξαγκάηεπζεο ηαπηφρξνλεο πξνζθνξάο ζην νπνίν ε ζπλαιιαγή 

παξνπζηάζηεθε σο ηζνξξνπία. ε κηα θαηάζηαζε ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο ε βέιηηζηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ αγνξαζηή είλαη λα ππνβάιιεη κηα πξνζθνξά πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ 

ηελ αμία ηνπ, ελψ ν πσιεηήο ζέηεη κηα απαίηεζε πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην θφζηνο 

ηνπ. Έηζη ην παίγλην κπνξεί λα ηεξκαηίζεη κε κε ζπκβαηηθέο πξνζθνξέο θαη 

δηαθσλία, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρεη κηα δψλε ζπκθσλίαο. 

 

Ο Chatterjee αλαθέξεη ηνπο Farrell θαη Gibbons (Farrell J., Gibbons R., 1989), νη 

νπνίνη δείρλνπλ πσο νη δηαηηεηέο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ, ηνπιάρηζηνλ ζε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο, εθθξάδνληαο δήιν γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπκθσλία. Απηφ βέβαηα είλαη ζε 

αληίζεζε κε κεγάιν κέξνο ηεο ζπκβαηηθήο γλψζεο γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. 

πλήζσο, ε πξνζπκία γηα λα νινθιεξσζεί κηα ζπκθσλία ηζνδπλακεί κε κηα 

κνλνκεξήο παξαρψξεζε θαη επνκέλσο είλαη παξαθηλδπλεπκέλε σο ηαθηηθή. Αληίζεηα, 

ε ζεσξία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηεξίδεη πσο ππνζηεξίδνληαο κηα κνλνκεξήο 

παξαρψξεζε κπνξεί λα είλαη κηα θαιή ηαθηηθή αλ απηφ ζεκαηνδνηεί δπλαηέο απφ 

θνηλνχ σθέιηκεο ζπκθσλίεο. 

 

Έλα επηπιένλ βήκα αλάιπζεο επεδίσμε λα κνληεινπνηήζεη ηνλ ρνξφ 

δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ππάξρνπλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζε κία απφ ηηο δχν 

πιεπξέο (Raiffa H., 1982). Ο Chatterjee ππνζηεξίδεη φηη απηή ε δηαδηθαζία είλαη 

ζπλήζσο ηερληθά δχζθνιε θαζψο έρεη δερηεί θξηηηθή σο κηα ζεηξά πεηξακάησλ 

ζθέςεο θαη κφλν, ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ηερληθά ζέκαηα βειηίσζεο ηεο ηζνξξνπίαο 

παξά ηε δηαπξαγκάηεπζε ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Έζησ γηα παξάδεηγκα έλαο 

πσιεηήο ν νπνίνο έρεη ειιηπή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ πξντφληνο ηνπ 

αγνξαζηή. Ο πσιεηήο θάλεη κηα αξρηθή πξνζθνξά ηελ νπνία ν αγνξαζηήο κπνξεί λα 

δερηεί ή λα απνξξίςεη. Αλ ε πξνζθνξά απνξξηθζεί, πξέπεη λα επαλαιεθζεί κεηά απφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηθαλφ λα ελεξγνπνηήζεη θαη πάιη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αγνξαζηή. Αλ 

ε δεχηεξε πξνζθνξά γίλεη απνδεθηή, ηα θέξδε ηνπ παίθηε κεηψλνληαη ιφγσ ηεο 

ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο. 
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 Ο Fudenberg, ν Levine θαη ν Tirole (Fudenberg D., Levine D., Tirole J., 1985), 

ραξαθηήξηζαλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ πσιεηή σο αθνινπζία πξνζθνξψλ, δείρλνληαο πσο 

απηέο νη ηηκέο κεηψλνληαη κε ηνλ ρξφλν φπσο εμειίζζεηαη ην παίγλην. Ο πσιεηήο 

αξρηθά απαηηεί πςειέο ηηκέο ηηκνιφγεζεο γηα λα επσθειεζεί απφ ην ελδερφκελν ηνπ 

φηη ν αγνξαζηήο έρεη πςειή αμία. Μηα αξρηθή απφξξηςε ζεκαηνδνηεί έλαλ αγνξαζηή 

ρακειφηεξεο αμίαο, ζπλεπάγνληαο κηα δεχηεξε ή θαη κηα ηξίηε. Παξφια απηά, αλ ν 

πσιεηήο κπνξνχζε λα επηιέμεη πφζν γξήγνξα θάλεη πξνζθνξέο, ζα πξνηηκνχζε λα 

επηηαρχλεη ηελ δηαδηθαζία πξνζθνξάο θαη απνδνρήο, απηφ φκσο είλαη ελάληηα ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα ηηκνινγεί πςειφηεξεο ηηκέο.  

 

Η επηκνλή ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηνπ πηζαλνχ αδηεμφδνπ πξέπεη λα ζπλδεζεί κε 

πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαρχηεηα ησλ πηζαλψλ παξαρσξήζεσλ ηνπ 

παίθηε ν νπνίνο δελ έρεη πιεξνθφξεζε. Ο παίθηεο ρσξίο πιεξνθφξεζε ρξεζηκνπνηεί 

κηα αθνινπζία πξνζθνξψλ γηα λα κάζεη αλ ν αληίπαινο παίθηεο ν νπνίνο έρεη 

πιεξνθφξεζε είλαη πςειήο αμίαο. Όπσο πεξηγξάθεη ν Cramton (Cramton P.C., 1992) 

ζα κπνξνχζε επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαζπζηέξεζε απφ ηνλ πιεξνθνξεκέλν 

παίθηε κε πιεξνθφξεζε ψζηε λα ηνπ πξνζζέζεη αλζεθηηθφηεηα ζηε δηαπξαγκάηεπζε. 

 

Καηά ηνλ Chatterjee, κηα ζρεηηθή αιιά θάπσο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηα 

παξαπάλσ είλαη ην παίγλην παξαρψξεζεο. Κάζε νκάδα πεξηνξίδεη ηηο παξαρσξήζεηο, 

ξηζθάξνληαο αθφκα θαη ηε δηαθσλία, γηα λα πείζεη ηελ άιιε νκάδα ζρεηηθά κε ηελ 

ζθιεξφηεηά θαη ηηο δηαζέζεηο ηεο, πξηλ κηα απφ ηηο νκάδεο ππνρσξήζεη, δείρλνληαο 

έηζη ηελ πξαγκαηηθή θχζε ηεο. Ο Chatterjee θαη o Samuelson (Chatterjee K., 

Samuelson F. W., 1987), εμέηαζαλ έλα ηέηνην κνληέιν, κε θάζε παίθηε ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε λα είλαη αληίζηνηρα έλαο απφ ηνπο δχν ραξαθηήξεο αλζεθηηθφο ή κε 

αλζεθηηθφο, ν νπνίνο λα επηιέγεη κηα απφ ηηο δπν θηλήζεηο, ζθιεξφο (δελ παξαρσξεί) 

ή αδχλακνο (παξαρσξεί). Δπηπιένλ, νη Abreu θαη Gul (Abreu D., Gul F., 2000), 

γεληθνπνίεζαλ ηελ πξνζέγγηζε απηή έηζη ψζηε λα επηηξέπεη έλαλ πεπεξαζκέλν 

αξηζκφ ραξαθηήξσλ θαη λα απνδεηθλχεη ηε κνλαδηθφηεηα κηαο παξαρσξεηηθνχ είδνπο 

ηζνξξνπία. Ο Chatterjee θαη ν Samuelson δείρλνπλ πσο ηα θέξδε απφ ην εκπφξην 

πεγαίλνπλ ζηνλ παίθηε ν νπνίνο έρεη πςειφ αξρηθφ δείθηεο δχλακεο. Απηφο ν 

αξρηθφο δείθηεο εμαξηάηαη απφ ηελ ππνκνλή ηνπ παίθηε (φπσο θαη ζηνλ Rubinstein) 

αιιά επίζεο θαη απφ ηελ αξρηθή πηζαλφηεηα ε κηα πιεπξά λα είλαη ζθιεξφηεξε ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο απφ ηελ άιιε. Ο παίθηεο πνπ είλαη πην αλππφκνλνο ή έρεη 

ρακειφηεξε πηζαλφηεηα αλζεθηηθφηεηαο παξαρσξεί ζίγνπξα πξψηνο. Δδξαηψλνληαο 

έηζη κηα θνηλά απνδεθηή θήκε αλζεθηηθφηεηαο κπνξεί λα είλαη σθειεκέλνο ζηηο 

επφκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο.  

 

Άιιεο έξεπλεο ζηελ ειιηπή πιεξνθφξεζε ζεσξνχλ ηελ πνηφηεηα σο αβεβαηφηεηα 

αθνχ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη αμηνινγήζεηο ηνπ πσιεηή θαη ηνπ αγνξαζηή έρνπλ 

θνηλά ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα εηαηξηθή εμαγνξά, κηα εηαηξεία πνπ θαηέρεη 

αλψηεξε ηερλνινγία ζα δεκηνπξγήζεη επηπιένλ αμία ζηνλ πηζαλφ αγνξαζηή. Oη 

Samuelson (Samuelson W., 1984), Evans (Evans R. A., 1989) θαη Vincent (Vincent 

D., 1989), ππνζηήξημαλ φηη ην αδηέμνδν ζε κία δηαπξαγκάηεπζε ζπρλά δεκηνπξγείηαη 

αθφκα θαη φηαλ ν αγνξαζηήο απνθηήζεη κεξηθή ζπλεξγαηηθή αμία απφ ηελ αγνξά, 

δειαδή φηαλ ε αμία ηνπ αγνξαζηή γηα ηελ εηαηξεία είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία 

ηνπ πσιεηή.  

 

Ο Chatterjee αλαθέξεη επηπιένλ φηη πνηνηηθά ε επηζεηηθή ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα λα αλαδεηεζεί κεγαιχηεξν κεξίδην κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθσλία 
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θαη αλεπάξθεηα. Έηζη δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ λα πεηπραίλεηο ην θνηλφ 

πιεφλαζκα θαη λα ην κνηξάδεζαη. Έλαο παίθηεο ζε δηαπξαγκάηεπζε ζα πξέπεη λα 

ηζνξξνπεί ηα δχν απηά αιιειέλδεηα ζηνηρεία. Δπίζεο κηα κνλνκεξήο παξαρψξεζε ή 

κηα έθθξαζε δήινπ κπνξεί λα βνεζήζεη πείζνληαο ηνλ άιιν παίθηε φηη ππάξρεη έλα 

πιεφλαζκα, ή αληίζεηα λα πξνθαιέζεη δεκηά κέζα απφ κεγάιεο παξαρσξήζεηο. 

πλερίδνληαο ν Chatterjee, ζεκεηψλεη φηη κηα ζθιεξή ζηάζε δηαπξαγκάηεπζεο (ή κηα 

εηθνληθή ζθιεξή ζηάζε) κπνξεί λα είλαη πεγή δχλακεο θαη πιενλέθηεκα ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε. Σέινο ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ παίθηε ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε είλαη ζεκαληηθή αθνχ αλ ν αληίπαιφο παίθηεο γλσξίδεη ηηο ηαθηηθέο 

πνπ αθνινπζείο, ηα πηζαλά θέξδε απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε ζα είλαη πεξηνξηζκέλα.  

 

 

3.2.5 Εζηιαζμένορ πόλεμορ 

 

Όπσο ν Schelling πεξηγξάθεη (Schelling T., 1960), ν εζηηαζκέλνο πφιεκνο απαηηεί 

φξηα, δειαδή κηα πεξηνρή πεξηνξηζκέλσλ θηλήζεσλ θαη θαλφλσλ. Σν ίδην θαη νη 

ζηξαηεγηθνί ειηγκνί αλ πξφθεηηαη λα γίλνπλ αληί ελφο πνιέκνπ. Σα φξηα φκσο 

απαηηνχλ ζπκθσλία ή ηνπιάρηζηνλ θάπνην είδνο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη 

ζπλαίλεζεο. Καη ε ζπκθσλία ζηα φξηα είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί, φρη κφλν εμαηηίαο 

ησλ απξνζδηνξηζηηψλ θαη ηεο έληνλεο απφθιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ, αιιά θαη επεηδή 

ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη απζηεξά απαγνξεπκέλε ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ 

(πεξηνξηζκέλε επηθνηλσλία), φζν θαη πξηλ μεθηλήζεη. Δπηπιένλ, κπνξεί λα θαλεί ζαλ 

πιενλέθηεκα ηεο κηαο πιεπξάο λα απνθεπρζεί ε ζπκθσλία ζηα φξηα, έηζη ψζηε λα 

εληζρπζεί ν θφβνο ηνπ άιιεο πιεπξάο γηα πφιεκν. Ίζσο φκσο, ην έλα κέξνο ή θαη ηα 

δπν λα θνβνχληαη φηη αθφκα θαη κηα επίδεημε πξφζεζεο γηα δηαπξαγκάηεπζε ζα 

εξκελεπφηαλ σο ππέξκεηξε πξνζπκία.  

 

Η κειέηε ηεο ζησπειήο δηαπξαγκάηεπζεο, δηαπξαγκάηεπζε ζηελ νπνία ε επηθνηλσλία 

είλαη ειιηπήο ή αδχλαηε, πξνυπνζέηεη κεγάιε βαξχηεηα. Σν πξφβιεκα είλαη ε 

αλάπηπμε κηαο κεζφδνπ βησζηκφηεηαο φηαλ έλαο ή θαη νη δχν παίθηεο δελ κπνξνχλ ή 

δελ ζθνπεχνπλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ξεηά ή αθφκα φηαλ θαλείο δελ εκπηζηεχεηαη ηνλ 

αληίπαιν κε ζεβαζκφ ζηελ φπνηα ζπκθσλία έρνπλ ξεηψο θηάζεη. 

 

ηελ παξάγξαθν απηή κεηαθέξνπκε ηηο ζεκαληηθέο απφςεηο ηνπ Schelling ν νπνίνο 

εμεηάδεη κεξηθέο απφ ηηο έλλνηεο θαη ηηο αξρέο πνπ θαίλνληαη λα ππφθεηληαη ζηε 

ζησπειή δηαπξαγκάηεπζε. Δπηπιένλ ν  Schelling πξνζπαζεί λα ζρεδηάζεη θάπνηα 

κνληέια ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηνπ εζηηαζκέλνπ πνιέκνπ ή αλάινγσλ 

πεξηπηψζεσλ. Τπνδεηθλχεη επίζεο φηη νη ίδηεο απηέο αξρέο κπνξνχλ ζπρλά λα 

παξέρνπλ κηα δπλαηή έλδεημε γηα ηελ θαηαλφεζε αθφκα ηεο ινγηθά αλφκνηαο 

πεξίπησζεο ηεο ξεηήο δηαπξαγκάηεπζεο κε πιήξε επηθνηλσλία. 

 

Παπάδειγμα 3.2.1 ησπειφο πληνληζκφο. Όηαλ έλαο άληξαο ράλεη ηε γπλαίθα ηνπ 

κέζα ζε έλα πνιπθαηάζηεκα ρσξίο πξνγελέζηεξε ζπλελλφεζε γηα ην πνχ λα 

ζπλαληεζνχλ εθφζνλ ραζνχλ, ππάξρνπλ αξθεηά θαιέο επθαηξίεο γηα λα βξεζνχλ. 

Δίλαη πηζαλφ φηη θη νη δπν ζα ζθεθηνχλ θάπνην πξνθαλέο κέξνο λα ζπλαληεζνχλ, 

ηφζν πξνθαλέο ψζηε ν θαζέλαο ζα είλαη ζίγνπξνο φηη θαη ν άιινο είλαη ζίγνπξνο φηη 

είλαη «πξνθαλέο» θαη γηα ηνπο δχν. Ο έλαο απιά δελ πξνβιέπεη ζσζηά γηα ην πνχ ζα 

πάεη ν άιινο, αθνχ ν άιινο ζα πάεη φπνπ πξνβιέςεη φηη ζα πήγαηλε ν πξψηνο, δειαδή 

φπνπ ν πξψηνο πξνβιέπεη φηη ζα πάεη ν δεχηεξνο. Ο θαζέλαο δελ ζθέθηεηαη «Ση ζα 

έθαλα αλ ήκνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ», αιιά «Ση ζα έθαλα αλ ήκνπλ ζηε ζέζε ηνπ 
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άιινπ θαη αλαξσηηφκνπλ ηη ζα έθαλε αλ ήηαλ ζηε ζέζε κνπ θαη αλαξσηηφκνπλ ηη ζα 

έθαλα αλ ήκνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, θιπ.». Απηφ πνπ είλαη απαξαίηεην είλαη ν 

ζπληνληζκφο ησλ πξνβιέςεσλ, λα δηαβαζηεί ην ίδην κήλπκα ζηελ θνηλή πεξίπησζε, 

λα αλαγλσξηζηεί κηα απφ ηηο ξνέο ελεξγεηψλ φηη νη πξνζδνθίεο ηνπ θαζελφο γηα ηνλ 

άιινλ κπνξνχλ λα ζπκπέζνπλ. Πξέπεη ακνηβαία λα αλαγλσξίζνπλ θάπνην κνλαδηθφ 

ζήκα ην νπνίν ζπκβηβάδεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαζελφο γηα ηνλ άιιν. Γελ κπνξνχκε 

λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη ηειηθά ζα ζπλαληεζνχλ, νχηε φηη φια ηα δεπγάξηα ζα 

δηάβαδαλ ην ίδην ζήκα. Αιιά νη πηζαλφηεηεο είλαη ζίγνπξα έλαο εμαηξεηηθφο ηξφπνο 

θαιχηεξνο απφ ην λα αθνινπζεζεί κηα ηπραία ξνή ελεξγεηψλ. 

 

Παπάδειγμα 3.2.2 Γπν άλζξσπνη πέθηνπλ κε αιεμίπησην αλαπάληερα ζε κηα πεξηνρή 

θαη νη δπν ηνπο έρνληαο ηνλ ίδην ράξηε πεξηνρήο, θαη γλσξίδνληαο φηη θαη ν άιινο ηνλ 

έρεη, αιιά κε γλσξίδνληαο ν έλαο πνπ έρεη πέζεη ν άιινο θαη κελ έρνληαο ηξφπν λα 

επηθνηλσλήζνπλ άκεζα. Πξέπεη λα έξζνπλ γξήγνξα θνληά ν έλαο ζηνλ άιιν 

πξνθεηκέλνπ λα επηδήζνπλ. Μπνξνχλ λα κειεηήζνπλ ηνπο ράξηεο ηνπο θαη λα 

ζπληνλίζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Ο ράξηεο πξνηείλεη έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο 

ζπλάληεζεο ηφζν μεθάζαξα ψζηε ν θαζέλαο λα είλαη πεπεηζκέλνο φηη ν άιινο 

δηαβάδεη ην ράξηε θαη αληηιακβάλεηαη ην ίδην ζεκείν ζπλάληεζεο κε ζηγνπξηά. 

 

Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα έρνπλ δνζεί αξθεηέο θνξέο πξνο απάληεζε ζε κε 

επηζηεκνληθφ δείγκα εξσηεζέλησλ. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ 

ζπρλά λα ζπληνληζηνχλ, κπνξνχλ δειαδή ζπρλά λα ζπληνλίζνπλ ηηο πξνζέζεηο ηνπο ή 

ηηο πξνζδνθίεο ηνπο αλ φινη μέξνπλ φηη φινη πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ην ίδην. Οη 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ίζσο φιεο νη πεξηπηψζεηο γηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ 

εμαζθεζεί ζε απηφ ην είδνο παηγλίσλ, παξέρνπλ θάπνηα έλδεημε γηα ζπληνληζηηθή 

ζπκπεξηθνξά, θάπνην εζηηαθφ ζεκείν γηα ηελ πξνζδνθία ηνπ θάζε παίθηε ζρεηηθά κε 

ην ηη πξνζδνθά ν ζπκπαίθηεο ηνπ λα θάλεη ν ίδηνο. Σν λα βξεηο ην θιεηδί ή 

βξίζθνληαο έλα θιεηδί, νπνηνδήπνηε θιεηδί αλαγλσξίδεηαη ακνηβαία φζν ην θιεηδί 

απηφ γίλεηαη ην θιεηδί, κπνξεί λα εμαξηεζεί απφ ηε θαληαζία πεξηζζφηεξν απ’ φηη 

απφ ηε ινγηθή. Μπνξεί λα εμαξηεζεί απφ ηελ αλαινγία, απφ ηα πξνεγνχκελα, απφ κηα 

ηπραία ηαμηλφκεζε, απφ ηε ζπκκεηξία, απφ ηελ αηζζεηηθή ή ηε γεσκεηξηθή 

δηακφξθσζε, απφ πεξηπησζηνινγηθφ ηξφπν ζπιινγηζκνχ θαη απφ ην ηη γλσξίδνπλ νη 

παίθηεο ν έλαο γηα ηνλ άιιν. Έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ απηέο 

ηηο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα, δειαδή ησλ ελδείμεσλ ησλ ζπληνληζηψλ ή ησλ εζηηαθψλ 

ζεκείσλ είλαη θάπνην είδνο αλάδεημεο. Αιιά ε αλάδεημε εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν, 

ηνλ ρψξν θαη ηνπο παίθηεο. Ο θνηλφο παίθηεο ν νπνίνο ράλεηαη ζε έλα θπθιηθφ 

επίπεδν θπζηθά ζα πάεη ζην θέληξν ηνπ θχθινπ γηα λα αλαδεηήζεη ηνλ άιιν παίθηε. 

Έλαο παίθηεο κπεκέλνο ζηα καζεκαηηθά ζα επέιεγε θπζηθά λα ζπλαληήζεη ην θέληξν 

βάξνπο κηαο πεξηνρήο κε ζπκκεηξηθνχ ζρήκαηνο.  

 

Ο Schelling ζεκεηψλεη φηη επαλαιακβαλφκελα πεηξάκαηα κε δηαθνξεηηθνχο ράξηεο 

έδεημαλ θαζαξά φηη έλαο ράξηεο κε πνιιά θηίξηα θαη έλα ζηαπξνδξφκη ζηέιλεη ηνπο 

αλζξψπνπο ζην ζηαπξνδξφκη, ελψ έλαο ράξηεο κε πνιιά ζηαπξνδξφκηα θαη έλα 

θηίξην σζεί ηνπο πεξηζζφηεξνπο πξνο ην θηίξην. Δλ κέξεη απηφ κπνξεί λα δείμεη φηη ε 

κνλαδηθφηεηα παξέρεη αλάδεημε. Αιιά κπνξεί λα είλαη πην ζεκαληηθφ ην φηη ε 

κνλαδηθφηεηα απνθεχγεη ηε δηηηφηεηα.  

 

Παπάδειγμα 3.2.3 ησπειή δηαπξαγκάηεπζε. Μηα ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 

πξνθχπηεη ζην πξφβιεκα ησλ αιεμηπησηηζηψλ αλ θαη νη δχν δελ πξνηηκνχλ ην 

πεξπάηεκα. Με επηθνηλσλία, ε νπνία είλαη απαγνξεπκέλε ζην παξάδεηγκα 3.2.2, ζα 
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είραλ δηαθσλήζεη ή δηαπξαγκαηεπηεί πάλσ ζην ζεκείν ζπλάληεζεο, ν θαζέλαο 

επηδηψθνληαο έλα κέξνο ζπλάληεζεο φζν πην θνληά γίλεηαη ζην κέξνο φπνπ 

βξίζθεηαη. Με έιιεηςε επηθνηλσλίαο, ε πξνηεξαηφηεηά ηνπο είλαη λα ζπληνλίζνπλ ηηο 

ηδέεο ηνπο. Αλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εκπλέεη πξνζνρή σο πξνθαλέο ζεκείν 

ζπλάληεζεο, ηφηε ν ληθεηήο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη απιά απηφο πνπ ηπραίλεη λα 

είλαη πην θνληά ζην ζεκείν απηφ. Αθφκα θαη απηφο πνπ είλαη καθξχηεξα απφ ην 

εζηηαθφ ζεκείν θαη ην μέξεη φηη είλαη, δελ κπνξεί λα ζπδεηήζεη γηα κηα πην δίθαηα γηα 

απηφλ δηαίξεζε ηεο δηαδξνκήο. Η εηζήγεζε γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε πνπ παξέρεηαη 

απφ ην ράξηε θαη κφλν είλαη ε κφλε ππάξρνπζα πξνζθνξά. Καη ρσξίο επηθνηλσλία 

δελ ππάξρεη αληηπξφηαζε. Η ζχγθξνπζε κεηξηάδεηαη ή αγλνείηαη σο ππνπξντφλ, γηαηί 

ππεξέρεη κηα επηθξαηέζηεξε αλάγθε γηα ζπκβηβαζκφ. 

 

Η λίθε θαη ε ήηηα ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, κπνξεί λα κελ είλαη εληειψο ζαθείο, 

αθνχ κπνξεί θαη νη δπν λα ράζνπλ ζε ζχγθξηζε κε ην ηη ζα κπνξνχζαλ λα είραλ 

ζπκθσλήζεη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο. Αλ νη δπν ηνπο είλαη πξαγκαηηθά θνληά αιιά 

καθξηά απφ ην κνλαρηθφ ζπίηη ηνπ ράξηε, ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηε κεγάιε 

δηαδξνκή κέρξη ην ζπίηη ηνπ ράξηε αλ κπνξνχζαλ λα εληνπίζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη 

λα ζπληνληζηνχλ ξεηά γηα λα ζπλαληεζνχλ ζε κηα ηνπνζεζία πνπ ζα βξίζθεηαη 

κεηαμχ ηνπο.  

 

Αιιηψο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν έλαο «θεξδίδεη» φηαλ ν άιινο ράλεη 

πεξηζζφηεξν απ’ φζν ν πξψηνο θεξδίδεη. Αλ θαη νη δπν είλαη ζην ίδην κέξνο ηνπ 

ζπηηηνχ θαη πεξπαηνχλ πξνο απηφ, ηφηε πεξπαηνχλ καδί κηα κεγαιχηεξε απφζηαζε 

απ’ φζν ζα ρξεηαδφηαλ. Ο πην θνληηλφο φκσο ζην ζπίηη επσθειείηαη έηζη, ζπγθξηηηθά 

κε ην λα είρε επηθνηλσλία θαη λα ην ζπδεηνχζε κε ηνλ άιιν. Απηή ε ηειεπηαία 

πεξίπησζε απνδεηθλχεη φηη ζπκθέξεη ηνλ έλαλ απφ ηνπο δπν ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο. 

Τπάξρεη ρψξνο εδψ γηα έλα θίλεηξν λα θαηαζηξαθεί ε επηθνηλσλία ή γηα άξλεζε 

ζπλεξγαζίαο εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηνλ ηξφπν ζπλάληεζεο αλ ν έλαο είλαη ελήκεξνο 

ηνπ πιενλεθηήκαηφο ηνπ θαη ζίγνπξνο γηα ηε ιχζε ηελ νπνία πξνβιέπεη.  

 

Ο Schelling έρεη δνθηκάζεη έλα παξάδεηγκα παηγλίσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ζε 

έλα πιήζνο αλζξψπσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο παίγληα ηα νπνία είλαη πξνθαηεηιεκκέλα 

κε εχλνηα ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ κέινπο. Όια απηά ηα παίγληα απαηηνχλ ζπλεξγαζία. 

Παξέρνπλ, επίζεο, αξθεηέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ην πνηα αθξηβψο 

ζπκθέξνληα ησλ δπν παηθηψλ δηαθέξνπλ. Αθφκα, αλάκεζα ζε φιεο ηηο δηαζέζηκεο 

επηινγέο, έζησ κία θαίλεηαη λα είλαη ην εζηηαθφ ζεκείν γηα επηινγή ζε ζπλεξγαζία, 

θαη ν παίθηεο γηα ηνλ νπνίν είλαη ζπγθξηηηθά δπζκελήο ε επηινγή, ζπρλά δελ 

δπζαλαζρεηεί κε ηελ επηινγή απηή γηαηί μέξεη φηη ν άιινο παίθηεο απηή αθξηβψο ηελ 

πξνζδνθία ζα είρε.  

 

Οη επηινγέο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ζπκβηβαζηνχλ κε ηηο πξνζδνθίεο δελ είλαη 

ηδηαίηεξα δηαζέζηκεο ρσξίο επηθνηλσλία. Σα παξάδνμα ραξαθηεξηζηηθά φισλ απηψλ 

ησλ παηγλίσλ είλαη φηη ν θάζε αληίπαινο δελ ζα έρεη θαλέλα θέξδνο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ζειήζεη λα θεξδίζεη ηνλ άιιν παίθηε. Απηφ γηαηί, ν παίθηεο  ράλεη αλ δελ θάλεη 

αθξηβψο φηη πεξηκέλεη ν αληίπαιφο παίθηεο λα θάλεη. Ο θάζε παίθηεο είλαη 

αηρκάισηνο ή θιεξνλφκνο ησλ ακνηβαίσλ πξνζδνθηψλ ηνπ. Καλέλαο παίθηεο δελ 

κπνξεί λα απαξλεζεί ηε δηθή ηνπ πξνζδνθία γηα ην ηη ζα πξνζδνθά ν άιινο παίθηεο 

λα πξνζδνθά λα πξνζδνθάηαη λα θάλεη. Η αλάγθε γηα ζπκθσλία αλαηξέπεη ηελ 

ελδερφκελε δηαθσλία θαη ν θάζε παίθηεο πξέπεη λα ζπληνληζηεί κε ηνλ άιιν παίθηε 

αιιηψο ζα ράζνπλ θη νη δχν.  
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Παπάδειγμα 3.2.4 Δζηηαζκέλνο πφιεκνο. Η θξίζε ησλ Ικίσλ νλνκάδεηαη ζπκβαηηθά 

κία έληνλε πξφθιεζε ηεο Διιεληθήο ζαιάζζηαο θπξηαξρίαο πνπ έιαβε ρψξα ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 1996 απφ ηελ Σνπξθία κε αθνξκή ηελ πξνζάξαμε πινίνπ ζηηο 

βξαρνλεζίδεο ησλ Ικίσλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο νιηγφσξεο απηήο θξίζεο, νη δχν 

ρψξεο κεηέθεξαλ ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο γχξσ απφ ηα Ίκηα θαη ηηο αλέπηπμαλ 

θηάλνληαο θνληά ζηελ έλνπιε ζχξξαμε. Σειηθά κε ηελ παξέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ, θαη 

θπξίσο ησλ ΗΠΑ, ε έληαζε εθηνλψζεθε θαη νη δχν ρψξεο απέζπξαλ ηνπο ζηφινπο 

ηνπο. 

 

Ο Schelling πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ηε ρξήζηκε δηνξαηηθφηεηα ηελ νπνία παξέρεη 

απηή ε αλάιπζε γηα ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα ηεο ζησπειήο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ 

ζπλήζσο αληηκεησπίδνπκε, εηδηθφηεξα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ειηγκνχ θαη 

ηνπ εζηηαζκέλνπ πνιέκνπ. Αλαπφθεπθηα πξνηείλεηαη φηη είλαη δπλαηφ λα βξεη 

θάπνηνο φξηα ζηνλ πφιεκν, ηνλ πξαγκαηηθφ πφιεκν, ηνλ πφιεκν δηθαηνδνζίαο, ή θάηη 

παξφκνην, ρσξίο απξνθάιππηε δηαπξαγκάηεπζε. Αιιά δελ καο δίλεη θάπνηα λέα 

ηζρπξή έλλνηα πηζαλφηεηαο. ηελ πηζαλφηεηα εζηηαζκέλνπ πνιέκνπ απηά ηα δπν 

γεγνλφηα είλαη ηα πην πεηζηηθά απφ φιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε κειέηε. Αλ ε αλάιπζε παξέρεη θάηη, ηφηε δελ είλαη θξίζε ηεο 

πηζαλφηεηαο επηηπρνχο θαηάιεμεο ζε ζησπειή ζπκθσλία, αιιά κηα θαιχηεξε 

θαηαλφεζε γηα ην πνχ πξέπεη λα ςάμεη θάλεηο ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο. Μεξηθά 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζεκεηψλεη ν Schelling: 

 

 Οη ζησπεξέο ζπκθσλίεο ή νη ζπκθσλίεο πνπ έγηλαλ κε κεξηθή ή 

απνζπαζκαηηθή δηαπξαγκάηεπζε απαηηνχλ φξνπο πνπ είλαη πνηνηηθά 

επδηάθξηηνη απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο θαη δελ κπνξνχλ απιά λα είλαη δήηεκα 

ζεηξάο. 

 

 Όηαλ ε ζπκθσλία πξέπεη λα επηηεπρζεί κε ειιηπή επηθνηλσλία, νη 

ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα αθήζνπλ ηελ πεξίπησζε απφ κφλε 

ηεο λα ζέζεη πεξηνξηζκνχο πάλσ ζην απνηέιεζκα. Μηα ιχζε πνπ κεξνιεπηεί 

γηα ηνλ έλα ή ηνλ άιιν παίθηε ή αθφκα πεξηιακβάλεη πεξηηηέο πξνζπάζεηεο 

θαη γηα ηνπο δχν κπνξεί λα είλαη ε κφλε ιχζε ηεο νπνίαο νη πξνζδνθίεο 

κπνξνχλ λα ζπληνληζηνχλ. 

 

Γελ έγηλε ρξήζε φπισλ ζην παξάδεηγκα 3.2.4. Η ζπκθσλία, φκσο παξφιν πνπ δελ 

ήηαλ ρσξίο πξνεγνχκελα ήηαλ θαηά θχξην ιφγν ζησπειή. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα 

ππνζέζεη θάπνηνο ζρεηηθά κε ην πφηε θάπνηα ελαιιαθηηθή ζπκθσλία πνπ ελέρεη 

γεληθεπκέλε ζχξξαμε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ρσξίο επίζεκε επηθνηλσλία. Μηα 

ζπκθσλία γηα κηθξή ζχξξαμε, θέξλεη ζην πξνζθήλην εξσηήκαηα γηα ηελ πνζφηεηα, 

ηελ πνηφηεηα, ηελ πεξηνρή, ηηο ζπλζήθεο, ελψ ε ζπκθσλία γηα θαζφινπ ζχξξαμε είλαη 

απιή θαη μεθάζαξε. Όπια κφλν γηα ζηξαηηψηεο, φπια κφλν γηα ρξήζε ακπληηθψλ 

ζθνπψλ, φπια κφλν ππφ πξνυπνζέζεηο, θαζφινπ φπια ρσξίο πξνεηδνπνίεζε.  Μηα 

πνηθηιία πεξηνξηζκψλ είλαη πηζαλή. Κάπνηνη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αίζζεζε θαη 

αξθεηνί κπνξεί λα είλαη ακεξφιεπηνη ζην απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ. Αιιά ππάξρεη 

κηα απιφηεηα ζην θαζφινπ φπια πνπ ην θάλεη ζρεδφλ κνλαδηθφ ζεκείν ζπκθσλίαο, 

φηαλ ε θάζε πιεπξά κπνξεί κφλν λα θάλεη εηθαζίεο ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο ηνπο 

νπνίνπο  ε άιιε πιεπξά ζα εηζεγείην, θαη πφηε ε απνηπρία ζηνλ ζπληνληζκφ ζηελ 

πξψηε πξνζπάζεηα ζα κπνξνχζε λα θαηαζηξέςεη ηηο επθαηξίεο γηα ζπγθαηάζεζε ζε 

νπνηαδήπνηε φξηα. 



Κεθάιαην 3                                                                                   ηξαηεγηθέο πγθξνχζεσλ θαη Γηαπξαγκαηεχζεσλ 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή                                                                                                                                                 74 

 

 

Ο Schelling αλαθέξεη φηη ε ζηξαηεγηθή ησλ αληίπνηλσλ επεξεάδεηαη απφ ηελ αλάγθε 

επηθνηλσλίαο ή ζπληνληζκνχ ζηα φξηα. Η ηνπηθή επίζεζε νξίδεη έλα κέξνο κε ηπραία 

θαη θπζηθά ζχλνξα ή ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ππάξμεη ζησπειή απνδνρή γεσγξαθηθψλ 

νξίσλ ή νξίσλ ζηα είδε ζηφρσλ. Η κηα πιεπξά ή θαη νη δχν κπνξεί λα είλαη 

δηαηεζεηκέλεο λα δερηνχλ κηα κηθξή ήηηα απφ ην λα πάξνπλ ηελ πξσηνβνπιία λα 

παξαβηάζνπλ ηνπο θαλφλεο θαη λα ζπκπεξηθεξζνχλ κε ηξφπν πνπ θαζεζπράδεη ηνλ 

άιιν γηα απηή ηελ πξφζεζε. Οη «θαλφλεο» κπνξνχλ λα γίλνπλ ζεβαζηνί επεηδή αλ 

παξαβηαζηνχλ κηα θνξά, δελ ππάξρεη δηαβεβαίσζε φηη θάπνηνη λένη θαλφλεο κπνξνχλ 

λα ζεζπηζηνχλ θαη λα αλαγλσξηζηνχλ απφ θνηλνχ έγθαηξα, ψζηε λα εμεηάζνπλ ηελ 

δηεχξπλζε ηεο ζχγθξνπζεο.  

 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ηα αληίπνηλα εμαξηεζνχλ απφ ηηο επηινγέο πάλσ ζηε κέζνδν 

απηνχ πνπ εθδηθείηαη, κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν δχζθνιν λα κεηαθεξζεί ζην ζχκα 

ην πνηα είλαη ηα πξνηεηλφκελα φξηα, ψζηε λα έρεη κηα επθαηξία λα ηα δερηεί ζηα 

αληίπνηλα. Οπζηαζηηθά, ε αξρηθή εθθίλεζε ησλ αληίπνηλσλ απφ ηελ πιεπξά πνπ 

πξνθαινχλ κπνξεί λα είλαη έλα είδνο δηαθήξπμεο αλεμαξηεζίαο πνπ δελ πξνάγεη ηε 

δεκηνπξγία ζηαζεξψλ ακνηβαίσλ πξνζδνθηψλ. Άξα, ην πξφβιεκα εχξεζεο ακνηβαία 

αλαγλσξηδφκελσλ νξίσλ ζηνλ πφιεκν είλαη δηπιά δχζθνιν φηαλ ν νξηζκφο ηνπ 

απηνλφεηνπ ζηε δξάζε ηνπ επηηηζέκελνπ δελ είλαη αλεθηφο. 

 

πλνπηηθά ν Schelling αλαθέξεη φηη ην πξφβιεκα ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ πνιεκηθή 

ζχξξαμε πεξηέρεη έλα κε ζπλερέο εχξνο πηζαλνηήησλ απφ ηα πην επλντθά κέρξη ηα 

ιηγφηεξν επλντθά γηα ην θάζε παίθηε. Δίλαη έλα πξφβιεκα ηθαλφηεηαο λα αλαγλσξίζεη 

ν παίθηεο ηηο πνηνηηθέο παξά ηηο πνζνηηθέο δηαθνξέο, πνπ εκπνδίδνληαη απφ ηελ 

πνιιαπιφηεηα επηινγψλ θαη πνπ εμαλαγθάδεη θαη ηηο δπν πιεπξέο λα δερηνχλ θάπνηα 

ππαγφξεπζε απφ ηα ζηνηρεία ηα ίδηα.  

 

 

3.2.6 Επαναδιαππαγμάηεςζη ζηο επαναλαμβανόμενο δίλλημα αμνηζηίαρ  

 

Οη Farrell θαη Weizsäcker ζεκεηψλνπλ (Chatterjee K., Samuelson F. W., 2001), φηη 

γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε απνδνηηθά απνηειέζκαηα ζε πξνβιήκαηα ηα νπνία 

παξνπζηάδνληα ζε νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, απαηηείηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ ελφο παίθηε 

πξνο ηνλ άιιν, εθφζνλ ν δεχηεξνο έρεη έλα βξαρππξφζεζκν θίλεηξν λα 

ζπκπεξηθεξζεί θαηξνζθνπηθά αλ ν πξψηνο παίθηεο ηνλ έρεη εκπηζηεπηεί, ελψ ν 

πξψηνο παίθηεο δελ ζα εκπηζηεπζεί αλ αλακέλεη θαηξνζθνπηζκφ. Απηφ ην πξφβιεκα 

ην αλαθέξνπλ νη Farrell θαη Weizsäcker σο παίγλην εκπηζηνζχλεο ή αιιηψο σο 

δίιεκκα ακλεζηίαο. 

 

Παπάδειγμα 3.2.5 Έλαο κνλνπσιεηήο ελφο πξντφληνο ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηά δελ 

είλαη εκθαλήο ζηνλ αγνξαζηή ηελ ζηηγκή ηεο αγνξάο ηππηθά έρεη βξαρππξφζεζκν 

θίλεηξν λα ζέζεη ρακειή πνηφηεηα. Αλακέλνληαο απηφ, ν αγνξαζηήο πηζαλφηαηα λα 

κελ επηζπκεί λα αγνξάζεη ην πξντφλ. Παξφκνηα, ν θάηνρνο κηαο εηαηξείαο είλαη 

πηζαλφ λα απνθαζίζεη λα κελ πξνζιάβεη έλα δηαρεηξηζηή ν νπνίνο, επηιέγνληαο έηζη 

έλα πςειφ επίπεδν πξνζπάζεηαο, δχλαηαη λα παξάγεη έλα απνδνηηθφ απνηέιεζκα 

αιιά επίζεο έρεη βξαρππξφζεζκν θίλεηξν λα απνθεχγεη λα εξγαζηεί. Δπίζεο Μία 

ζρεηηθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα πξνθχπηεη ζε πξνβιήκαηα δεκφζηνπ δαλεηζκνχ ζηα 

νπνία ε απνπιεξσκή δελ κπνξεί λα επηβιεζεί απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Οπφηε 

είλαη πηζαλφ λα κελ ππάξμεη δαλεηζκφο ιφγσ ηνπ θηλήηξνπ ηνπ δαλεηδφκελνπ λα κελ 
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απνπιεξψζεη, αθφκα θαη αλ κεγάια ακνηβαία νθέιε απφ επηηπρεκέλν δαλεηζκφ είλαη 

πηζαλά. 

 

Η ζεσξία ηεο ηέιεηαο ηζνξξνπίαο ησλ ππν-παηγλίσλ γηα επαλαιακβαλφκελα 

αληαγσληζηηθά παίγληα, φπσο πεξηγξάθνπλ νη Farrell θαη Weizsäcker, πξνηείλεη φηη ε 

επαλάιεςε κπνξεί λα ιχζεη απηά ηα πξνβιήκαηα αλ νη παίθηεο είλαη επαξθψο 

ππνκνλεηηθνί. Αλ νπνηνδήπνηε απφ ηα παίγληα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ 

ζπλερίδεη απείξσο, φια ηα απζηεξψο αηνκηθά ινγηθά θαη εθηθηά απνηειέζκαηα είλαη 

δπλαηφλ λα ππνζηεξηρζνχλ απφ ηελ ηέιεηα ηζνξξνπία ππν-παηγλίσλ ζηελ νπνία θάζε 

παίθηεο απεηιεί λα ηηκσξήζεη ηνλ άιιν παίθηε εθφζνλ απνθιίλεη. Πνιιέο απφ ηηο 

ηηκσξίεο ζε κηα ηέιεηα ηζνξξνπία ππν-παηγλίσλ κπνξνχλ επίζεο λα βιάςνπλ ηνλ 

παίθηε πνπ ηηκσξεί θαη έηζη νη παίθηεο πηζαλψο λα πξνζπαζήζνπλ λα επαλαιάβνπλ ηε 

δηαπξαγκάηεπζε θπξίαξρεο θαηά Pareto αθφινπζεο ηζνξξνπίεο αθνχ έρεη πξνθχςεη 

θάπνηα απφθιηζε. Αλακέλεηαη φηη αχηε ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ζα απνδπλακψζεη ή 

ζα εμαιείςεη ηελ απεηιή πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα επηβάιιεη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηζνξξνπίαο.  

 

Απηφ ην πξφβιεκα επαλαδηαπξαγκάηεπζεο είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξφ ζε ζέκαηα 

εκπηζηνζχλεο  φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, επεηδή ζε θάζε κία απφ απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ν πξψηνο παίθηεο κπνξεί κφλν λα απεηιήζεη φηη ζα ηηκσξήζεη ηνλ 

αληίπαιφ ηνπ έρνληαο ηνπ ιηγφηεξε εκπηζηνζχλε ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο, θαη κηα 

ηέηνηα ηηκσξία ηνπ πεξηνξίδεη ηηο κειινληηθέο απνδφζεηο. Έηζη  ε απαίηεζε λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ηηκσξίεο  πνπ απνζαξξχλνπλ ηνπο παίθηεο λα 

επαλαδηαπξαγκαηεπζνχλ, απνθιείεη ηηο ηέιεηεο ηζνξξνπίεο ππν-παηγλίσλ. 

 

Οη Farrell θαη Weizsäcker ππνζέηνπλ ην πξφβιεκα επαλαδηαπξαγκάηεπζεο, 

ζεσξψληαο έλα απιφ παίγλην ην νπνίν εμππεξεηεί σο κία αθεξεκέλε αλαπαξάζηαζε 

ησλ πεξηγξαθφκελσλ παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ, ην δίιεκκα ηεο ακλεζηίαο. ην 

δίιεκκα ηεο ακλεζηίαο έλαο παίθηεο απνθαζίδεη αλ ζα εκπηζηεπηεί ή φρη ηνλ 

αληίπαιφ παίθηε ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ απνθαζίδεη αλ ζα παίμεη έληηκα ή φρη. Οη 

θηγνχξεο 1 θαη 2 απεηθνλίδνπλ ην παηρλίδη ζε θαλνληθή κνξθή θαη ζε εθηαηηθή κνξθή 

αληίζηνηρα. 

 

  Παίθηεο 1 

  Δηιηθξίλεηα  
Με 

Δηιηθξίλεηα 

Παίθηεο 2 

Δκπηζηνζχλε A, B C, D 

Με 

Δκπηζηνζχλε 
0, 0 0, 0 

 

ρήκα 3.2.1 Σν δίιιεκα ακλεζηίαο ζε θαλνληθήο κνξθή κε:           θαη            
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  Δηιηθξίλεηα 
 

 Δκπηζηνζχλε      

1 2  
    

  
Με Δηιηθξίλεηα 

 

 
Με Δκπηζηνζχλε 

0, 0  

 
ρήκα 3.2.2 Σν δίιιεκα ακλεζηίαο ζε εθηαηηθή κνξθή 

 

Δθφζνλ ν δεχηεξνο παίθηεο έρεη θίλεηξν λα εμαπαηήζεη ηνλ πξψην παίθηε, ην 

κνλαδηθφ απνηέιεζκα ηνπ παηγλίνπ κηαο επηινγήο πνπ επηβηψλεη επαλαιακβαλφκελε 

εμάιεηςε αζζελψλ θπξηαξρνχκελσλ ζηξαηεγηθψλ είλαη γηα ηνλ πξψην παίθηε λα κελ 

εκπηζηεχεηαη θαη γηα ηνλ δεχηεξν λα κελ παίδεη έληηκα. Σν απνηέιεζκα είλαη κηα 

απζηεξά αλαπνηειεζκαηηθή θαηά Pareto έθβαζε ζηελ νπνία θάζε παίθηεο παίξλεη 

ηελ minimax απφδνζε ηνπ θαη ηελ νπνία θαλνληθνπνηνχκε ζην κεδέλ.  

 

ηελ πεξίπησζε ηεο θαλνληθήο κνξθήο ηνπ δηιιήκαηνο ακλεζηίαο απηφ ην 

απνηέιεζκα είλαη βεβαίσο ην κνλαδηθφ απνηέιεζκα ηζνξξνπίαο Nash ηνπ παηγλίνπ. 

ηε πεξίπησζε ηεο εθηαηηθήο κνξθήο είλαη ην κνλαδηθφ απνηέιεζκα ηέιεηαο 

ηζνξξνπίαο ππν-παηγλίνπ. Αλ νπνηαδήπνηε εθδνρή ηνπ παηρληδηνχ παίδεηαη απείξσο 

ζπρλά απφ επαξθψο ππνκνλεηηθνχο παίθηεο, φια ηα απζηεξψο κεκνλσκέλα ινγηθά 

θαη εθηθηά απνηειέζκαηα είλαη βηψζηκα ζε ηέιεηα ηζνξξνπία ππν-παηγλίνπ.  

 

Οη Farrell θαη Maskin (Farrell J., Maskin E., 1989), πξνζδηφξηζαλ έλλνηεο 

απνηειεζκάησλ πνπ δελ επηδέρνληαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε γηα ηέιεηεο ηζνξξνπίεο 

ππν-παηγλίνπ ζε επαλαιακβαλφκελα παίγληα. Γηα λα είλαη κηα ηζνξξνπία εχινγε φηαλ 

νη παίθηεο κπνξνχλ λα επαλαδηαπξαγκαηεπζνχλ ειεχζεξα κεηά απφ κηα απνηπρία, ζα 

πξέπεη λα είλαη αζζελψο αλζεθηηθή ζε επαλαδηαπξαγκάηεπζε (weakly renegotiation-

proof / WRP), ελλνψληαο φηη θακία απφ ηηο κεηέπεηηα ηζνξξνπίεο δελ ζα θπξηαξρεί 

απζηεξά θαηά Pareto θακία άιιε. Αλ θαη απηή ε ηδέα αξρηθά αλαπηχρζεθε γηα 

επαλαιακβαλφκελα παίγληα θαλνληθήο κνξθήο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί εμίζνπ ζε 

επαλαιακβαλφκελα παίγληα εθηαηηθήο  κνξθήο. Μειεηάκε ηα WRP απνηειέζκαηα 

ηεο επαλαιακβαλφκελεο θαλνληθήο αιιά θαη ηεο επαλαιακβαλφκελεο εθηαηηθήο 

κνξθήο ηνπ δηιιήκαηνο ακλεζηίαο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ππνκνλεηηθψλ παηθηψλ. 

 

Οη Farrell θαη Weizsäcker  αλαθέξνπλ φηη ζηελ θαλνληθή κνξθή παηγλίνπ απζηεξά 

ζεηηθέο WRP απνδφζεηο πάληα ππάξρνπλ, αιιά ν βαζκφο εηιηθξίλεηαο είλαη 

πεξηνξηζκέλνο. Γηα παξάδεηγκα ν δεχηεξνο παίθηεο εμαπαηά ηνπιάρηζηνλ κε θάπνηα 

νξηζκέλε ζεηηθή πηζαλφηεηα. Δηδηθφηεξα, ην θαζαξφ πξνθίι θίλεζεο, Δκπηζηνζχλε - 

Δηιηθξίλεηα ζηελ εθηαηηθή κνξθή ηνπ παηγλίνπ, δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζην 

κνλνπάηη ηζνξξνπίαο ζε θακία WRP ηζνξξνπία, φζν ππνκνλεηηθνί θαη αλ είλαη νη 

παίθηεο.  

 

ηελ εθηαηηθή κνξθή παηγλίνπ φπσο θαη ζηελ θαλνληθή κνξθή, ε εκπηζηνζχλε είλαη 

πεξηνξηζκέλε ζε θάζε WRP ηζνξξνπία, αθνχ θάζε WRP δηάλπζκα απνδφζεσλ ζηελ 

εθηαηηθή κνξθή, είλαη επίζεο WRP δηάλπζκα απνδφζεσλ ζηελ θαλνληθή κνξθή. 

Παξφια απηά, ε εκπηζηνζχλε πξνθχπηεη κε πηζαλφηεηα δεζκεπκέλε καθξηά απφ ην 

κεδέλ ζε νπνηαδήπνηε WRP ηζνξξνπία κε απζηεξά ζεηηθέο απνδφζεηο θαη ν δεχηεξνο 
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παίθηεο παίξλεη έλα κεγάιν κεξίδην απφ ην ζπλνιηθφ πιεφλαζκα. ε νπνηαδήπνηε 

κνξθή ηνπ παηγλίνπ, ην αλψηαην επίπεδν εκπηζηνζχλεο πνπ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζε 

WRP ηζνξξνπία εμαξηάηαη απφ ην ζρεηηθφ θίλεηξν ηνπ δεχηεξνπ παίθηε λα 

εμαπαηήζεη ζε ζηάδην ην παηγλίνπ.  

 

 Όζν πην πςειφ είλαη απηφ ην βξαρππξφζεζκν θίλεηξν, ηφζν ιηγφηεξε ζπλεξγαζία 

κπνξεί λα επηηεπρζεί. Δπηπιένλ, ζηελ εθηαηηθή κνξθή ηνπ παηγλίνπ αλ ην 

βξαρππξφζεζκν θίλεηξν γηα εμαπάηεζε είλαη πάξα πνιχ κεγάιν θαη ν πξψηνο 

παίθηεο ιακβάλεη κηα επαξθψο ρακειή εθηίκεζε αλ ν αληίπαινο παίμεη αλέληηκα, δελ 

ππάξρεη WRP ηζνξξνπία κε απζηεξά ζεηηθέο απνδφζεηο, θαη έηζη δελ ζα ππάξμεη 

εκπηζηνζχλε αλ είλαη δπλαηή ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε. 

 

Παπάδειγμα 3.2.6 Μεξηθά παξαδείγκαηα κέζα απφ ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη ε  

επηινγή πνηφηεηαο ελφο πξντφληνο απφ έλαλ κνλνπσιεηή, ε απνθπγή θαζήθνληνο απφ 

έλαλ δηεπζπληή θαη ε αζέηεζε ελφο δεκνζίνπ ρξένπο. Οη Farrell θαη Weizsäcker,  

έδεημαλ αξρηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα 

δηακνξθσζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλάιπζε ηνπ δηιιήκαηνο ακλεζηίαο. ηε 

ζπλέρεηα έδεημαλ, φηη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ πεξηνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο ηνπ δηιιήκαηνο ακλεζηίαο. 

Δηδηθφηεξα, ζην παξάδεηγκα απνθπγήο θαζήθνληνο απφ ην δηεπζπληή, ε πηζαλφηεηα 

ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κηζζνχ πνπ εμαξηάηαη απφ παιαηφηεξεο επηδφζεηο κεηαβάιιεη 

δξακαηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα. Μία ηζρπξά ηέιεηα ηζνξξνπία ππάξρεη γηα αξθεηά 

κεγάινπο ζπληειεζηέο πξνεμφθιεζεο θαη πξάγκαηη ην θνηλφ πιεφλαζκα κπνξεί λα 

κεγηζηνπνηεζεί, φπνπ θάηη ηέηνην δελ είλαη δπλαηφ αθφκα θαη ζηελ WRP ηζνξξνπία 

ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν κηζζφο είλαη ζηαζεξφο. ην παξάδεηγκα ηεο πνηφηεηαο 

πξντφληνο θαη ζην παξάδεηγκα δαλεηζκνχ ζε δεκφζηα εμνπζία, παξνπζηάδνληαη 

παξφκνηα απνηειέζκαηα φηαλ ε ηηκή (ή ην επηηφθην ζην παξάδεηγκα δαλεηζκνχ) 

κπνξεί λα γίλεη εμαξηψκελε απφ ηα απνηειέζκαηα παιαηφηεξσλ πεξηφδσλ. 

 

Οη Farrell θαη Weizsäcker πεξηγξάθνπλ φηη ζηα πεηξακαηηθά νηθνλνκηθά έρεη δνζεί 

απμεκέλε πξνζνρή ζε θαηαζηάζεηο φπνπ νη παίθηεο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ απνδνηηθά 

θαηά Pareto απνηειέζκαηα κφλν αλ νη αθφινπζνη παίθηεο είλαη αμηφπηζηνη πσο δελ ζα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο. Οη Berg, Dickhaut θαη McCabe (Berg J., 

Dickhaut J., McCabe K., 1995), δηεμήγαλ έλα πείξακα ζην νπνίν θαη νη δχν παίθηεο 

φρη κφλν κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ δχν επηινγψλ (Δκπηζηνζχλε - Με 

Δκπηζηνζχλε ή Δηιηθξίλεηα - Με Δηιηθξίλεηα) αιιά δηάιεγαλ ην αθξηβέο επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο θαη εηιηθξίλεηαο, δηαιέγνληαο ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνχ έδηλαλ ζηνλ 

άιιν παίθηε.  

 

Οη Farrell θαη Weizsäcker παξαηήξεζαλ φηη ζρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο παίθηεο πνπ 

ήηαλ αμηφπηζηνη δελ αληάκεηςαλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο.  πλεπψο πξνθχπηεη 

ζεκαληηθφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο, αιιά θαηά κέζν φξν κηα αχμεζε ζην επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο έρεη σο απνηέιεζκα κηα ειαθξψο κεησκέλε απφδνζε γηα ηνλ πξψην 

παίθηε. 

 

Οη van Huyck, Battalio θαη Walters (van Huyck, J., Battalio R., Walters M., 1995) 

φπσο αλαθέξνπλ νη Farrell θαη Weizsäcker, επηβεβαίσζαλ απηφ ην απνηέιεζκα ζε έλα 

παξφκνην πείξακα ζην νπνίν επίζεο άιιαμαλ εμσγελψο ην νιηθφ πιεφλαζκα (ζε 

ζρέζε κε ην απνηέιεζκα κε-εκπηζηνζχλεο) ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί αλ ν 
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δεχηεξνο παίθηεο είλαη αμηφπηζηνο. Παξαηήξεζαλ επηπιένλ φηη ην επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο απμάλεηαη κε ην πηζαλφ νιηθφ πιεφλαζκα ζην παίγλην.  

 

Οη Goth, Ockenfels θαη Wendel (Güth W., Ockenfels P., Wendel M., 1997), 

κειέηεζαλ πεηξακαηηθά ην δίιιεκα ακλεζηίαο, κε δχν επηινγέο γηα θάζε παίθηε, ζηελ 

θαλνληθήο κνξθήο αιιά θαη ζηελ εθηαηηθήο κνξθήο. Όπσο αλαθέξνπλ νη Farrell θαη 

Weizsäcker, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ θαη πάιη φηη νη πεξηζζφηεξνη ζηε ζέζε ηνπ 

πξψηνπ παίθηε εκπηζηεχνληαη ηνπο αληηπάινπο ηνπο, αιιά ε εκπηζηνζχλε ζπάληα 

αληακεηβφηαλ. 

 

 

3.2.7 Επαναδιαππαγμάηεςζη ζηο δίλλημα αμνηζηίαρ επαναλαμβανόμενηρ 

 

ην δίιιεκα ακλεζηίαο ζηελ αλαπαξάζηαζε θαλνληθήο κνξθήο, ν παίρηεο 1 πξέπεη 

λα επηιέμεη αλ ζα εκπηζηεπηεί ή φρη ηνλ παίθηε 2. Η εκπηζηνζχλε επηηξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ ακνηβαία θέξδε, απνηέιεζκα            , αιιά επίζεο δειεάδεη ηνλ 

παίρηε 2 λα είλαη αλέληηκνο, νδεγψληαο ζε κηα απφδνζε             φπνπ είλαη 

θαιχηεξν απνηέιεζκα γηα ηνλ ίδην απηφλ αιιά ην ρεηξφηεξν γηα ηνλ παίρηε 1, έηζη ε 

κνλαδηθή ηζνξξνπία Nash ζην πξψην ζηάδην επηινγήο ηνπ παηγλίνπ είλαη (Με 

Δκπηζηνζχλε - Με Δηιηθξίλεηα) πνπ δίλεη κεδέλ ζε θάζε παίρηε. Η εζηίαζή ησλ 

Farrell θαη Weizsäcker, είλαη ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα           κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε επαλαιακβαλφκελεο επηινγέο 

φηαλ νη παίρηεο είλαη ππνκνλεηηθνί. 

 

Οη Farrell θαη Weizsäcker ζεσξνχλ φηη νη παίρηεο παίδνπλ απηφ ην παίγλην απείξσο 

επαλαιακβαλφκελα θαη φηη έρνπλ έλα θνηλφ ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο    . 

Δπίζεο ππνζέηνπλ πσο νη παίρηεο κπνξνχλ λα παξαηεξνχλ ηηο ηδησηηθέο ηπραίεο 

επηινγέο ησλ άιισλ παηθηψλ κεηά απφ θάζε ζηάδην, ψζηε ν θάζε παίρηεο λα κπνξεί, 

εηδηθφηεξα, λα αληηδξάζεη άκεζα ζε θάζε παξέθθιηζε ηνπ αληηπάινπ απφ έλαλ εηδηθφ 

ζπλδπαζκφ θηλήζεσλ. 

 

Οη Farrell θαη Weizsäcker ζεκείσζαλ επηπιένλ ηα παξαθάησ. ην ζηάδην παηγλίνπ, 

γηα έλα δεδνκέλν πξνθίι ζπλδπαζκέλσλ θηλήζεσλ           [   ] , ππνζέηνπλ 

πσο ην       είλαη ε αλακελφκελε (αλά πεξίνδν) απφδνζε γηα ηνλ παίρηε   αλ 

επηιέμεη ην  ,        . Δπηπιένλ ζέηνπλ ηα        , κε         λα είλαη ην 

πξνθίι θαζαξήο θίλεζεο (Δκπηζηνζχλε - Δηιηθξίλεηα), θαη αθνινπζεί γηα παξάδεηγκα 

φηη ην    είλαη ε πηζαλφηεηα ηνπ παίρηε 2 λα επηιέμεη Δηιηθξίλεηα θαη φηη         
 . Δπηπξφζζεηα, νξίδνπn ην       λα είλαη ε θαιχηεξε βξαρππξφζεζκε απφδνζε ηνπ   
αλ ν   ζπκκνξθψλεηαη κε ην λα παημεη  , δειαδή            

      
     .  

 

ην επαλαιβαλφκελν παίγλην, κηα ζηξαηεγηθή γηα ηνλ παίρηε   είλαη κηα ζπλάξηεζε 

φπνπ, γηα θάζε εκεξνκελία   θαη θάζε ηζηνξηθφ ηνπ παηγλίνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία 

   , νξίδεη κηα           θίλεζε       [   ]. Γηα έλα πξνθίι ζηξαηεγηθήο   

ηέηνην ψζηε αλ θαη νη δχν παίρηεο εκκέλνπλ ζ’ απηφ, ζα επηιέμνπλ κηα αθνινπζία 

θηλήζεσλ                 
 , νξίδνπλ ην   

     λα είλαη ε αλακελφκελε κέζε απφδνζε 

ηνπ παίθηε   επεηδή επέιεμαλ  , θαη δίλεηαη απν 

  
          ∑                 

    
   . 
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ηε ζπλέρεηα εμέηαζαλ ηηο WRP απνδφζεηο ζην επαλαικβαλφκελν παίγλην, δειαδή 

απνδφζεηο νη νπνίεο είλαη βηψζηκεο ζε κηα WRP ηζνξξνπία. Όπσο αλαθέξζεθε, κηα 

ηέιεηα ηζνξξνπία Nash ππνπαγλίνπ   είλαη WRP αλ θαλέλα δεπγάξη αθφινπζσλ 

ηζνξξνπηψλ απφ ηελ   δελ είλαη απζηεξψο θαηά Pareto βαζκνινγεκέλν. Έηζη ζε κηα 

WRP ηζνξξνπία   είλαη απίζαλν νη παίρηεο λα ζπκθσλήζνπλ ζε έλα δηαθνξεηηθφ 

ηζηνξηθφ έζησ γηα παξάδεηγκα φηη επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν   

ψζηε λα παίμνπλ κηα δηαθνξεηηθή ζπλερήο ηζνξξνπία απφ ηελ   απφ απηή πνπ 

ππαγνξεχεηαη απφ ηε   δνζέληνο ηνπ ηζηνξηθνχ κέρξη ην    .) 

 

ηε ζπλέρεηα νη Farrell θαη Weizsäcker παξαηεξνχλ φηη θάζε εθηθηφ δηάλπζκα 

απφδνζεο           κε      θαη      είλαη WRP γηα ηθαλνπνηεηηθά 

ππνκνλεηηθνχο παίρηεο αθνχ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ κηα ηζνξξνπία 

ππαγνξεχνληαο λα μεθηλήζεη κε έλα δεπγάξη ζπλδπαζκέλσλ θηλήζεσλ   ην νπνίν 

δίλεη ζηνπο παίρηεο αλα πεξίνδν απνδφζεηο         θαη λα επηιέγνπλ (Με 

Δκπηζηνζχλε - Με Δηιηθξίλεηα) γηα πάληα, εθφζνλ έλαο παίρηεο έρεη εθηξαπεί 

(απνθέξνληαο απνδφζεηο      ). Αθνχ     , νη κφλεο δχν αθφινπζεο ηζνξξνπίεο 

απηήο ηεο ηέιεηαο ηζνξξνπίαο ππν-παηγλίνπ δελ είλαη απζηεξψο θαηά Pareto 

βαζκνινγεκέλεο, ηφηε είλαη WRP. Παξφια απηά κηα ηέηνηα ηζνξξνπία θαίλεηαη 

αβάζηκε γηα      αθνχ ν παίρηεο 1, εκπηζηεχνκελνο ηνλ αληηπαιφ ηνπ, εθζέηεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζηελ πηζαλφηεηα λα εμαπαηεζεί ρσξηο λα εμάγεη ζεηηθή ρξεζηκφηεηα απφ 

ην κνλνπάηη ηζνξξνπίαο, νπφηε ζα ακελφηαλ απφ ηνλ παίρηε λα επηιέμεη (Με 

Δκπηζηνζχλε) απ’ ηελ αξρή. Δπίζεο, θάζε           κε      δελ κπνξεί λα είλαη 

WRP εθφζνλ δελ είλαη κεκνλσκέλα ινγηθφ γηα ηνλ παίρηε 1. 

 

ηελ επαλαιακβαλφκελε θαλνληθή κνξθήο αιιά θαη ζηελ επαλαιακβαλφκελε 

εθηαηηθή κνξθή ηνπ δηιιήκαηνο ακλεζηίαο, έλα εθηθηφ δηάλπζκα απφδνζεο   
        κπνξεί λα είλαη βηψζηκν σο έλα δηάλπζκα απφδνζεο WRP αλ     , θαη δελ 

είλαη βηψζηκν ζε WRP ηζνξξνπία γηα θάζε δ αλ     . 

 

Απφ ην πξνεγνχκελν πξνθχπηεη φηη έρνπκε κφλν λα εμεηάζνπκε απζηεξψο ζεηηθά 

δηαλχζκαηα απφδνζεο    . Σν ζεψξεκα Farrell – Maskin, ην νπνίν εθαξκφζηεθε 

απφ ηνπο Farrell θαη Weizsäcker ην 1989 ζην επαλαιακβαλφκελεο θαλνληθήο κνξθήο 

δίιεκκα ακλεζηίαο, ππαηλίζζεηαη φηη έλα δηάλπζκα απφδνζεο     είλαη WRP γηα 

ηθαλνπνηεηηθά κεγάιν δ αλ θαη κφλν αλ ππάξρνπλ δεπγάξηα θηλήζεσλ       
    

  , 

γηα      , ηέηνηα ψζηε     
      θαη     

     , φπνπ    . (Σν δεπγάξη    

κπνξεί ηφηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηηκσξήζεη ηνλ παίρηε   ρσξίο λα δίλεη ζηνλ   
έλα θίλεηξν γηα λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηηκσξίαο ηνπ 

 ).  
 

Η χπαξμε ελφο θαηάιιεινπ δεπγαξηνχ θηλήζεσλ    γηα λα ηηκσξήζεη ηνλ παίρηε 1 

είλαη άκεζε: Γηα θάζε     απιά ζέηνπκε         , δειαδή ζέηνπκε ην    λα 

είλαη ην πξνθίι θίλεζεο (Δκπηζηνζχλε, Με-Δηιηθξίλεηα). Γηα λα πξνζδηνξίζνπλ νη 

Farrell θαη Weizsäcker αλ ππάξρεη κηα αλζεθηηθή ζηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηηκσξία 

γηα ηνλ παίρηε 2, εθαξκφδνπλ ηηο αληζφηεηεο απφ ην ζην δεπγάξη   , δειαδή ζέινπκε 

ην    λα ηθαλνπνηεί ηε ζρέζε: 
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(εθφζνλ ν παίρηεο 2 ιακβάλεη   αλ είλαη αμηφπηζηνο, ην νπνίν πξνθχπηεη κε 

πηζαλφηεηα   
 , θαη εμαπαηεί) θαη: 

  
    

        
        

 

(φπνπ αλάινγα, ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο παξάζηαζεο είλαη ίζν κε     
  ). Σέηνην 

δεπγάξη    ππάξρεη αλ θαη κφλν αλ ππάξρεη κηα θίλεζε   
  πνπ ηθαλνπνηεί ηε ζρέζε: 

 

   
  

 
   

        
     

 

ε νπνία, εθφζνλ    , είλαη αιεζήο αλ θαη κφλν αλ:  
  

  
 

 

 
                

 

Ππόηαζη 2: Γηα ηθαλνπνηεηηθά ππνκνλεηηθνχο παίρηεο, έλα εθηθηφ δηάλπζκα 

απφδνζεο     δχλαηαη λα δηαηεξεζεί ζε κία WRP ηζνξξνπία ζην παίγλην 

θαλνληθήο κνξθήο αλ θαη κφλν αλ ηζρχεη ε πξνεγνχκελε ζρέζε. 

 

Η αληζφηεηα ηεο πξνεγνχκελεο ζρέζεο ζεκαίλεη πσο θάζε WRP ηζνξξνπία δίλεη κηα 

ζρεηηθά ρακειή ρξεζηκφηεηα ζηνλ παίρηε 1, επεηδή έρεη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά 

κέζα λα ηηκσξήζεη ηνλ αληίπαιφ ηεο αλ ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε είλαη δπλαηή. Απηφ 

ζπκπίπηεη κε ηε δηαίζζεζε φηη ν παίρηεο 2, ν νπνίνο είλαη ζηελ ηζρπξφηεξε ζέζε, ζα 

πξέπεη λα ιάβεη κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ην νιηθφ πιεφλαζκα. Σν ζχλνιν ησλ WPR 

απνδφζεσλ ζην παίγλην θαλνληθήο κνξθήο παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ζρήκα. 

 

 
 

ρήκα 3.2.3 Οη WRP απνδφζεηο ζην παίγλην θαλνληθήο κνξθήο 

 

 

3.3  Μεπικέρ ζκέτειρ ζηο ζσήμα διαιηηζίαρ Nash 
 

ηελ θαζεκεξηλή καο δσή θαηαλννχκε ην ζελάξην αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

παηθηψλ σο παίγλην κε πξνθαλείο θαλφλεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε έλα παίγλην είλαη 

θάζε δξάζε ε νπνία δελ έρεη εηδηθφ πξαθηηθφ ζθνπφ αιιά πξνζθέξεη δηαζθεδαζηηθή 

απφιαπζε, ή νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο 

θαλφλεο, ελδερνκέλσο κε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, κε ζθνπφ ηελ δηαζθέδαζε ή ηελ 

απφθηεζε ρξεκάησλ (Μπακπηληψηεο Γ., 2008).  

 

ην πιαίζην απηφ ε ζεσξία παηγλίσλ είλαη κηα ηζάληα κε έλα ζχλνιν αλαιπηηθψλ 

εξγαιείσλ ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε θαη λα 
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αλαιχζνπκε ην πιαίζην ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ παξαηεξνχκε φηαλ επθπείο παίθηεο 

αιιειεπηδξνχλ κέζα ζε απηφ (Osborne, M. J., Rubinstein, A., 1994). 

 

Δζηηάδνληαο ζηελ εξκελεία θαη αλάιπζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά 

ηελ αιιειεπίδξαζε, παξαηεξνχκε φηη νη παίθηεο εθαξκφδνπλ ηαθηηθέο ζεσξψληαο ηε 

γλψζε ή εθηηκήζεηο πνπ έρνπλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ θνξέσλ, κε απψηεξν 

ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ κε παξάιιειε ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεκηψλ 

ηνπο.  

 

Απηέο νη νληφηεηεο πνπ νλνκάδνληαη παίθηεο θαη ππνζέηνπκε φηη θάζε παίθηεο είλαη 

ινγηθφο θαη έμππλνο. Έλαο παίθηεο είλαη ινγηθφο, φηαλ απηφο απνθαζίζεη ηηο πξάμεηο 

ηνπ κε βάζε ηελ επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ. ηε ζεσξία παηγλίσλ, ν ζηφρνο 

ηνπ θάζε παίθηε είλαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ αλακελφκελε ηηκή ηεο πξνζσπηθήο 

ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο, ε νπνία δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ απφθαζε ηνπ παίθηε, 

αιιά εμαξηάηαη θαη απφ ηηο απνθάζεηο ησλ άιισλ παηθηψλ. Έλαο παίθηεο είλαη 

έμππλνο φηαλ μέξεη ηα πάληα γηα ην παίγλην ζην νπνίν εκπιέθεηαη θαη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηελ εμαγσγή έιινγσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 

ηελ πεξίπησζε αδηεμφδνπ ελφο παηγλίνπ ην ζρήκα δηαηηεζίαο θαηά Nash πξνζπαζεί  

λα κνληεινπνηήζεη ηελ ηζνξξνπία ελφο παηγλίνπ ηνπ νπνίνπ νη παίθηεο έρνπλ 

απνθαζίζεη λα δερηνχλ έλα δίθαην θαη ινγηθφ απνηέιεζκα. Βαζηδφκελνη ζε απηφ ην 

ζρήκα παξνπζηάδνπκε λέεο πξνζεγγίζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπκε ηε 

κεζνδνινγία Nash. Γηα ην ιφγν απηφ, εθαξκφδνπκε κεζφδνπο κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

είλαη ε κέζνδνο Lagrange θαζψο θαη ε κέζνδνο Cauchy φπνπ ζην ηέινο ηεο θάζε 

πξνζέγγηζεο ηα δηδφκελα παξαδείγκαηα επηβεβαηψλνπλ ηε κέζνδν Nash 

(Kampisioulis, P., et al, 2013). 

 

Η ζεσξία Nash έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε ζεσξία ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ von Neumann θαη 

Morgenstern, φπνπ ν Nash ππνζέηεη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξηζνχλ νη σθέιεηεο 

ησλ δχν δηαπξαγκαηεπφκελσλ κεξψλ. Μεηά απφ απηφ, ε ηζνξξνπία πνπ πξνηείλεη ν 

Nash πξνζπαζεί λα κνληεινπνηήζεη ηελ ηζνξξνπία ελφο παηγλίνπ ην νπνίν νδεγήζεθε 

ζε θαηάζηαζε αδηεμφδνπ, ελψ παξάιιεια δελ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ θαλελφο 

παίθηε λα απνκαθξπλζεί απφ ηε ζέζε ηνπ θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ.  

 

Ο Nash ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο απεηιήο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δηαθνπή ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, γηα λα αθαηξέζεη ηελ απξνζδηνξηζηία. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ππάξρνπλ γηα ηνπο παίθηεο πεξηζζφηεξεο απφ κία απεηιέο, πξέπεη λα 

εμεηάζνπκε ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε απεηιήο. Σν ζρήκα δηαηηεζίαο Nash, φπνπ νη 

παίθηεο ζπκθσλνχλ λα απνδερζνχλ κηα δίθαηε θαη ινγηθή έθβαζε ηνπ παηρληδηνχ θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα ηελ εθαξκφζνπλ, εληζρχεηαη απφ αμησκαηηθέο έλλνηεο. Ο επθπήο 

παίθηεο ζα πξνζπαζήζεη λα βξεη έλα απνηέιεζκα ηζνξξνπίαο πνπ είλαη θαιχηεξν γηα 

απηφλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο ηνπ άιινπ. 

 

Η πξφηαζε καο βαζίδεηαη ζε πεξηνρέο ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ πνπ έρνπλ πξνζεγγίζεη νη 

Nash (Nash, J., 1950) θαη Shubik (Shubik, M., 1991). Γηα κηα επηπιένλ πξνζέγγηζε 

γηα ηε ιχζε Nash, Luce & Raiffa (Luce, D. R., & Raiffa, H., 1964) πξνηείλεη ηα 

αθφινπζα αμηψκαηα: 
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Αξίυμα 1. Λογικόηηηα  

Η απνδεθηή ιχζε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην πνιχπιεπξν δηαπξαγκάηεπζεο, ην νπνίν 

έρεη ηα ζεκεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ σο θνξπθέο. 

 

Αξίυμα 2. Γπαμμικόηηηα  

Αλ νη σθέιεηεο ησλ δηαπξαγκαηεπφκελσλ πιεπξψλ κεηαβάιινληαη ζχκθσλα κε κηα 

ζεηηθή γξακκηθή ζπλάξηεζε ηφηε ε ιχζε ηνπ παηγλίνπ κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

ίδηα ζπλάξηεζε. 

 

Αξίυμα 3. Σςμμεηπία   

Αλ ην πνιχπιεπξν δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ζπκκεηξηθφ σο πξνο ηελ επζεία κε θιίζε 

+1, ηφηε ε εθηθηή ιχζε πξέπεη λα βξίζθεηαη πάλσ ζηελ επζεία απηή. 

 

Αξίυμα 4. Ανεξαπηηζία 
Απηφ αθνξά ηηο κε εθηθηέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη πξνζδηνξίδεη ηε κνλαδηθή ιχζε 

Nash.   

 
Αμίσκα 1 Αμίσκα 2 Αμίσκα 3 Αμίσκα 4 

   
 

 

ρήκα 3.3.1 Απεηθφληζε ησλ αμησκάησλ (Straffin Ph., 2006) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ αμηψκαηα πξνθχπηεη ην παξαθάησ ζεψξεκα.  

 

Θεώπημα 3.1 Τπάξρεη έλα κνλαδηθφ ζρήκα δηαηηεζίαο ην νπνίν ηθαλνπνηεί ηα 

παξαπάλσ ηέζζεξα αμηψκαηα. Γηα ην ζεκείν αλαθνξάο (Status Quo),            ε 

εθηθηή δηαπξαγκαηεπηηθή ιχζε είλαη ην ζεκείν       εληφο ηνπ πνιχπιεπξνπ ην 

νπνίν κεγηζηνπνηεί ην γηλφκελν               κε      θαη     . Αλ ε 

κέγηζηε ηηκή ηνπ γηλνκέλνπ              είλαη ζεηηθή, ην ζεκείν       

πξνζδηνξίδεηαη κνλνζήκαληα. Αλ ε κέγηζηε ηηκή ηνπ γηλνκέλνπ              

είλαη κεδέλ, ηφηε ην        ή ην        δελ είλαη πνηέ ζεηηθά. Αλ ην        δελ 

είλαη πνηέ ζεηηθφ, έρνπκε σο ιχζε ην ζεκείν       , φπνπ ην    είλαη ε κέγηζηε ηηκή 

ψζηε ην ζεκείν απηφ λα βξίζθεηαη εληφο ηνπ πνιπγψλνπ. Οκνίσο αλ ην        δελ 

είλαη πνηέ ζεηηθφ. 

 

 

3.3.1 Πποζεγγίζειρ ζηο ζσήμα διαιηηζίαρ ηος Nash  

 

Τπνζέηνπκε φηη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ δχν αληαγσληζηηθψλ εηαηξεηψλ Α θαη Β, έρεη 

νδεγεζεί ζε αδηέμνδν θαη πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ ζε έλα απφ ηα αθφινπζα 

απνηειέζκαηα ή ζε έλα ζπλδπαζκφ απηψλ.         ,         ,         , 

          ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαίλεηαη φηη δελ κπνξνχλ λα 

ζπκθσλήζνπλ, ην απνηέιεζκα ζα είλαη ε ιχζε Nash, δειαδή ην ζεκείν,         . 

πλεπψο ζε κηα δηαπξαγκάηεπζε ε νπνία έρεη νδεγεζεί ζε αδηέμνδν είλαη δπλαηφλ λα 

βξεζεί ε βέιηηζηε ιχζε, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα δηαηηεζίαο Nash, έηζη ψζηε ην 

απνηέιεζκα είλαη δίθαην θαη ινγηθφ. 
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3.3.2 Αλγεβπική πποζέγγιζη 
 

Μηα γλσζηή πξνζέγγηζε ζην ζρήκα δηαηηεζίαο θαηά Nash (Osborne, M., Rubinstein, 

A., 1994), καο δίλεη ην πνιχπιεπξν απνιαβψλ πνπ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα. Σν ζεκείν Nash πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ην νπνίν είλαη ην επζχγξακκν ηκήκα απφ (3,5),(5,3). 

 

 

 
 

ρήκα 3.3.2 Πνιχπιεπξν απνιαβψλ  

 

χκθσλα κε ηελ ηζνξξνπία Nash, έρνπκε ην ζεκείν πνπ κεγηζηνπνηεί ηε ζπλάξηεζε: 

 
               (3.1) 

φπνπ:               (3.2) 

 

δειαδή ηελ              , ε νπνία φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.2, βξίζθεηαη 

πάλσ ζην επζχγξακκν ηκήκα                   ,  

 

θαη έρεη εμίζσζε:                                (3.3) 

 
Με αληηθαηάζηαζε ζην γηλφκελν πνπ πξέπεη λα κεγηζηνπνηεζεί,       , έρνπκε: 

 

                        (3.4) 

  

Σν κέγηζην ηνπ ηξησλχκνπ                 κε       , είλαη: 

 

   
 

  
      θαη        (3.5) 

 

Οπφηε ε βέιηηζηε ιχζε θαηά Nash είλαη                  . Οη παίθηεο νθείινπλ 

λα επηιέμνπλ ην πιεζηέζηεξν πξνο ην ζεκείν ηζνξξνπίαο θαηά Nash, δπλαηφ 

απνηέιεζκα δειαδή ην         .    
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3.3.3 Διανςζμαηική πποζέγγιζη βεληιζηοποίηζηρ 

 

Γλσξίδνπκε φηη    είλαη θάζεην ζηελ  θακπχιε           ζην ζεκείν  . Οκνίσο, 

   είλαη θάζεην ζηελ θακπχιε           ζην ζεκείν  . Δπεηδή ε θακπχιε 

          εθάπηεηαη κε ηελ θακπχιε          , ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα     θαη 

  , έρνπλ ηελ ίδηα ή αληίζεηε θαηεχζπλζε. Έηζη ζπκπεξαίλνπκε φηη ην    πξέπεη λα 

είλαη παξάιιειν    (      ) ζην ζεκείν       θαη γη’απηφ έρνπκε: 

 
         

γηα ζπληειεζηή   έρνπκε: 
  

  
  

  

  
   

  

  
  

  

  
   

 

Αλ εθαξκφζνπκε ηα παξαπάλσ ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε έρνπκε: 

 

                 ,      θαη      

 

θαη,        , έρνπκε φηη:  

         

         
 

Απφ ηα παξαπάλσ έρνπκε: 

 

            
 

Δπηιχνληαο ηηο εμηζψζεηο,  

            

      
 

Έρνπκε: 

{
     

         

 

     
         

 

 (3.6) 

 

Η κέζνδνο Lagrange, ηελ νπνία πεξηγξάθνπκε ζηε ζπλέρεηα είλαη κηα γελίθεπζε ηεο ηερληθήο 

απηήο.  

 
ρήκα 3.3.3 
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3.3.4 Πποζέγγιζη Lagrange 

 

Ππόηαζη 3.3.1: Μηα γεληθεπκέλε απφδεημε ηεο ηζνξξνπίαο Nash κε ηε κέζνδν 

Lagrange. χκθσλα κε ην ζχζηεκα δηαηηεζίαο θαηά Nash, πξέπεη λα 

κεγηζηνπνηήζνπκε κία ζπλάξηεζε δχν κεηαβιεηψλ: 

 

                  
 

     , γηα     , θαη      

(3.7) 

 

Έηζη κπνξνχκε λα έρνπκε ηε κνξθή (Binmore K., Davies J., 2007): 

                  
 

ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ,                     

 

ή ζηελ θαλνληθή κνξθή:                         

 

ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ,                      
 

Γεσκεηξηθά, ην ζχλνιν ησλ πεξηνξηζκψλ θαίλεηαη λα είλαη ε ζπκπαγήο θαη κε θελή 

πεξηνρή ε νπνία νξηνζεηείηαη απφ ηηο γξακκέο,    ,     θαη      . Έηζη 

είλαη εκθαλέο αλ ππνζέζνπκε έλα απιφ παξάδεηγκα ελφο ζεκείνπ ζην ζπκπαγέο 

ζχλνιν  , έζησ ην      . 

 

Δπίζεο ε  , είλαη πνιπψλπκν δεπηέξνπ βαζκνχ κε δχν κεηαβιεηέο, θαη σο εθ ηνχηνπ 

είλαη ζπλερήο. Η    σο ζπλερήο εληφο ηνπ ζπκπαγνχο ζπλφινπ  , κε βάζε ην 

ζεψξεκα ηνπ Weierstrass έρεη κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή εληφο ηνπ  .  

 

Η ζπλάξηεζε θαηά Lagrange είλαη: 

 

        (3.8) 

 

φπνπ   ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε,   ν πνιιαπιαζηαζηήο ηνπ Lagrange,     ε 

πεξηνξηζηηθή ζπλάξηεζε θαη  : 

 

                        (3.9) 

 

Απφ ηε ζρέζε (3.9) νη αλαγθαίεο ζπλζήθεο θαηά Lagrange είλαη: 

 

Οη ζπλζήθεο πξψηεο ηάζεο είλαη (3.9): 

 
  

  
   

 
  

  
   

 
  

  
   

 

 

{ 
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Έηζη έρνπκε έλα θξίζηκν ζεκείν γηα:      {
    

         

 

    
         

 

 

 

Η Hessian κήηξα:   

 

         

(

 
 
 
 

   

   

   

    

   

  

   

    

   

   

   

  
   

  

   

  
 

)

 
 
 
 

 (
   
   
   

) (3.10) 

Δπεηδή: 

  |
   
   
   

|      (3.11) 

 

Σφηε ε ιχζε πνπ έρνπκε βξεη     θαη   , αληηζηνηρεί ζε ηνπηθφ κέγηζην ην νπνίν 

είλαη: 

 

     
           

 

 
 (3.12) 

 

Απφ ηε ιχζε,          , αθνχ       θαη      , έρνπκε: 

 

        (3.13) 

 

Παπάδειγμα 3.3.1 Η κέγηζηε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο (3.14) ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο 

είλαη: 

 

             

        γηα    ,     
(3.14) 

 

Έρνπκε ηελ θαλνληθή κνξθή: 

                
 

ππφ πεξηνξηζκνχο,                    

 

ή ζπλνπηηθά:                       

 

ππφ πεξηνξηζκνχο,                      
 

Γεσκεηξηθά, ην ζχλνιν ησλ πεξηνξηζκψλ θαίλεηαη λα είλαη ε ζπκπαγήο θαη κε θελή 

πεξηνρή ε νπνία νξηνζεηείηαη απφ ηηο γξακκέο,    ,     θαη      . Έηζη 

είλαη εκθαλέο αλ ππνζέζνπκε έλα ζεκείν ζην ζπκπαγέο ζχλνιν  , έζησ ην      . 
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Όπσο αλαθέξακε ε  , είλαη πνιπψλπκν δεπηέξνπ βαζκνχ κε δχν κεηαβιεηέο θαη σο 

εθ ηνχηνπ είλαη ζπλερήο εληφο ηνπ ζπκπαγνχο ζπλφινπ  . Με βάζε ην ζεψξεκα ηνπ 

Weierstrass έρεη κέγηζηε ηηκή εληφο ηνπ  .  

 

Η ζπλάξηεζε θαηά Lagrange είλαη: 

 

                            (5.15) 

Έρνπκε: 
  

  
         

    
  

  
         

 

(5.16) 

           (5.17) 

Απφ ηα παξαπάλσ: 

     ,         (5.18) 

     ,       θαη        (5.19) 

 

Έρνπκε ινηπφλ έλα κνλαδηθφ ζεκείν, ην νπνίν απνδεηθλχεηαη φηη είλαη έλα ηνπηθφ 

ειάρηζην. 

 

 

3.3.5 Πποζέγγιζη Cauchy 
 

Απφ ηελ αληζν-ηζφηεηα Cauchy
1
 έρνπκε: 

 

 

             

 
 √             (5.20) 

             (
           

 
)

 

 (5.21) 

Έηζη,  

     
           

 

 
 

κε,           ή             

 

(5.22) 

 

Γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ αληζν-ηζφηεηα Cauchy (5.21), έρνπκε ηε ζπλάξηεζε 

  3 2f x y    ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ      : 

           (
       

 
)
 

 (5.23) 

Έηζη,  

          (5.24) 

γηα  

                                                           
1
 Αλ              ηφηε, 

          

 
 √          
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        {
     
     

 
(5.25) 

     ,       (5.26) 

 

 

3.3.6 Γενική μοπθή 

 

Θεώπημα 3.5.1. Θεψξεκα Weierstrass. Έζησ,      έλα κε θελφ θαη ζπκπαγέο 

ζχλνιν θαη       ζπλερήο. Η   παξνπζηάδεη κέγηζην θαη ειάρηζην ζην  .  

 

Γηα λα βξνχκε ην κέγηζην ηεο   ζχκθσλα κε ην ζεψξεκα Weierstrass, 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ κέζνδν κέζνδνο Lagrange, ελζσκαηψλνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ζε κηα λέα αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. 

            ∑    

 

   

    

 

Οη ζπλζήθεο πξψηεο ηάμεο απηήο ηεο ζπλάξηεζεο θαηά Lagrange είλαη:                                 

 
 

   
                   

 
 

  
                   

 

Παπάδειγμα 3.5.1 Γηα παξάδεηγκα (Binmore K., Davies J., 2007) ππνζέηνπκε κηα 

ηεηξάπιεπξε πεξηνρή   κε θνξπθέο       ,       ,       ,        θαη          .  

 

Γίλνληαο κηα άιιε πξνζέγγηζε, μεθηλάκε κε ηελ εχξεζε ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν ε 

         κεγηζηνπνηείηαη ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο         θαη      .  

 

 

 
 

ρήκα 3.3.4 Πνιχπιεπξν απνιαβψλ (Binmore K., Davie, J., 2007) 

 

Γεσκεηξηθά, ην ζχλνιν ησλ πεξηνξηζκψλ είλαη ε ζπκπαγήο θαη κε-θελή πεξηνρή πνπ 

νξηνζεηείηαη απφ ηηο γξακκέο,     ,    ,    
 

 
      θαη      .  

 

Δπίζεο, ε   είλαη πνιπψλπκν δεπηέξνπ βαζκνχ κε δχν κεηαβιεηέο θαη ζπλερήο. Σν 

γεγνλφο φηη ε   είλαη κηα ζπλερήο ζπλάξηεζε ζην ζπκπαγέο ζχλνιν   ηθαλνπνηεί ην 
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ζεψξεκα ηνπ Weierstrass, ην νπνίν νξίδεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη κέγηζην θαη ειάρηζην 

γηα ηε ζπλάξηεζε απηή ζην  . Ωο εθ ηνχηνπ απφ ην ζεψξεκα Weierstrass έρνπκε φηη 

ην πξφβιεκα έρεη κηα κέγηζηε ηηκή. 

 

Απφ ηνλ Lagrange έρνπκε: 

 

                                            
πλεπψο: 

 

              
   

              

   

   
          

   
         

  
    

    
θαη 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ έρνπκε ην απνηέιεζκα θαηά Nash,            . 

 

 

3.3.7 Πποζέγγιζη βεληιζηοποίηζηρ Karush-Kuhn-Tucker (Κ-Κ-Τ)  

 

Οη ζπλζήθεο K-K-T είλαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα κηα ιχζε ζην κε 

γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ, πξνθεηκέλνπ απηή λα είλαη λα είλαη ε βέιηηζηε. 

Δπηηξέπνληαο πεξηνξηζκνχο αληζφηεηαο, ε K-K-T πξνζέγγηζε ζην κε γξακκηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ γεληθεχεη ηε κέζνδν ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ Lagrange, ε νπνία 

επηηξέπεη κφλν πεξηνξηζκνχο ηζφηεηαο (Karush W., 1939), (Kuhn H. W., Tucker A. 

W., 1951). 

 

Ππόηαζη 3.6.1 Έζησ ην παξαθάησ κε γξακκηθφ πξφβιεκα (Karush W., 1939), 

(Kuhn H. W., Tucker A. W., 1951):  

 

       , φηαλ:        ,           (3.27) 

 

Αθνχ νη   θαη    είλαη δηαθνξίζηκεο, ηφηε κηα ιχζε  ̂ κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ηηο 

ζπλζήθεο Κ-Κ-Σ φηαλ ππάξρνπλ γηα απηφ   αξηζκνί            γηα ηνπο νπνίνπο 

έρνπκε:  

 

{  

             ̂                          

    ̂ 

   
 ∑

     ̂ 

   

 

   

       
 (3.28) 

 

Οη παξαπάλσ δχν εμηζψζεηο νλνκάδνληαη K-K-T ζπλζήθεο, θαη νη αξηζκνί     K-K-T 

πνιιαπιαζηαζηέο νη νπνίνη κεδελίδνληαη φηαλ νη ηηκέο ηεο     ̂  είλαη κε κεδεληθέο. 

 

Θα απνδείμνπκε φηη ε ιχζε Nash ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο K-K-T θαη ηελ θαηάζηαζε 

ηεο θαλνληθφηεηαο.  
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Πξψηα ζα απνδείμνπκε φηη νη ζπλζήθεο K-K-T ηθαλνπνηνχληαη, δειαδή πξέπεη λα 

ππάξρνπλ πξαγκαηηθνί αξηζκνί          κε αξλεηηθνί, πξνθεηκέλνπ λα ηζρχνπλ νη 

πξνεγνχκελεο εμηζψζεηο (3.28).  

 

Έηζη γηα ηε ζπλάξηεζε             , κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη       

έρνπκε: 

 

                 
 

 

(3.29) 

 
  

  
 

   

  
    

   

  
    

   

  
     

  

  
 

   

  
    

   

  
    

   

  
     

 
(3.30) 

 

Οη παξαπάλσ ζπλαξηήζεηο εμεηάδνληαη κε ηηο αξηζκεηηθέο ηνπο ηηκέο: 

 

           (
 

 
 
 

 
)   

       (
 

 
 
 

 
)  

 

 

       (
 

 
 
 

 
)  

 

 

 

 

(3.31) 

   
   

  
    

   

  
(
 

 
 
 

 
)    

   
   

  
    

   

  
(
 

 
 
 

 
)    

 
   

  
      

   

  
(
 

 
 
 

 
)   

 

   

  
      

   

  
(
 

 
 
 

 
)   

   

  
      

   

  
(
 

 
 
 

 
)   

   

  
      

   

  
(
 

 
 
 

 
)   

 

  

  
     

  

  
(
 

 
 
 

 
)  

 

 
  

  
     

  

  
(
 

 
 
 

 
)  

 

 

 

(3.32) 

 

Έηζη νη ζπλζήθεο Κ-Κ-Σ γξάθνληαη: 

 

     
 

 
    

 

 
      {

      
         

 (3.33) 

 

 
                     άξα:    

 

 
 (3.34) 
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ηε ζπλέρεηα ζα απνδείμνπκε φηη ε ιχζε απηή ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο 

θαλνληθφηεηαο. Γειαδή φηη ηα δηαλχζκαηα             είλαη γξακκηθψο 

αλεμάξηεηα. 

 

                            
 

Θα απνδείμνπκε ηε γξακκηθή αλεμαξηεζία απηψλ. Γηα λα απνδείμνπκε φηη δχν 

δηαλχζκαηα  ⃗ θαη  ⃗ είλαη γξακκηθά αλεμάξηεηα, αξθεί λα ππάξρνπλ νη αξηζκνί   θαη 

 , έηζη ψζηε λα έρνπκε     ⃗      ⃗   , ηφηε θαη κφλν ηφηε      . Γηα ηα 

δηαλχζκαηα     θαη     έρνπκε: 

 

                               (3.35) 

 

 

Γειαδή: {
        
        

 έηζη:        
(3.36) 

 

Οκνίσο, απνδεηθλχεηαη ε γξακκηθή αλεμαξηεζία φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ 

δηαλπζκάησλ. 

 

ηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάςακε ηελ πξνζέγγηζε καο πάλσ ζηελ απφδεημε ηνπ 

ζρήκαηνο δηαηηεζίαο ηνπ Nash. Με ηα κέρξη ζήκεξα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ην ζρήκα 

δηαηηεζίαο θαηά Nash, γηα έλα θαζεκεξηλφ πξφβιεκα δηαπξαγκαηεχζεσλ ην νπνίν 

έρεη νδεγεζεί ζε αδηέμνδν, επηβεβαηψλεηαη σο πξνο ην απνηέιεζκα αιιά θαη σο πξνο 

ηε ρξεζηκφηεηα ηεο χπαξμεο ηεο ηζνξξνπίαο.  

 

 

3.3.8 Σσέζη ηηρ θευπίαρ ηος Nash ππορ ηη θευπία ηος Zeuthen 

 

Όπσο αλαθέξεη ν Γηαλλαθφπνπινο, (Giannakopoulos N., 1968), ν Harsanyi (Harsanyi 

C. J., 1956) πξνζπάζεζε λα απνδείμεη φηη ε ζεσξία ηνπ Nash θαη ε ζεσξία ηνπ 

Zeuthen, δίλνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα. Ο Zeuthen, αλέπηπμε ηε ζεσξία ηνπ πνιχ πξηλ 

ηελ εκθάληζε ηεο ζεσξίαο Nash (Zeuthen F., 1930).  

 

Ο Zeuthen ππνζέηεη έλα εξγαηηθφ ζσκαηείν ην νπνίν δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνλ 

εξγνδφηε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απμήζεσλ ησλ κηζζψλ. Παξαθάησ αλαθέξνπκε ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ έθαλε ν Γηαλλαθφπνπινο (Giannakopoulos N., 1968) ζρεηηθά κε 

ηηο απφςεηο ηνπ Zeuthen ν νπνίνο:  

 

 Τπνινγίδεη ηα θέξδε ηνπ θαζελφο απφ ηα δηαπξαγκαηεπφκελα κέξε ηα νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ζε 

λνκηζκαηηθέο κνλάδεο θαη φρη ζε κνλάδεο ρξεζηκφηεηαο. ε αληίζηνηρε 

πεξίπησζε δηαπξαγκάηεπζεο, φπσο παξαηεξνχλ νη von Neumann θαη 

Morgenstern, ν Harsanyi ρξεζηκνπνηεί κνλάδεο ρξεζηκφηεηαο αληί γηα 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο.  
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 Θεσξεί ηηο απεηιέο ησλ δηαπξαγκαηεπνκέλσλ κεξψλ σο δεδνκέλν ζπλεπψο 

δελ ππάξρεη ην πξφβιεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο άξηζηεο απεηιήο. πλεπψο 

ζχκθσλα κε ηνλ Harsanyi ε ζεσξία ηνπ Zeuthen απνηειεί κεξηθφ ζχλνιν ηεο 

ζεσξίαο ηνπ Nash. 

  

 Θεσξεί φηη ηα δηαπξαγκαηεπφκελα κέξε πξνβαίλνπλ ζε δηαδνρηθέο 

παξαρσξήζεηο θαη θαηαιήγνπλ ηειηθά ζηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο θάηη αληίζεην 

κε ηελ ζεσξία ηνπ Nash.  

 

ηηο ππνζέζεηο ηνπ επηπιένλ ππάξρεη ην δίιεκκα αλ ν θάζε παίθηεο ζα πξέπεη λα 

δερζεί ηελ πξνζθνξά ηνπ αληίπαινπ παίθηε ή αλ ζα πξέπεη λα επηκέλεη ζηηο αξρηθέο 

ηνπ ζέζεηο κε ηελ ειπίδα φηη ν αληίπαινο ζα ππνρσξήζεη.  

 

Αλ γηα παξάδεηγκα ν παίθηεο Α δερζεί ηελ πξνζθνξά ηνπ αληηπάινπ παίθηε Β, ηφηε 

ζα πεηχρεη ρξεζηκφηεηα     , ελψ αλ επηκέλεη ζηηο αξρηθέο ηνπ ζέζεηο κε ηελ ειπίδα 

φηη ν αληίπαινο ζα ππνρσξήζεη ηφηε είλαη δπλαηφ λα πεηχρεη κεγαιχηεξε 

ρξεζηκφηεηα     . Αλ φκσο ν Β παίθηεο δελ ππνρσξήζεη ηφηε ν παίθηεο Α ζα επηηχρεη 

ρξεζηκφηεηα κεδέλ.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.3.5 Υξεζηκφηεηεο παηθηψλ 

 

Αλ ππνζέζνπκε φηη      θαη      είλαη νη ρξεζηκφηεηεο ηηο νπνίεο πεηπραίλεη ν 

παίθηεο Α, φηαλ είλαη ζηα ζεκεία Α1 θαη Α2 αληίζηνηρα. Τπνζέηνπκε επίζεο φηη  

         . Έζησ φηη    είλαη ε πηζαλφηεηα ν παίθηεο Β λα απνξξίςεη ηειηθά ηνλ φξν 

Α1. Δπνκέλσο αλ ν παίθηεο Α δερζεί ηελ ζπκθσλία, ηνλ φξν Α2, ηφηε ππάξρεη ε 

βεβαηφηεηα φηη ζα πεηχρεη ηε ρξεζηκφηεηα     . Δλψ αλ απνξξίςεη ηνλ φξν Α2 θαη 

επηκέλεη ζηνλ φξν Α1, ζα έρεη πηζαλφηεηα      λα πεηχρεη      θαη ηελ πηζαλφηεηα 

   λα κε πεηχρεη ηίπνηα. Δπνκέλσο αλ ππνζέζνπκε φηη ν παίθηεο Α πξνζπαζεί λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηελ πξνζδνθψκελε ρξεζηκφηεηα ηνπ, ζα δερζεί ηνλ φξν Α2 αλ, 

 

                   

 
(3.37) 

ή    
         

    
    (3.38) 

 

Α2 

Α1 

U2 2 

U2 1 

U1 2 U1 1 

U1 

U2 

Π
α

ίθ
ηε

ο 
Β

 

Παίθηεο Α 
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θαη ζα απνξξίςεη ηνλ φξν Α2 ζε αληίζεηε πεξίπησζε.     

 

Απφ ηελ (3.38) ε παξάζηαζε 
         

    
 εθθξάδεη ην κέγηζην θίλδπλν ή αιιηψο ηε 

κέγηζηε πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο πνπ ν παίθηεο Α είλαη έηνηκνο λα αλαιάβεη γηα λα 

πεηχρεη ηε ζπκθσλία Α1 ε νπνία φπσο αλαθέξακε έρεη ρξεζηκφηεηα      αληί ηεο Α2 

ε νπνία απνδίδεη     .  

 

Αληίζηνηρα, ν Γηαλλαθφπνπινο (Giannakopoulos N., 1968) θάλεη αλαθνξά ζηνλ 

κέγηζην  θίλδπλν ηνλ νπνίν ν παίθηεο Β είλαη έηνηκνο λα αλαιάβεη γηα λα πεηχρεη ηε 

ζπκθσλία Α2. Ο θίλδπλνο απηφο είλαη 
         

    
, φπνπ      θαη      είλαη νη 

ρξεζηκφηεηεο ηηο νπνίεο ν Β παίθηεο ζα επηηχρεη απφ ηηο ζπκθσλίεο Α1 θαη Α2 

αληίζηνηρα            .   

 

ρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε θαη ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ησλ ππνρσξήζεσλ 

ν Zeuthen ππνζηεξίδεη (Zeuthen F., 1930), φηη ν Α παίθηεο ζα πξνρσξήζεη ζε 

παξαρσξήζεηο εθφζνλ ν παίθηεο έρεη ηζρπξφηεξε ππνκνλή απφ ηε δηθηά ηνπ. Γειαδή: 

 
         

    
 

         

    
 (3.39) 

πλεπψο έρνπκε: 

                    (3.40) 

 

Δπνκέλσο ε παξαρψξεζε ζηελ νπνία πξνρσξά ν Α παίθηεο, απμάλεη ην γηλφκελν ησλ 

ρξεζηκνηήησλ ην νπνίν απηφο πξνηείλεη            . Αληίζηνηρα θάζε παξαρψξεζε 

ζηελ νπνία πξνρσξά ν παίθηεο Β, απμάλεη ην γηλφκελν ησλ ρξεζηκνηήησλ 

           . Δπνκέλσο ηα γηλφκελα ρξεζηκνηήησλ             θαη             

κεγηζηνπνηνχληαη φηαλ: 

  

              θαη              

 

πλεπψο νη πξνζεγγίζεηο Zeuthen θαη Nash είλαη ίδηεο.      

 

Ο Γηαλλαθφπνπινο (Giannakopoulos N., 1968), ζρνιηάδεη ζηελ εξγαζία ηνπ ηελ 

αληίδξαζε ηνπ Pen (Pen J., 1959) πάλσ ζηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Harsanyi ζρεηηθά κε ηελ 

νκνηφηεηα ησλ ιχζεσλ Nash, Zeuthen πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. O Pen, 

ππνζηήξημε φηη νη καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο ησλ δχν ζεσξηψλ νδεγνχλ αλαγθαζηηθά ζε 

απηφ ην απνηέιεζκα, ε νπζία φκσο ησλ ζεσξηψλ είλαη δηαθνξεηηθή.  

 

Δλψ ζηε ζεσξία ηνπ Zeuthen ν θίλδπλνο θαη ε αβεβαηφηεηα έρνπλ ζεκαληηθή ζέζε 

ζηε δηαπξαγκάηεπζε, ζηε ζεσξία ηνπ Nash ε ιχζε πξνζδηνξίδεηαη απφ ην κέγηζην 

κηαο ζπλάξηεζεο ζηελ φπνηα δελ ππάξρεη αβεβαηφηεηα. Δπηπιένλ ζηε ζεσξία Nash, o 

ςπρνινγηθφο παξάγνληαο έρεη ππάξρεη αθνχ ππάξρεη ε ππφζεζε φηη νη παίθηεο 

δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ελεξγνχλ θαηά ηξφπν νξζνινγηθφ.  

  

ην πιαίζην ηεο θξηηηθήο ησλ παξαπάλσ o Γηαλλαθφπνπινο ππνζηεξίδεη φηη κέζα απφ 

ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ζα κπνξνχζακε λα ζρεκαηίζνπκε νινθιεξσκέλε άπνςε 

ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηθηψλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε δηαπξαγκάηεπζε.    
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3.3.9 Πληποθόπηζη και ολιγοπώλιο         

 

Όπσο νη Li θαη Whang αλαθέξνπλ, ε παξνπζία απξφβιεπηεο κεηαβιεηφηεηαο 

πξνζδίδεη αμία ζηελ πιεξνθνξία (Chatterjee K., Samuelson F. W., 2001). Η 

ηθαλφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ, νη ζχγρξνλεο ηερληθέο πξφβιεςεο θαη ε ηερλνινγία ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζπζηεκάησλ λα κεηαηξέπνπλ ην απξφβιεπην ζην πξνβιέςηκν απνηειεί 

νπζηαζηηθφ θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηκήκα ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο. ην πιαίζην 

ηεο ζεσξίαο απνθάζεσλ, ε αμία ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ε πξνζηηζέκελε αλακελφκελε 

ρξεζηκφηεηα ελφο αηφκνπ λα πινπνηήζεη ηα πξνβιεπφκελα, ρσξίο λα ιάβεη ππφςε 

ηνπ ηηο ελέξγεηεο ησλ άιισλ παηθηψλ ζρεηηθά κε ηνλ επεξεαζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ηνλ φγθν ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ ην νπνίν νη άιινη παίθηεο θαηέρνπλ. ε 

κηα γεληθεπκέλε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο, δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ελέξγεηεο πνπ 

ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά.  

 

Έζησ, φπσο νη Li θαη Whang ππνζέηνπλ, φηη έλα παίθηεο πξηλ απνθαζίζεη απνθηά 

κεξηθέο επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ παηγλίνπ. Σν 

γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ζηνλ παίθηε λα ιακβάλεη πεξηζζφηεξν ζσζηέο απνθάζεηο ελψ 

ηαπηφρξνλα νη άιινη παίθηεο γλσξίδνληαο ηηο δηαζέζηκεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο 

θαζψο θαη ηελ δηνρέηεπζε απηψλ εληφο ηνπ παηγλίνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηελ 

ζηξαηεγηθή ηνπο αληίζηνηρα. πλεπψο έλα ηέηνην γεγνλφο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

βνεζεηηθά θαη λα απνθέξεη σθέιεη ζηνλ παίθηε ηνπ παηγλίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, 

ηα θίλεηξα γηα ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο δπλεηηθά παξνπζηάδνπλ 

ρξεζηκφηεηα αθνχ επεξεάδνπλ ηηο απνιαβέο ηνπ παηγλίνπ, πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

θαηά πεξίπησζε θαη ζηε βάζε ησλ απνιαβψλ. Δπηπιένλ, νη παίθηεο πξέπεη λα 

εμεηάδνπλ ην θίλεηξν απνθάιπςεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαζέηνπλ αθνχ απηέο ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζπλνιηθά ζηηο θνηλέο πιεξνθνξίεο ηνπ παηγλίνπ. Σν δήηεκα ηεο 

δηαλνκήο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε έλα παίγλην, βξίζθεη εθαξκνγή ζηε δηαρείξηζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε αληαιιαγή 

δηαζέζηκσλ ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη κηα επηρεηξεζηαθή 

αιπζίδα αμίαο κε ηέηνηα νθέιε ψζηε λα απμήζεη ην ππνινγηδφκελν φθεινο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζην πεδίν ηνπ αληαγσληζκνχ.   

 

Οη Li θαη Whang παξνπζίαζαλ έλα κνληέιν (Li L., 1998), ην νπνίν ζα είλαη ζε ζέζε 

λα εξεπλήζεη αλ νη αληαγσληζηέο ζε κία βηνκεραλία νιηγνπσιίνπ έρνπλ θίλεηξα ψζηε 

λα κνηξαζηνχλ ηελ πιεξνθνξία ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο θνηλήο αγνξάο 

θαη ζηηο ηερλνινγίεο παξαγσγήο ηεο εηαηξίαο (Chatterjee K., Samuelson F. W., 2001).  

 

Παπάδειγμα 3.4.1 ε έλα νιηγνπψιην Cournot, κε   εηαηξίεο νη νπνίεο παξάγνπλ έλα 

νκνγελέο πξντφλ έζησ             ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ. Η θακπχιε δήηεζεο 

είλαη γξακκηθή αθνχ ε ηηκή είλαη ζπλάξηεζε ηεο πνζφηεηαο       –   , φπνπ   είλαη 

κία ηπραία κεηαβιεηή. Πξηλ ιεθζεί ε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα, ε θάζε 

εηαηξία   παξαηεξεί έλα ζήκα    ζρεηηθά κε ην  . Η εηαηξία   παξάγεη ζε έλα ζηαζεξφ 

πεξηζψξην θφζηνπο   , αλά παξαγφκελε κνλάδα, θαη ην    είλαη απζηεξά ηδησηηθή 

πιεξνθνξία ηεο εηαηξίαο. Ο Li, ππέζεζε φηη νη δηαλνκέο,              γηα 

            θαη            γηα           είλαη θνηλήο γλψζεο. Δπίζεο, ππέζεζε 

φηη ε δήηεζε θαη ην θφζηνο κηαο εηαηξίαο είλαη αλεμάξηεηα, δειαδή,   θαη   είλαη 

αλεμάξηεηα. ηελ απνπζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο ηεο πιεξνθνξίαο, θάζε 

εηαηξία ζα θαζνξίζεη ηελ πνζφηεηα ηεο εμφδνπ ηεο, βαζηδφκελε ζηηο εζσηεξηθέο ηεο 

πιεξνθνξίεο        . 
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Γηα λα εμεηάζεη ν Li, αλ νη εηαηξίεο έρνπλ θίλεηξν ψζηε λα κνηξαζηνχλ ηελ 

εζσηεξηθή ηνπο πιεξνθνξία, ζεψξεζε έλα κε ζπλεξγαηηθφ παίγλην δχν επηπέδσλ. ην 

πξψην επίπεδν ηνπ παηγλίνπ, ε θάζε εηαηξία πξηλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηα 

εζσηεξηθά ηεο ζήκαηα   , ζα πξέπεη λα απνθαζίδεη αλ ζα απνθαιχςεη ηελ 

πιεξνθνξία δήηεζεο ή ηελ πιεξνθνξία θφζηνπο, ή θαη ηηο δχν, ζηηο άιιεο εηαηξίεο 

θαζψο θαη αλ ζα δερζεί ηελ εζσηεξηθή πιεξνθνξία ησλ άιισλ εηαηξηψλ. Έηζη 

ζεψξεζε κηα πεξίπησζε δπνπσιίνπ. Αλ ε εηαηξία   απνθαζίζεη λα απνθαιχςεη ηελ 

πιεξνθνξία θφζηνπο ηεο    ζηελ εηαηξία  , θαη ε εηαηξία   απνθαζίζεη λα απνθηήζεη 

απηή ηελ πιεξνθνξία, ηφηε επηηπγράλεηαη κία ζπκθσλία απνθάιπςεο ηεο 

πιεξνθνξίαο   , θαη ε εηαηξία   ζα ιάβεη ζηε ζπλέρεηα ηελ απφθαζε ηεο πνζφηεηαο 

βαζηδφκελε ζην            . πλεπψο φηαλ επηηεπρζεί κία ζπκθσλία γηα απνθάιπςε 

ηεο πιεξνθνξίαο, ηφηε ε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο ζα είλαη αιεζήο. Αλ θαη νη δχν 

εηαηξίεο απνθαζίζνπλ λα θάλνπλ δηαθνξεηηθά, ε ζπκθσλία κεδελίδεηαη θαη 

αθπξψλεηαη, θαη ε θάζε εηαηξία ζα ιάβεη ηελ απφθαζε ηεο κφλν κε ηελ εζσηεξηθή 

ηεο πιεξνθνξία.  

 

ην δεχηεξν ζηάδην ηνπ παηγλίνπ, θάζε εηαηξία ιακβάλεη ηελ απφθαζε απφδνζεο, ηελ 

νπνία βαζίδεη ζηα ηδησηηθά ηεο ζήκαηα θαη ηελ επηπξφζζεηε πιεξνθφξεζε πνπ 

απνθηήζεθε ζην πξψην ζηάδην ηνπ παηρληδηνχ. Γειψλνπκε ηα ζήκαηα δήηεζεο θαη 

θφζηνπο πνπ παξαηεξνχληαη απφ ηελ εηαηξία   κε δχν δηαλχζκαηα ηπραίσλ 

κεηαβιεηψλ   
  θαη   

  αληίζηνηρα (     
  θαη      

 ), θαη       
    

  . ην 

πξνεγνχκελν παξάδεηγκα δπνπσιίνπ έρνπκε   
         

 =        θαη    

          . Τπνζέηεη ζηε ζπλέρεηα ν Li, φηη ε απνθάιπςε θαη ε απφθηεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο δελ έρνπλ θφζηνο. Η ζεηξά ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ απνθάζεσλ είλαη 

φπσο αθνινχζσο: 

 

 Κάζε εηαηξία απνθαζίδεη (ηαπηφρξνλα θαη αλεμάξηεηα) γηα ην αλ ζα 

απνθαιχςεη ηελ ηδησηηθή ηεο πιεξνθνξία ζε άιιεο εηαηξίεο θαη αλ ζα 

απνθηήζεη πιεξνθνξίεο απφ εθείλεο. 

 Οη θπζηθέο επηινγέο           θαη           ηα ζήκαηα ηα νπνία 

παξαηεξνχληαη απφ ηηο εηαηξίεο ζχκθσλα κε ηηο ζπκθσλίεο απνθάιπςεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έγηλαλ λσξίηεξα.  

 Οη εηαηξίεο βαζηδφκελεο ζηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο επηιέγνπλ ηα επίπεδα 

παξαγσγήο ηνπο. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αλάιπζε, είλαη απαξαίηεηεο θάπνηεο 

ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δνκή ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

Όπσο ζεκεηψλεη ν Li, ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη κία επέθηαζε απφ ηελ 

πξνζέγγηζε ζεσξεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο ηηκήο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Η αλακελφκελε ηηκή απνθάιπςεο ηεο πιεξνθνξίαο ζε θάπνηα νκάδα, 

είλαη ε δηαθνξά ζην αλακελφκελν θέξδνο ηεο, κεηαμχ ηεο απνθάιπςεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο κε απνθάιπςήο ηεο, φπνπ απηφ ζηελ νκάδα πνπ παξαιακβάλεη 

είλαη ε δηαθνξά ζην αλακελφκελν θέξδνο ηνπ, κεηαμχ ηνπ λα έρεη ηελ πιεξνθνξία ή 

φρη. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Li, αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ ζαθείο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε αλ νη 

εηαηξίεο έρνπλ έζησ έλα θίλεηξν λα δηακνηξάδνπλ πιεξνθνξίεο ζε έλα νιηγνπψιην 

Bertrand. Γειαδή, φιεο νη εηαηξίεο έρνπλ έλα θίλεηξν λα αληαιιάζζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο δήηεζεο ηνπο, αιιά θακία εηαηξία δελ έρεη θίλεηξν γηα λα απνθαιχςεη 

ηηο πιεξνθνξίεο θφζηνπο ηεο ζε έλα νιηγνπψιην Bertrand. Οη απνθάζεηο απηέο ησλ 
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εηαηξηψλ είλαη ζηξαηεγηθά ππνθαηάζηαηα ζε έλα παίγλην Cournot, θαη ζηξαηεγηθά 

ζπκπιεξψκαηα ζε έλα παηρλίδη Bertrand. 

Η έιιεηςε ζπγθέληξσζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ζηελ πεξίπησζε αβεβαηφηεηαο ηεο 

δήηεζεο ζε έλαλ αληαγσληζκφ Cournot, είλαη θνηλσληθά αλεπηζχκεηε. Ωζηφζν, ν Li 

(Li L., 1985), θαη ν Palfrey (Palfrey T., 1985), δείρλνπλ φηη φηαλ ν αξηζκφο ησλ 

εηαηξηψλ γίλεηαη κεγάινο, ε ηηκή ηεο δηαζέζηκεο κπζηηθήο πιεξνθνξίαο ζπγθιίλεη κε 

ηελ ηηκή ηεο θαηάζηαζεο ηεο ζπγθεληξσκέλεο πιεξνθνξίαο. Γειαδή, νη εηαηξίεο 

ζπκπεξηθέξνληαη φπσο αλ ε πιεξνθνξία κνηξάδεηαη φηαλ εληείλεηαη ν αληαγσληζκφο. 

Η πξνζέγγηζε ηνπ Li, αθνξά κφλν ηελ νξηδφληηα απνθάιπςε ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ 

αληαγσληζηηθψλ εηαηξηψλ ζε κία κνλαδηθή αγνξά. Δπηπιένλ ππνζηεξίδεη φηη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο νη θάζεηεο απνθαιχςεηο πιεξνθνξηψλ, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

δηαξξνή νξηδφληηαο πιεξνθνξίαο. Σφηε ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ ηα θίλεηξα γηα 

θάζεηε απνθάιπςε πιεξνθνξίαο θαη λα ελζσκαησζνχλ νη επηξξνέο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ νξηδφληην αληαγσληζκφ.  
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Κεθάλαιο 4 
 

 

Ερεσνηηική εθαρμογή  
 

 

 

 

 

4.1 Ειζαγωγή  
 

Δμεηάδνληαο ηηο θύξηεο πηπρέο ηεο ζύγθξνπζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο πξνζπαζνύκε λα 

δηεξεπλήζνπκε ηα απνηειέζκαηα κηαο δηαπξαγκαηεπηηθήο θαηάζηαζεο αλάκεζα ζε 

δύν νκάδεο νη νπνίεο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο αλάπηπμε ζε κηα 

αγνξά. Οη νκάδεο θηλνύληαη θαη απνθαζίδνπλ ζε πεξηβάιινλ κε ειιηπή 

πιεξνθόξεζε. Σην πιαίζην απηό, ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα καο δίλεη κηα επηπιένλ δπλαηόηεηα. Μέζα από κηα ηέηνηα δηαδηθαζία 

κπνξνύκε λα αληηιακβαλόκαζηε ην ζεσξεηηθό θαηά πεξίπησζε ηνκέα ηνπ παηγλίνπ 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνηξέπνπκε ηελ θιηκάθσζε ησλ απεηιώλ. 

 

Αλάκεζα ζηηο επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο ηεο ζύγθξνπζεο, αμηνζεκείσηνο είλαη ν 

δηαρσξηζκόο ν νπνίνο αλαθέξεηαη, (α) ζηε ζύγθξνπζε σο έλα παζνινγηθό πξόβιεκα 

θαη (β) ζηε ζύγθξνπζε σο δεδνκέλν. Η πξώηε εξεπλά ηηο αηηίεο γηα ην πξόβιεκα θαη 

ε δεύηεξε κειεηά, ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλδένληαη κε απηό. Σην πιαίζην ηεο 

δεύηεξεο πεξίπησζεο ππάξρεη επηπιένλ δηαρσξηζκόο κεηαμύ απηώλ πνπ εμεηάδνπλ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε κηα ζύγθξνπζε ζε ζρέζε κε ηελ πνιππινθόηεηα. Σηε κία ππό-

πεξίπησζε έρνπκε απηνύο πνπ ιακβάλνπλ ηζρπξά ππόςε ηνπο ηελ παξάινγε 

ζπκπεξηθνξά ζπλεηδεηή ή αζπλείδεηε, θαη ζηε άιιε ππν-πεξίπησζε εθείλνπο πνπ 

εζηηάδνπλ  κόλν ζηελ νξζνινγηθή θαη ζπλεηδεηή ζπκπεξηθνξά. Η ηειεπηαίνη 

αληηκεησπίδνπλ ηε ζύγθξνπζε σο έλα είδνο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηνλ νπνίν νη 

ζπκκεηέρνληεο πξνζπαζνύλ λα θεξδίζνπλ. Μεγάιε ζεκαζία δίλεη ν Schelling, 

ζρεηηθά κε ηε κειέηε ηεο ζπλεηδεηήο, έμππλεο, ινγηθήο θαη επηηπρεκέλεο 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπγθξνύζεσλ, αθνύ όπσο ππνζηεξίδεη, κηα ηέηνηα κειέηε είλαη 

ηζνδύλακε κε ηελ αλαδήηεζε ησλ θαλόλσλ νξζήο ζπκπεξηθνξάο ζε έλα δηαγσληζκό 

(Schelling T., 1980). 

 

Τν εξώηεκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη ζρεηηθό κε ηηο ζπλζήθεο νη νπνίεο 

θαιιηεξγνύλ ηε ζπλεξγαζία ζε έλαλ εγσηζηηθό θόζκν αθνύ ζύκθσλα κε ηνλ Axelrod, 

είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ελόο ηζρπξά ζεζκηθνύ θξάηνπο. Αλαιύνληαο ην 

παξάδεηγκα ησλ εζλώλ θαζώο θαη ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην πνίν αιιειεπηδξνύλ 

ζήκεξα, ν Axelrod πεξηγξάθεη ην ραξαθηεξηζηηθό θελό θαη ηελ απνπζία ηεο 

θεληξηθήο ξπζκηζηηθήο αξρήο. Σπλεπώο ην πξόβιεκα ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο είλαη αιιειέλδεην θαη ζρεηηθό κε πνιιά από ηα θεληξηθά ζέκαηα ηεο 

δηεζλνύο πνιηηηθήο. Μεηαμύ ησλ ζεκαληηθώλ πξνβιεκάησλ είλαη θαη ην δίιεκκα ηεο 

αζθάιεηαο όπνπ ηα έζλε ζπρλά αλαδεηνύλ ηε δηθή ηνπο αζθάιεηα κέζα από ηελ 
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ακθηζβήηεζε ηεο αζθάιεηα ησλ άιισλ εζλώλ. Έλα ηέηνην πξόβιεκα κπνξεί λα 

εκθαληζηεί ζε ηνκείο όπσο ε θιηκάθσζε ζπγθξνύζεσλ θαη ηα εμνπιηζηηθά 

αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα. Δπηπιένλ, ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή κπνξνύκε λα 

αλαξσηεζνύκε πόζεο θνξέο είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα πξνζθαιέζνπκε ηνπο γλσζηνύο 

καο γηα δείπλν εάλ απηνί δελ καο ηα αληαπνδώζνπλ. Σηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα, κηα 

εκπνξηθή επηρείξεζε ζε νιηγνπσιηαθό πεξηβάιινλ κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη 

ζπζηεκαηηθά ην ζελάξην ησλ πςειώλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο κέζα από ηελ ηηκή ησλ 

πσιεζέλησλ, κε ηελ πξνζδνθία όηη θαη νη άιιεο εηαηξείεο ηνπ αληαγσληζκνύ ζα 

δηακνξθώζνπλ αληίζηνηρν πξνθίι (Axelrod R., 1984). 

 

Τν πείξακα πνπ παξνπζηάδνπκε ζην θεθάιαην απηό, βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα ηνπ 

Axelrod (Axelrod R., Hamilton W. D., 1981) ζρεηηθά κε ηα πξόζσπα πνπ 

απνθαζίδνπλ κε ηδηνηέιεηα, ρσξίο ην ξπζκηζηηθό πεξηβάιινλ κηαο θεληξηθήο αξρήο ε 

νπνία λα ηνπο ελζαξξύλεη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο. Δπηπιένλ, ην πείξακα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε αληιεί ζηνηρεία από ην ηνπξλνπά ηνπ Axelrod, όπνπ ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε ζπλεξγαζία βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ακνηβαηόηεηαο. Σε 

έλα θνηλσληθό πεξηβάιινλ ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα επδνθηκήζεη, ελώ ζα αιιειεπηδξά 

κε έλα επξύ θάζκα δηαθνξνπνηεκέλσλ ζηξαηεγηθώλ ρσξίο λα αιινηώλεηαη. Η 

πξνζέγγηζή καο πξαγκαηεύεηαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα, κε εζηίαζε ζηε λέα 

γελλαία, (Advertising Age, 1993), ιεηηνπξγνύλ θαη επηδηώθνπλ ηα δηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα αθνινπζνύκελα από ηηο ζπζηεκηθέο επηπηώζεηο ηεο αγνξάο. Σύκθσλα κε 

ηνλ Smith (Smith  A., 1790) ππάξρεη ηζρπξή ζύλδεζε κεηαμύ ηεο εγσηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο θύζεο ησλ αηόκσλ, θαη ηεο δάλεηαο 

επηπρίαο ε νπνία απνξξέεη από ηελ επραξίζηεζε ηεο λίθεο.      

 

   

4.2 Κοινωνική επιλογή 
                              

Αλ εμεηάζνπκε ηελ ζπκβνιή ηεο ζεσξίαο ησλ παηγλίσλ ζην λα ζρεδηάδνπκε ζελάξηα, 

κπνξνύκε λα αλαιύζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπσλ πνπ 

αζρνινύληαη κε ηε ζηξαηεγηθή αιιειεπίδξαζε. Αλαιύνληαο ηα νηθνλνκηθά 

ζπζηήκαηα ηα νπνία πξνζεγγίδνπκε θαζεκεξηλά, αληηιακβαλόκαζηε όηη θαινύκαζηε 

λα ιάβνπκε απνθάζεηο ππό πιήξε ή ειιηπή πιεξνθόξεζε.  

 

Παράδειγμα 4.2.1 Σηελ ππαίζξηα αγνξά, ν ηδηνθηήηεο ελόο παξαδνζηαθνύ 

εζηηαηόξηνπ, πξέπεη λα ππνινγίζεη ηελ ηηκή ησλ πηάησλ πνπ πξνζθέξεη, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηνπ ην πειαηνιόγην, ηνλ αληαγσληζκό, ηνπο θξαηηθνύο θόξνπο θαη ηελ 

θνηλσληθή πξνζθνξά. Σην ίδην πεξηβάιινλ, έλαο πειάηεο πξνζπαζεί λα απνθαζίζεη 

αλ ζα θαζίζεη ζην πξώην άδεην ηξαπέδη πνπ ζα βξεη κπξνζηά ηνπ ή ζα αλαδεηήζεη 

πεξηζζόηεξά εζηηαηόξηα πξηλ απνθαζίζεη. Όιεο νη παξαπάλσ απνθάζεηο 

αιιειεπηδξνύλ θαη ηειηθά δηακνξθώλνπλ ηελ ηάζε ησλ εκπνξηθώλ ηηκώλ.  

 

Ο Arrow ππνζηήξημε όηη ε θνηλσληθή επηινγή θαη νη αηνκηθέο αμίεο ζηε γεληθόηεηά 

ηνπο, είλαη ηζνδύλακεο κε ηελ εμεύξεζε δίθαησλ κεζόδσλ γηα ηε ζύλζεζε ησλ 

αηνκηθώλ επηινγώλ ώζηε λα έρνπκε κηα θνηλσληθή απόθαζε (Arrow K., 1951). 

Σύκθσλα κε ηελ εξκελεία πνπ έρεη δώζεη ν Arrow, απηό κεηαηξέπεηαη ζε έλα δήηεκα 

ζπλδπαζκνύ αηνκηθώλ πξνηύπσλ θαη πξνηηκήζεσλ πάλσ ζε πνηθηιία ζεκάησλ ώζηε 

λα δεκηνπξγεζεί έλα κνλαδηθό κνληέιν πξνηίκεζεο γηα κηα θνηλσλία πνπ ζέιεη λα 

απνηειείηαη από άηνκα.  
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Μεξηθέο από ηηο πην θνηλέο κεζόδνπο ή δηαδηθαζίεο, γηα ηε δηέιεπζε από ηηο αηνκηθέο 

πξνηηκήζεηο κεηαμύ ησλ θνηλσληθώλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ ζηηο θνηλσληθέο 

πξνηηκήζεηο είλαη ε θαηαδίθε, ην έζηκν, ν ζξεζθεπηηθόο θώδηθαο, νη αξρέο, ην 

δηάηαγκα, ε ςεθνθνξία, νη νηθνλνκηθνί ζεζκνί ηεο αγνξάο, θιπ. Τα πξνεγνύκελα δελ 

ζεσξνύληαη πάληα αληηθεηκεληθά, δίθαηα θαη αληηπξνζσπεπηηθά, έηζη κέξνο ηεο 

απνζηνιήο καο είλαη λα απνθαζίδνπκε θαηά πεξίπησζε ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη κηα 

δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ππόςε ηεο ηελ επεκεξία ησλ κειώλ ηεο θνηλσλίαο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα κηα ζπλάξηεζε επεκεξίαο. (Luce D. R., Raiffa H., 1989). 

 

Σθεθηείηε κηα θνηλσλία ησλ δύν αηόκσλ, 1 θαη 2, θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο έρνπλ 

πξνηηκήζεηο γηα ηηο δύν πηζαλέο ελαιιαθηηθέο x θαη y. Έλα άηνκν κπνξεί, (α) λα 

πξνηηκά   αληί γηα   (   ), (β) λα πξνηηκά   αληί γηα   (   ) θαη (γ) λα είλαη 

αδηάθνξν κεηαμύ   θαη  . Απηέο νη ηξεηο πεξηπηώζεηο νξίδνληαη από        θαη    

αληηζηνίρσο. Σηνλ επόκελν πίλαθα έρνπκε ηελ πξνηηκώκελε θαηά πεξίπησζε 

ελαιιαθηηθή (Luce D. R., Raiffa H., 1989): 
 

         
        
     

 
Πίλαθαο 4.1 Δπηινγέο δύν αηόκσλ 

 

Έζησ   *        + έλα ζύλνιν πηζαλώλ ζρέζεσλ πξνηεξαηόηεηαο έλαληη ησλ 

ελαιιαθηηθώλ   θαη  . Δάλ ην άηνκν 1 πξνηηκά   θαη   ελώ ην άηνκν 2 είλαη 

αδηάθνξνο κεηαμύ   θαη  , ηόηε νη επηκέξνπο κνξθέο ηεο πξνηίκεζεο απηήο ηεο 

θνηλσλίαο κπνξνύλ λα ζπλνςηζηνύλ από ην δηαηεηαγκέλν δεύγνο (     ). Αληίζεηα, 

ζε θάζε δηαηεηαγκέλν δεύγνο ζηνηρείσλ από ην   ππάξρεη θαη αληηζηνηρεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν κνηίβν ησλ πξνηηκήζεσλ γηα ηα κέιε απηήο ηεο θνηλσλίαο. Τν ζύλνιν 

ησλ δηαηεηαγκέλσλ δεπγώλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ   ζα ζπκβνιίδεηαη κε     (Luce D. 

R., Raiffa H., 1989). 

 
1 2             

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
Πίλαθαο 4.2 Σύλνιν δηαηεηαγκέλσλ δεπγώλ 

 

Σηηο δύν πξώηεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα πεξηιακβάλνπλ όια ηα ζηνηρεία ηνπ    , 

δειαδή, όια ηα πηζαλά πξόηππα ηεο πξνηίκεζεο κεηαμύ δύν ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ 

γηα κηα θνηλσλία ησλ δύν αηόκσλ. Η ηξίηε ζηήιε, ε νπνία επηζεκαίλεηαη κε   , 

ζπζρεηίδεη ζε θάζε ζηνηρείν ηνπ     έλα ζηνηρείν ηνπ  . Έηζη, ε ηξίηε ζηήιε 

παξνπζηάδεη κηα κέζνδν ζπγρώλεπζεο ησλ αηνκηθώλ επηινγώλ ζε έλα θνηλσληθό 

πξόηππν πξνηίκεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαδηθαζία   , (     ) ζην    καο δείρλεη 

όηη αλ ην άηνκν 1 πξνηηκά   αληί ηνπ   θαη ην άηνκν 2 είλαη αδηάθνξνο κεηαμύ   θαη 
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 , ηόηε ν θαλόλαο    ζπλδπάδεη απηέο νη επηινγέο ζε κηα θνηλσληθή πξνηίκεζε γηα   

αληί  . Οη ζηήιεο          αληηπξνζσπεύνπλ άιιεο πηζαλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε 

δηέιεπζε από ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αηόκσλ ζηελ θνηλσληθή επηινγή. Η δηαδηθαζία    

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επηβεβιεκέλε δηαδηθαζία δεδνκέλνπ όηη ε επηινγή ηεο 

θνηλσλίαο δελ εμαξηάηαη από ηελ επηινγή ησλ αηόκσλ. Σηε δηαδηθαζία    ε επηινγή 

ηεο θνηλσλίαο εμαξηάηαη κόλν από ηελ επηινγή κεκνλσκέλα ηνπ αηόκνπ 1 θαη όρη από 

απηή ηνπ αηόκνπ 2. Η επηινγή    δελ θαίλεηαη αξρηθά σο κηα ινγηθή δηαδηθαζία, 

σζηόζν είλαη κηα κέζνδνο ζπγρώλεπζεο. Σε θάζε πεξίπησζε, ε    αληηπξνζσπεύεη 

κηα ζπλάξηεζε κε     σο πεδίν νξηζκνύ ηεο θαη κε   ην εύξνο ηεο. Φπζηθά, 

ππάξρνπλ ζπλνιηθά           ζπλαξηήζεηο από     ζην  . Οη πεξηζζόηεξεο 

από απηέο ηηο ζπλαξηήζεηο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε   , είλαη θαιύηεξα λα 

νλνκάδνληαη πιένλ ζπλαξηήζεηο κε-επεκεξίαο αληί γηα ζπλαξηήζεηο επεκεξίαο. 

Βέβαηα απηό εγείξεη ην πξόβιεκα ζρεηηθά κε ην ηη κπνξεί δηαηζζεηηθά λα ζεκαίλεη 

γηα ηνλ θαζέλα κηα ζπλάξηεζε επεκεξίαο (Luce D. R., Raiffa H., 1989). 

 

Σύκθσλα κε ηα όζα ππνζηεξίδνπλ νη Luce & Raiffa, εάλ όια ηα άηνκα έρνπλ ηελ ίδηα 

πξνηεξαηόηεηα, ηόηε ε θνηλσλία ζα πξέπεη λα έρεη απηή ηελ πξνηεξαηόηεηα σο θνηλή 

πξνηίκεζε. Σηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, δύν-άηνκα κε δύν-ελαιιαθηηθέο, έρνπκε 

(     )    , (     )     θαη (     )    . Μεηώλνληαο ηνλ αξηζκό ησλ 

πηζαλώλ ζπλαξηήζεσλ     ζην   από    ζε   , κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε όηη 

ην (     ) δελ απεηθνλίδεηαη ζην   . Αξρηθά ζεκεηώλνπκε όηη ηα απνηειέζκαηα 

(     ) αληί ησλ (     ) πξνθύπηνπλ αιιάδνληαο ηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο ππέξ ηεο 

ελαιιαθηηθήο x. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε θνηλσλία ήηαλ αξρηθά αδηάθνξε 

κεηαμύ ησλ επηινγώλ   θαη   (θάηη ην νπνίν πξνθύπηεη από ηελ πξώηε απαίηεζε), 

θαίλεηαη παξάινγν γηα ηελ θνηλσλία λα αιιάμεη ππέξ ηνπ  , όηαλ ε επηινγή ηνπ 

αηόκνπ 2 είλαη ζηαζεξή θαη ηνπ αηόκνπ 1 αιιάδεη πξνο όθεινο ηνπ  . Σην ζεκείν 

απηό νη Luce & Raiffa ππνζηήξημαλ όηη είλαη ινγηθή ε πξόηαζε κείσζεο ησλ αξρηθά 

πηζαλώλ ζπλαξηήζεσλ επεκεξίαο θαη ηαπηόρξνλα ζεκείσζαλ έλαλ πηζαλό θνηλσληθό 

θαλόλα.  

 

Παράδειγμα 4.2.2 Έζησ ην παηρλίδη κε ην ζηξεθόκελν λόκηζκα. Ο παίθηεο 1 αθνύ 

ζηξέςεη ην λόκηζκα πεξηκέλνληαο ην απνηέιεζκα, θαηνρπξώλεη ηελ επηινγή ηεο 

θνηλσλίαο αλ ην απνηέιεζκα είλαη θνξώλα, αιιηώο αλ ην απνηέιεζκα είλαη γξάκκαηα 

θαηνρπξώλεη ηελ θνηλσληθή επηινγή. 

 

Τν γλσζηό ζε όινπο καο απηό παηγλίδη είλαη κηα ζπλάξηεζε από ην      ζην  . 

Έηζη γηα ην δεπγάξη (     ) ν θαλόλαο απηόο απνδίδεη    κε πηζαλόηεηα  , όπνπ   

είλαη ε πηζαλόηεηα γηα ην απνηέιεζκα θνξώλα, θαη    κε πηζαλόηεηα    . Η 

δπζθνιία απηώλ ησλ δηαδηθαζηώλ είλαη ζηελ πεξίπησζε όπνπ ε θνηλσληθή επηινγή 

γηα ζηαζεξέο αηνκηθέο πξνηηκήζεηο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί εθόζνλ ππάξμνπλ 

επαλαιακβαλόκελεο δηαδηθαζίεο.  

 

Δπηζηξέθνληαο ζην πξόβιεκα ησλ Luce & Raiffa, κπνξνύκε λα απνθηήζνπκε κηα 

αίζζεζε γηα ην επίπεδν πνιππινθόηεηαο πνπ παξνπζηάδεη, κέζα από ηελ εμέηαζε 

ηξηώλ ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ ζε κηα θνηλσλία ηξηώλ αηόκσλ 1, 2 θαη 3. Έζησ   ην 

νπνίν απνηειείηαη από ηξεηο ελαιιαθηηθέο      , έρνπκε   *     +. Οη πηζαλέο 

πξνηηκήζεηο θαη νη ζρέζεηο αδηαθνξίαο είλαη:     
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Πίλαθαο 4.3 Πηζαλέο πξνηηκήζεηο ή ζρέζεηο αδηαθνξίαο 

 

Έηζη, ζην   , ην   είλαη πξνηηκεηέν αληί ησλ     θαη ηα     είλαη αδηάθνξα. 

Γεληθεύνληαο ηα παξαπάλσ, ζεκεηώλνπκε όηη γηα θάζε δεύγνο δηαθξηηώλ ζηνηρείσλ 

    (       ) αλήθνπλ ζην   κε ην   λα είλαη πξνηηκεηέν αληί ηνπ   ή ην   

είλαη πξνηηκεηέν ηνπ   ή ηα     είλαη αδηάθνξα. Έηζη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, 

κηα ζπλάξηεζε   από ην       ζην   κπνξεί λα εξκελεπζεί σο κηα δηαδηθαζία 

γηα ηε δηέιεπζε από ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αηόκσλ ζηελ θνηλσληθή πξνηίκεζεο (Luce 

D. R., Raiffa H., 1989). 

 

                                                                       

4.3 Καηανοώνηας ηο παίγνιο 
 

Ο Schelling, ζηε εξγαζία ηνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο (Schelling T., 1980) 

μεθηλά κε κηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε. Οη δηαπξαγκαηεύζεηο δελ είλαη παίγλην 

κεδεληθνύ αζξνίζκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό ηα ζπκθέξνληα ησλ παηθηώλ ηείλνπλ 

απζηεξά ζηε ζύγθξνπζε, όηαλ ζπγθξίλνπκε γηα παξάδεηγκα νπνηαδήπνηε από απηά 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζόδνπ Pareto. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

εκπιεθόκαζηε ζε δηαπξαγκάηεπζε ζα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ έλα πηζαλό απνηέιεζκα, 

θαη αλ ζπγθξίλνπκε ηελ απνηπρία ηεο κε δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ ππξήλα ηεο 

νπνηαζδήπνηε δηαπξαγκαηεπηηθήο ζπκθσλίαο ζα δνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

παηθηώλ είλαη ζε ηέιεηα ζπκθσλία κε ην πηζαλό απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

Γηα ην ιόγν απηό νη δηαπξαγκαηεύζεηο είλαη παίγληα κεηαβιεηνύ αζξνίζκαηνο. 

Σπλεπώο, ζα πξέπεη πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ παηγλίνπ λα ππάξρεη εκπεξηζηαησκέλε 

επηρεηξεκαηνινγία γηα ηελ θαηά πεξίπησζε αιιαγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ παίθηε 

θαζώο θαη αλάιπζε ησλ πεξηνξηζκώλ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.  

 

Ο Schelling παξαηεξεί ζηε ζπλέρεηα όηη έλαο δηαπξαγκαηεπηήο κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη έλα θαιύηεξν απνηέιεζκα γηα ηνλ εαπηό ηνπ, αλ κπνξεί λα πείζεη 

αμηόπηζηα ηνλ άιιν παίθηε όηη ε πξώηε ελαιιαθηηθή ιύζε είλαη κηα ακνηβαία 

αλεπηζύκεηε απνηπρία. Δπηπιένλ ν Schelling θηάλεη ζην δήηεκα θαη από ηελ αληίζεηε 

νπηηθή γσλία. Οη παίθηεο ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνύλ: Απηό είλαη ην απνηέιεζκα πνπ 

ζα επηζπκνύζα λα έρεη ην παίγλην θαη αλ όρη, ππάξρεη θάηη ην νπνίν ζα κπνξνύζα λα 

θάλσ επηπιένλ ώζηε λα έρσ ην απνηέιεζκα πνπ ζέισ από ην παίγλην; (Dixit A., 

2006). 

 

Σην πιαίζην απηό ν Μηρειαθάθεο πεξηέγξαςε ηε ζρέζε κεηαμύ ηζνξξνπίαο θαη 

ζπλάξηεζεο δήηεζεο (Michelacakis Ν., 2013). Αθνινπζώληαο ηε ζεσξία ηνπ 

Samuelson (Samuelson P., 1948) κηα ζεηξά από ζπγγξαθείο εζηίαζαλ ηελ έξεπλα ηνπο 

ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ παξαηεξήζηκσλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο θαη 

ησλ κε παξαηεξήζηκσλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηώλ. Οη ζπλαξηήζεηο 

σθειηκόηεηαο (Chiappori P. A., Ekeland I., Kuebler H., Polemarchakis H., 2004), ζα 

πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθέο θαη ζηε ζπλέρεηα κεγηζηνπνηεκέλεο ρξεζηκόηεηαο. Ο 

Balasco αλαθέξεη (Balasco Υ., 2004), όηη νη επηκέξνπο ζπλαξηήζεηο σθειηκόηεηαο 

κπνξνύλ λα αλαθηεζνύλ από ηζνξξνπία εθόζνλ δελ παξνπζηάζνπλ ζπλέρεηα θαη 
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κεγηζηνπνηεκέλε ρξεζηκόηεηα. Δπηπιένλ (Michelacakis Ν., 2013), ην απνηέιεζκα 

ηζρύεη αλεμαξηήησο ηεο ζπλάξηεζεο αμηνιόγεζεο, εμαιείθνληαο έηζη ηελ πηζαλόηεηα 

ην εζσηεξηθό γηλόκελν λα επηδξά ζηελ δνκή ηνπ απνηειέζκαηνο. Σπγθεθξηκέλα, νη 

ζπλαξηήζεηο σθειηκόηεηαο δελ είλαη ζπλερείο, νύηε κε κεγηζηνπνηεκέλε 

ρξεζηκόηεηα, θαη κηα ζπλάξηεζε,       , ζηελ πεξηνρή ησλ βαζηθώλ ηηκώλ 

κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην θιαζζηθό εζσηεξηθό γηλόκελν ππό κνλαδηθή 

πξνϋπόζεζε. 

 

Όπσο αλαθέξεη ν Dixit ην ελδηαθέξνλ ηνπ Samuelson γηα ηελ ελ γέλεη ηζνξξνπία ήηαλ 

θαηά θύξην ιόγν ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα, όπσο ην δηεζλέο εκπόξην, ε 

ρξεκαηνδόηεζε, ή ε εμνηθνλόκεζε ηνπ θύθινπ-δσήο. Έλα κηθξό αιιά ελδηαθέξνλ 

παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ηνπ γηα ηε γεληθή ηζνξξνπίαο ππάξρεη ζε ζρόιηό 

ηνπ (Samuelson P., 1972) γηα ηνλ Waugh, ν νπνίνο είρε ππνζηεξίμεη όηη ηα νθέιε από 

ηελ αζηάζεηα ησλ ηηκώλ πεγαίλνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο, θπξίσο επεηδή ην πιεόλαζκα 

ηνπ θαηαλαισηή (ή ε έκκεζε ζπλάξηεζε ρξεζηκόηεηαο ζε έλα ζρεδόλ γξακκηθό 

κνληέιν) είλαη κηα θπξηή ζπλάξηεζε ηηκώλ.  

 

Ο Samuelson επεζήκαλε όηη νη ηηκέο είλαη ελδνγελείο κεηαβιεηέο ζηε γεληθή 

ηζνξξνπία, θαη εθηθηέο αιιαγέο ζηηο εμσγελείο ζπλζήθεο νη νπνίεο δεκηνύξγεζαλ ηελ 

αζηάζεηα ησλ ηηκώλ ζα απμάλνπλ πάληα ηελ κέζε ηηκή θαηά πεξηζζόηεξν από αξθεηό 

ώζηε λα εμαιείςνπλ ηα θέξδε από ηε δηαθύκαλζε (Dixit A., 2012). Όηαλ ππάξρνπλ 

πεξηζζόηεξεο από κία δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο ζπρλά νδεγνύκαζηε ζε κηα 

θαηάζηαζε ε νπνία ηείλεη λα είλαη κηα ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ. Καηά ηελ εμέιημε 

ελόο παηγλίνπ ζπρλά έρνπκε ηελ ηάζε λα πηζηεύνπκε όηη ν αξηζκόο ησλ επηινγώλ 

κεηώλεηαη αλάινγα κε ηελ πξόνδν ηνπ παηρληδηνύ. Ο θάζε παίθηεο κπνξεί λα 

πξνζαξκόδεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ, ηξνπνπνηώληαο ηε δηαζέζηκε ελαιιαθηηθή ηελ νπνία 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ σο απνηέιεζκα ηεο αλαηξνθνδόηεζεο πνπ ιακβάλεη πξηλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην παίγλην, εθόζνλ αλαθεξόκαζηε ζε επαλαιακβαλόκελν 

παίγλην.  

 
Τν ζρήκα 4.1 δίλεη ηνπο άμνλεο ησλ πηζαλώλ ελαιιαθηηθώλ θηλήζεσλ ησλ παηθηώλ 

θαζώο πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε, ηελ πνηόηεηα ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ 

απνθάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηγλίνπ. Κάζε παίθηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ 

πξνηηκώκελε δηαδξνκή ζην ρώξν, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη ή λα αιιάμεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθό γηα θάζε παίθηε λα αληηιακβάλεηαη θαη 

θξνληίδεη ηελ πξνζέγγηζε αιιά θαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπ από θάζε πεξηνρή, επεηδή 

θάζε επηινγή ηνπ αληηπξνζσπεύεη κηα δηαθνξεηηθή λννηξνπία θαη κηα κνλαδηθή 

ζηξαηεγηθή.  

 

Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο παίθηεο πξνζεγγίδεη ηνλ άμνλα ηεο «πιεξόηεηαο», δηαηεξεί 

κηα απόζηαζε από ην άμνλα «αληαπνδίδσ». Τν ίδην ηζρύεη γηα ηελ θίλεζε κεηαμύ ησλ 

αμόλσλ «ζπλεξγάδνκαη» θαη «ζπλέπεηα». Όπσο θαίλεηαη ζην επόκελν ζρήκα, ηα 

δηάθνξα ζπκθέξνληα ησλ παηθηώλ είλαη ζε αληηζηνίρηζε κε δηαζηαπξνύκελνπο 

ζηόρνπο θαη παξάιιεια ζπκθέξνληα ή άκεζα αληίζεηα ζπκθέξνληα ηα νπνία ηείλνπλ 

λα εμαθαλίζνπλ ηελ δεκηνπξγία ζπλαζπηζκώλ. Αξθεηά γλσζηά παίγληα, εθόζνλ 

εμεηαζηνύλ ζην πιαίζην ηνπ επόκελνπ ζρήκαηνο, παξνπζηάδνπλ πιεζώξα 

ελαιιαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ θαη πεξηνξηζκέλν πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο ζπλεξγαζηώλ. 
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Σρήκα 4.1 Αηνκηθή ζπκπεξηθνξά θαη δπλακηθό απνθάζεσλ 
 

Παράδειγμα 4.2.3 Υπνζέηνπκε όηη νη παίθηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηγλίνπ 

ζπλεξγαζίαο έρνπλ πεξηνξίζεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζην απνηέιεζκα ησλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ. Οη παίθηεο είλαη εζηηαζκέλνη ζηελ ίδηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε επί 

ηεο νπνίαο πξέπεη λα επηιέμνπλ έλα ζεκείν.  

Γεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθώλ, θαηά ηελ εμέιημε ηνπ παηγλίνπ ε δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηθαλόηεηα ησλ παηθηώλ είλαη αλάινγε ησλ αληαπνδνηηθώλ σθειεηώλ πνπ ζα ιάβνπλ 

κε ην πέξαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθηόο ηεο πεξίπησζεο όπνπ νη παίθηεο 

αλαγθαζηνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ απεηιή ηνπο. Απηό απνηειεί ηνλ ππξήλα γηα 

ηα παίγληα ζπλεξγαζίαο.  

 

Δίλαη γλσζηό όηη ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο νη ιεγόκελνη νξζνινγηθνί παίθηεο (άηνκα, 

νκάδεο, ρώξεο θιπ.) ζπρλά δελ θαηαθέξλνπλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία κε 

απνηέιεζκα νη απεηιέο πνπ νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, λα πξνθαινύλ ηελ 

ακνηβαία δπζθνξία ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό νη παίθηεο είλαη ζπρλά πξόζπκνη λα 

ζέζνπλ αλνηθηά ηε δηαθνξά ηνπο, πξηλ απηή νδεγήζεη ζε ζύγθξνπζε, ζε έλαλ 

δηαηηεηή ν νπνίνο σο ακεξόιεπηνο εμσηεξηθόο παξάγνληαο ζα επηιύζεη ην παίγλην, 

πξνηείλνληαο κηα ιύζε (Luce D. R., Raiffa H., 1989). 

 

 

4.4 Το διαπραγμαηεσηικό πρόβλημα Nash 
 

Η πξνζέγγηζε Nash ζην δηαπξαγκαηεπηηθό πξόβιεκα έρεη λα θάλεη αξρηθά κε ηελ 

πξνεγνύκελε θαηάζηαζε ηνπ παηγλίνπ ηελ νπνία ζεσξεί σο αξρηθή θαηάζηαζε. Μέζα 

από ηελ κνληεινπνίεζε ηεο ηζνξξνπίαο ελόο παηγλίνπ ην νπνίν νδεγήζεθε ζε 

αδηέμνδν, ν Nash πξνηείλεη όηη δελ ζπκθέξεη θαλέλα παίθηε λα απνκαθξπλζεί από 

απηή ηε ζέζε. Η πξνηεηλόκελε ιύζε νδεγεί ην παίγλην ζε κηα δίθαηε θαη ινγηθή 

έθβαζε ηελ νπνία νη παίθηεο έρνπλ δεζκεπζεί όηη ζα αθνινπζήζνπλ.   

 

Παράδειγμα 4.2.4 Η κάρε ησλ θύισλ (Mahler vs Rachmaninoff - ΜvsR). Όπσο 

πεξηγξάθνπλ νη Luce θαη Raiffa (Luce D. R., H. Raiffa Η., 1989), έλα δεπγάξη ζέιεη 

λα πάεη ζε έλα θνλζέξην κνπζηθήο θαη ζέιεη λα δηαιέμεη κεηαμύ ηνπ Mahler θαη ηνπ 
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Rachmaninoff. Ο άληξαο πξνηηκά Mahler θαη ε γπλαίθα Rachmaninoff, σζηόζν απηό 

πνπ ηνπο ελδηαθέξεη θπξίσο είλαη λα πάλε ζην θνλζέξην καδί. Αλ δελ ζπκθσλήζνπλ 

ζε θάπνηνλ από ηνπο δύν ζπλζέηεο, δελ ζα πάλε ζην θνλζέξην. Βιέπνληαο ηηο 

επηινγέο ηνπο σο ηαθηηθέο έρνπκε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ παηγλίνπ ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα όπνπ νη γξακκέο αληηζηνηρνύλ ζηηο ηαθηηθέο ηνπ άληξα θαη νη γξακκέο ζηηο 

ηαθηηθέο ηεο γπλαίθαο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην επόκελν ζρήκα αλ ν άληξαο θαη ε 

γπλαίθα δελ ζπκθσλήζνπλ, ηόηε ζα έρνπλ κεδεληθό όθεινο αθνύ δελ ζα πάλε ζην 

θνλζέξην. Αλ θαη νη δύν επηιέμνπλ Mahler ηόηε θαη νη δύν ζα έρνπλ όθεινο, αιιά ν 

άληξαο ζα έρεη κεγαιύηεξν από απηό ηεο γπλαίθαο. Αληίζηξνθα αλ θαη νη δύν 

επηιέμνπλ Rachmaninoff, ηόηε πάιη θαη νη δύν ζα έρνπλ όθεινο αιιά ν άλδξαο ζα 

έρεη κηθξόηεξν από απηό ηεο γπλαίθαο.    

 

          

                       

       

       (   ) (   ) 

             (   ) (   ) 

 
Σρήκα 4.2 Πίλαθαο απνιαβώλ  

 

Σην πξνεγνύκελν παίγλην (ΜvsR) παξαηεξνύκε όηη ππάξρνπλ δύν ηζνξξνπίεο Nash 

(             )  (   ) θαη (                         )  (   ). 
Παξαηεξνύκε όηη αλ θαη νη δύν παίθηεο επηιέμνπλ Mahler o άληξαο έρεη όθεινο 3 θαη 

ε γπλαίθα όθεινο 2. Καλείο από ηνπο δύν παίθηεο δελ έρεη θίλεηξν λα απνθιίλεη από 

ηε ζηξαηεγηθή Mahler, δηόηη ην όθειόο ηνπ ζα κεησζεί ζηελ ηηκή 0 αλ ν άιινο 

παίθηεο εκκείλεη ζηε ζηξαηεγηθή Mahler.   

 

Έηζη, αλ ην παίγλην δελ έρεη νδεγεζεί ζε αδηέμνδν, θαηάζηαζε όπνπ νη παίθηεο έρνπλ 

εμαληιήζεη ηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο κέζα από ηηο εθαηέξσζελ 

πξνηεηλόκελεο επηινγέο, κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε ηε ιύζε πνπ πξνηείλεη ν Νash. 

Σηελ πεξίπησζε απηή, νη παίθηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη ζα ηνπο ππαγνξεπζεί ε 

ιύζε θαηά Nash ηελ νπνία ζα πξέπεη λα εθαξκόζνπλ ώζηε λα βξεζεί ην παίγλην ζε 

θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο.  

 

Σε έλα παίγλην ρσξίο πιεξνθόξεζε ην νπνίν έρεη νδεγεζεί ζε αδηέμνδν ζα κπνξνύζε 

νπνηαδήπνηε ιύζε, ππό πεξηνξηζκνύο, λα είλαη κηα ιύζε ηζνξξνπίαο. Γηα παξάδεηγκα 

ζα κπνξνύζε, ππό πεξηνξηζκνύο, λα γίλεη απνδεθηή κηα ιύζε ε νπνία δελ 

κεγηζηνπνηεί ηηο απνιαβέο ησλ παηθηώλ. Δπίζεο ζην ίδην πιαίζην ζα κπνξνύζε λα 

ζπλδεζεί ην θόζηνο ηζνξξνπίαο κε ηηο κε βειηηζηνπνηεκέλεο απνιαβέο ησλ παηθηώλ 

ζε κηα πξώηε επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ παηγλίνπ.      

 

Σπλεπώο είλαη ζπλήζσο ηζρπξή ε πεξίπησζε όπνπ ζπκθέξεη ηνπο παίθηεο ελόο 

παηγλίνπ λα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο, αθνύ ζε κεξηθά παίγληα ππάξρνπλ πξνθίι 
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ηαθηηθήο πνπ δελ κπνξνύλ λα είλαη ηζνξξνπίεο Nash. Σηα παίγληα απηά νη παίθηεο 

έρνπλ όθεινο κεγαιύηεξν από ην όθεινο πνπ έρνπλ ζε νπνηαδήπνηε ηζνξξνπία Nash 

ηνπ παηγλίνπ.  

 
Παράδειγμα 4.2.5 Έζησ δύν παίθηεο Α θαη Β νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε παξαιιαγή 

ηνπ παηγλίνπ ηνπ ζηξεθόκελνπ λνκίζκαηνο. Κάζε παίθηεο επηιέγεη θνξώλα ή 

γξάκκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα απνθαιύπηνπλ ηαπηόρξνλα ηελ επηινγή ηνπο. Αλ νη 

επηινγέο δηαθέξνπλ ηόηε ν παίθηεο Α δίλεη δύν επξώ (€2) ζηνλ παίθηε Β, δηαθνξεηηθά 

ν παίθηεο Β δίλεη (€2) ζηνλ παίθηε Α. Ο πίλαθαο ηνπ παηγλίνπ θαίλεηαη παξαθάησ 

όπνπ κπνξεί ν θαζέλαο λα παξαηεξήζεη όηη δελ ππάξρεη ηζνξξνπία Nash. 

 

            

                  

          

       (    ) (    ) 

         (    ) (    ) 

 

Σρήκα 4.3 Πίλαθαο απνιαβώλ  

 

Η ηζνξξνπία Nash ζπιιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο ηζνξξνπίαο ελόο κε ζπλεξγαηηθνύ 

παηγλίνπ, σζηόζν δελ δίλεη εγγπήζεηο γηα ην όθεινο ησλ παηθηώλ ζην ζεκείν 

ηζνξξνπίαο. Απηό κπνξεί λα ζεσξεζεί ινγηθό αθνύ δελ κπνξεί όινη νη παίθηεο λα 

είλαη επραξηζηεκέλνη ζην κέγηζην δπλαηό από ηελ εμέιημε ελόο παηγλίνπ.  

 

Παράδειγμα 4.2.6 Έλαο αζηπλνκηθόο έρεη ζπιιάβεη δύν ππόπηνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

γλσξίδεη όηη είλαη έλνρνη γηα κηα ιεζηεία. Γπζηπρώο ν αζηπλνκηθόο δελ έρεη αξθεηά 

ελνρνπνηεηηθά ζηνηρεία ελαληίνλ ηνπο. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππήξραλ 

ελνρνπνηεηηθά ζηνηρεία ελαληίνλ ηνπο, ζα ηνπο θπιάθηδε θαη ηνπο δύν γηα ηξία έηε, 

ελώ ρσξίο ζηνηρεία κπνξεί λα ηνπο θπιαθίζεη κόλν γηα έλα έηνο. Γηα λα ηνπο 

αλαγθάζεη λα νκνινγήζνπλ, ηνπο βάδεη ζε ρσξηζηά αλαθξηηηθά δσκάηηα θαη 

ελεκεξώλεη ηνλ θάζε ύπνπην ελνρήο, όηη εθόζνλ ζπλεξγαζηεί θαη νκνινγήζεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ιεζηεία, ζα ηνλ αθήζεη ειεύζεξν θαη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

θαηάζεζή ηνπ γηα λα ελνρνπνηήζεη ηνλ άιιν ύπνπην ελνρήο, ν νπνίνο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα έρεη πνηλή θπιάθηζεο ηεζζάξσλ εηώλ. Ωζηόζν αλ θαη νη δύν ύπνπηνη 

ελνρήο ζπλεξγαζηνύλ θαη νκνινγήζνπλ, ηόηε ν αζηπλνκηθόο ζα έρεη ηθαλά 

ελνρνπνηεηηθά ζηνηρεία ελαληίσλ ηνπο ώζηε λα θπιαθηζηνύλ θαη νη δύν γηα ηξία έηε. 

 

Από ηνλ πίλαθα ηνπ παηγλίνπ πξνθύπηεη όηη ε κνλαδηθή ηζνξξνπία Nash είλαη ην 

πξνθίι (                       ), ζην νπνίν θαη νη δύν ύπνπηνη ελνρήο αθνύ 

επηιέμνπλ ζα έρνπλ πνηλή θπιάθηζεο ηξηώλ εηώλ. Δπίζεο από ηνλ πίλαθα 

παξαηεξνύκε όηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαλείο από ηνπο δύν ππόπηνπο 

ελνρήο δελ ζπλεξγαζηεί θαη νη δύν ζα ιάβνπλ πνηλή θπιάθηζεο ελόο έηνπο. Γειαδή 
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ζην πξνθίι (                             ), θαη νη δύν παίθηεο έρνπλ όθεινο 

κεγαιύηεξν από ην όθεινο ην νπνίν πξνθύπηεη από ηελ ηζνξξνπία Nash ηνπ παηγλίνπ. 

 

            

                           

          

              (   ) (   ) 

           (   ) (   ) 

 
Σρήκα 4.4 Πίλαθαο απνιαβώλ  

 

Σύκθσλα ηνπο Luce θαη Raiffa, γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνβιέςνπκε ηη ζα ζπκβεί 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ρσξίο πξώηα λα έρνπκε κηα πιήξε ςπρνινγηθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάιπζε ησλ παηθηώλ θαίλεηαη πξάγκαηη αθαηόξζσην (Luce D. R., Raiffa H., 1989). 

Δπηπιένλ νη Luce θαη Raiffa, έδσζαλ ηξεηο πηζαλέο θαη αθξαίεο εξκελείεο ησλ 

απνιαβώλ ελόο παηγλίνπ ζπλεξγαζίαο νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

παηθηώλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

 

 Οη απνιαβέο είλαη ζε κνλάδεο ρξεζηκόηεηαο, δελ ππάξρνπλ δηαπξνζσπηθέο 

ζπγθξίζεηο ησλ ρξεζηκνηήησλ, θαη δελ επηηξέπνληαη πιεπξηθέο πιεξσκέο. 

 

 Οη απνιαβέο είλαη ζε κνλάδεο ρξεζηκόηεηαο, νη δηαπξνζσπηθέο ζπγθξίζεηο 

ησλ ρξεζηκνηήησλ έρνπλ λόεκα (ή ελ κέξεη λόεκα), θαη δελ επηηξέπνληαη 

πιεπξηθέο πιεξσκέο. 

 

 Οη απνιαβέο είλαη ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο, ε ρξεζηκόηεηα είλαη γξακκηθή 

θαη ζε ρξεκαηηθό πνζό, δηαπξνζσπηθέο ζπγθξίζεηο ησλ ρξεζηκνηήησλ έρνπλ 

λόεκα, θαη επηηξέπνληαη νη πιεπξηθέο πιεξσκέο. 

 

Οη Luce θαη Raiffa ζεκεηώλνπλ επηπιένλ όηη κπνξεί λα ππάξρεη κηα ηέηαξηε 

πεξίπησζε όπνπ νη απνιαβέο ζεσξνύληαη σο θπζηθά εκπνξεύκαηα, νη δηαπξνζσπηθέο 

ζπγθξίζεηο ησλ ρξεζηκνηήησλ δελ έρνπλ λόεκα, αιιά επηηξέπνληαη νη πιεπξηθέο 

πιεξσκέο κε θπζηθά αγαζά.  

 

Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ππνζέηνπκε όηη νη απνιαβέο είλαη πιήξσο γλσζηέο ζηνπο 

παίθηεο θαη όηη ε επηθνηλσλία πνπ ππάξρεη πξηλ ην παίγλην δελ κεηαβάιιεη ηα νθέιε. 

 

 

4.5 Περιγραθή πειράμαηος 
 

Σην πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε (Kampisioulis P., et al., 2013), κειεηάκε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηθηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηγλίνπ. Η ηδέα καο αληιεί ζηνηρεία 
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θαηά πεξίπησζε από ην ηνπξλνπά ηνπ Axelrod θαη από εθαξκνγή ηνπ θαζ. Γ. 

Μπνπξαληά ζε κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ηνπ ΟΠΑ.  

 

Τα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηγλίνπ καο είλαη: 

 

 2x2 Παίγλην 

 275 Παίθηεο (250 παίθηεο θαη 25 ζπληνληζηέο) 

 5 Παίθηεο αλά νκάδα 

 50 Οκάδεο 

 25 Παίγληα 

 2 Οκάδεο αλά παίγλην 

 10 Γύξνη ζε θάζε παίγλην 

 2 Απνθάζεηο (κία γηα θάζε νκάδα) αλά γύξν  

 1 ιεπηό, ρξνληθό όξην δηάξθεηαο γηα θάζε γύξν  

 25 Αλεμάξηεηα άηνκα ηα νπνία αιιειεπηδξνύζαλ κε ηηο νκάδεο   

 

Μέζα από απηή ηελ πξνζέγγηζε πξνζπαζνύκε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ ηαθηηθή ησλ παηθηώλ ζηε δηάξθεηα ηνπ παηγλίνπ. Δπηθεληξώζακε ζηε λέα 

γεληά, ηελ νπνία ζπκβνιίδνπκε κε Y
+
, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηηο επηινγέο θαη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπο πξηλ εηζέιζεη ζηελ επηρεηξεζηαθή ζθελή. Τν δείγκα καο 

παξνπζηάδεη νκνηνγέλεηα επηζηεκνληθνύ επίπεδνπ ζρεηηθά κε ην επίπεδν γλώζεσλ 

ζηελ ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ. Δπηιέγνπκε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ-παηθηώλ 

θαη όρη αηόκσλ-παηθηώλ γηα ην παίγλην ώζηε λα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα 

εμεηάζνπκε, (α) ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηόκσλ εληόο ηεο θάζε νκάδαο θαη (β) ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ νκάδσλ.  

 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ παηγλίνπ γίλεηαη κηα ζύληνκε εηζαγσγή ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία θαη ηνπο θαλόλεο. Οη νκάδεο κπνξνύλ λα αληαιιάζνπλ εζσηεξηθά 

πιεξνθνξίεο θαη λα αιιειεπηδξνύλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ ηελ ηαθηηθή ηνπο 

ζπλνιηθά αιιά θαη ζε θάζε γύξν. Τν ρξνληθό όξην γηα ηελ θάζε απόθαζε είλαη έλα 

ιεπηό, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί πεξηβάιινλ ηερλεηήο πίεζεο. Τν παίγλην έρεη 

δέθα γύξνπο από ηνπο νπνίνπο νη νθηώ πξώηνη είλαη κνλνύ απνηειέζκαηνο ελώ νη δύν 

ηειεπηαίνη δηπινύ απνηειέζκαηνο. Η δηαθνξνπνίεζε απηή πξνσζεί ηελ ηάζε 

βειηηζηνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ζπλεξγαζίαο γηα ηηο νκάδεο, ζηελ πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία δελ είρε επηηεπρζεί επαξθέο επίπεδν ζπλεξγαζίαο κέρξη ην ζηάδην 

απηό, δειαδή κέρξη ην γύξν νθηώ. Αλ δειαδή νη παίθηεο, έζησ θαη ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή θαηαλνήζνπλ ην ζπκθέξνλ ηεο ζπλεξγαζίαο κπνξνύλ θαη έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα κηαο ηέηνηαο επηινγήο. Οη νκάδεο αθνύ απνθαζίζνπλ ηελ ηαθηηθή ηνπο 

θαηαγξάθνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απόθαζε ζηνλ πίλαθα παηγλίνπ πνπ δηαζέηνπλ, 

ώζηε λα ππάξρεη ε δέζκεπζε ηεο επηινγήο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθνηλώλνπλ ηελ 

απόθαζε.   

 

Σηε δηεμαγσγή ηνπ παηγλίνπ ζεκαληηθό ξόιν έρεη θάζε θνξά ην αλεμάξηεην άηνκν ην 

νπνίν κπνξεί λα επηθνηλσλεί θαη λα αιιειεπηδξά κε ηηο δύν νκάδεο. Η θξηζηκόηεηα 

ηνπ ξόινπ απηνύ έρεη λα θάλεη κε ηνλ επεξεαζκό ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ παηγλίνπ 

αθνύ κέζα από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξεη κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηειηθή 

απόθαζε ηεο νκάδαο ζε θάζε γύξν αιιά θαη ζπλνιηθά. Σύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηνπ 

παηγλίνπ, ν ξόινο ηνπ αηόκνπ απηνύ είλαη λα ελεξγεί σο πιεξνθνξηνδόηεο 

παξαπιαλώληαο ηηο νκάδεο ζε θάζε γύξν. Με ηνλ ηξόπν απηό επεξεάδεη, αξλεηηθά 

ηελ ηάζε γηα πηζαλή ηζνξξνπία κεηαμύ ησλ νκάδσλ. Έηζη, όηαλ αληηιακβάλεηαη όηη νη 
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νκάδεο είλαη θνληά ζηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο, ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηεί αληίζηνηρα κε 

πιεξνθνξίεο ηθαλέο λα απνζηαζεξνπνηήζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Η πνηόηεηα ησλ 

πιεξνθνξηώλ απηώλ είλαη αδηάθνξε, ελώ αληίζεηα ε απνδνηηθόηεηα είλαη ζεκαληηθή 

αθνύ έρνπλ σο κνλαδηθό ζηόρν λα θαηαζηξέθνπλ ηελ όπνηα ηζνξξνπία.      
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Σρήκα 4.6 Απνιαβέο θαη απνηειεζκάησλ παηγλίνπ 

 

A. Τύπνο ζπκπεξηθνξάο:  

 (a,x), (x,a): θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

 (b,x), (x,b), (a,y), (y,a): ν ληθεηήο ηα παίξλεη όια 

 (b,y), (y,b): αληηθνηλσληθή 

 

B. Καηάζηαζε ζπλεξγαζίαο ή ζύγθξνπζεο: 

 (a,x), (x,a): ζπλεξγαζία 

 (a,y), (y,a), (b,x), (x,b), (b,y), (y,b): ζύγθξνπζε 

 

  

Σύγθξνπζε Σπλεξγαζία 

 
Σρήκα 4.7 Τύπνο ζπκπεξηθνξάο θαη απνιαβέο ζην παηγλίνπ 

 

Παξάδεηγκα βεκάησλ παηγλίνπ: 

 

 Πξώηνο γύξνο: Υπνζέηνπκε επηινγή 1
εο 

νκάδαο +6. Δπηινγή 2
εο

 νκάδαο -6 ή -3  
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 Γεύηεξνο γύξνο: Υπνζέηνπκε επηινγή 2
εο 

νκάδαο +6. Δπηινγή 1
εο

 νκάδαο -6 ή -3  

   

 Τξίηνο γύξνο: Υπνζέηνπκε επηινγή 1
εο 

νκάδαο +3. Δπηινγή 2
εο

 νκάδαο +6 ή +3  

   

 Τέηαξηνο γύξνο: Υπνζέηνπκε επηινγή 2
εο 

νκάδαο +3. Δπηινγή 1
εο

 νκάδαο +6 ή +3  

   

 Πέκπηνο γύξνο: Υπνζέηνπκε επηινγή 1
εο 

νκάδαο -3. Δπηινγή 2
εο

 νκάδαο +6 ή -3   

  

 Έθηνο γύξνο: Υπνζέηνπκε επηινγή 2
εο 

νκάδαο -6. Δπηινγή 1
εο

 νκάδαο +6 ή -3                     

 

Αθνύ ζπγθεληξώζακε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γηα όια ηα παίγληα κε ηηο απνθάζεηο 

ησλ πελήληα νκάδσλ, εμεηάζακε ηα απνηειέζκαηα ζε θάζε γύξν, αιιά θαη ζπλνιηθά 

ηνπ παηγλίνπ. Σπλνιηθά, επεμεξγαζηήθακε πελήληα πίλαθεο απνιαβώλ θαη 

απνηειεζκάησλ ηνπ παηγλίνπ όπσο ν πξνεγνύκελνο.  

 

Σηνλ επόκελν πίλαθα ζπγθεληξώλνπκε νκαδνπνηεκέλεο αλά γύξν ηηο ζπλνιηθά 

πεληαθόζηεο απνθάζεηο όισλ ησλ νκάδσλ. Έηζη εμεηάζνπκε αλά γύξν ηελ ηάζε γηα 

ζπλεξγαζία ή ζύγθξνπζε πνπ ζπλνιηθά είραλ νη νκάδεο. Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ζηηο 

ηειεπηαίεο δύν απνθάζεηο, δειαδή ζην γύξν ελλέα θαη δέθα, νη νκάδεο 

θαηαρσξνύζαλ ζηνλ πίλαθα απνιαβώλ δηπιαζηαζκέλν ην απνηέιεζκα ηεο επηινγήο.   

 

Από ην ζύλνιν ησλ πεληαθνζίσλ απνθάζεσλ (πελήληα νκάδεο ζε παίγλην δέθα 

γύξσλ κε ηζάξηζκεο απνθάζεηο), νη ηεηξαθόζηεο ήηαλ ζηελ θαηεγνξία κνλνύ 

απνηειέζκαηνο, ελώ νη ππόινηπεο εθαηό δηπιαζίαδαλ ην απνηέιεζκα ηεο επηινγήο 

ησλ νκάδσλ. Σηνλ επόκελν πίλαθα ζπγθεληξώλνπκε ηα απνηειέζκαηα.      

 
Γύροι Ομάδες Σσνεργαζία Σύγκροσζη 

1 50 29 21 

2 50 10 40 

3 50 12 38 

4 50 8 42 

5 50 10 40 

6 50 12 38 

7 50 17 33 

8 50 6 44 

9 50 3 47 

10 50 19 31 

 
Πίλαθαο 4.4 Απνηειέζκαηα ησλ επηινγώλ ησλ νκάδσλ αλά γύξν 

 

Παξαηεξνύκε όηη ζηνλ πξώην γύξν ζε ζύλνιν πελήληα νκάδσλ, είθνζη ελλέα (29) 

νκάδεο ζπλεξγάζηεθαλ, ελώ είθνζη κία (21) νκάδεο ζπγθξνύζηεθαλ. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε ηεο κηθξόηεξεο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζην γύξν 

ελλέα (9), θαη ηεο κηθξόηεξεο ζύγθξνπζεο αληίζηνηρα ζην γύξν έλα (1). Μπνξνύκε λα 

παξαηεξήζνπκε ηελ απόηνκε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ησλ νκάδσλ από ην γύξν έλα (1) 

ζην γύξν δύν (2), κηα ζρεηηθή ζηαζεξόηεηα ησλ απνθάζεσλ κεηαμύ ησλ γύξσλ δύν 

(2) θαη νθηώ (8) θαη ηέινο κηα αλαηξνπή ηεο ηάζεο ζπλεξγαζίαο από ην γύξν ελλέα 

(9) ζην γύξν δέθα (10).  
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Έηζη ζηελ αξρή ηνπ παηγλίνπ έρνπκε κηα ζρεηηθά πςειή ηάζε ζπλεξγαζίαο (πνζνζηό 

58%) ε νπνία κε εμαίξεζε ην γύξν επηά (7) έρεη πησηηθή ηάζε κέρξη θαη ην γύξν 

ελλέα (9), ελώ ζην γύξν δέθα (10) ππάξρεη κηα απόηνκε αύμεζε ηεο ηάζεο 

ζπλεξγαζίαο (πνζνζηό 38%).  

  
 

Τάζε ζπλεξγαζίαο 

 

Τάζε ζύγθξνπζεο 

 
Σρήκα 4.8 Απνηειέζκαηα ζπλεξγαζίαο θαη ζύγθξνπζεο αλά γύξν 

 
Από ηα πξνεγνύκελα ζηνηρεία θαζώο θαη από ηηο θαηά πεξίπησζε ζεκεηώζεηο ζηε 

δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ πεηξάκαηνο, παξαηεξνύκε ηα παξαθάησ: 

 

 Τα άηνκα εληόο ηεο νκάδαο ζπλεξγάδνληαη ώζηε λα θαηαιήμνπλ ζε απόθαζε 

εληόο ηνπ δνζέληνο ελόο ιεπηνύ αλά γύξν 

 Από ηελ αξρή ηνπ παηγλίνπ έσο ην ηέινο ππάξρεη κεγάιε ζέιεζε ησλ νκάδσλ 

γηα λίθε άζρεηα κε ην απνηέιεζκα ηνπο παηγλίνπ 

 Γηα ηηο νκάδεο ε λίθε πξνζδηνξίδεηαη σο θαηάζηαζε επί ηεο αληίπαιεο νκάδαο 

θαη όρη επί ηνπ απνηειέζκαηνο παηγλίνπ   

 Γελ ππάξρεη θνπιηνύξα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηγλίνπ, κε κηθξέο εμαηξέζεηο, δελ θαιιηεξγείηαη ηάζε 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ 

 Ο πίλαθαο απνιαβώλ ηνπ παηγλίνπ είλαη γλσζηόο αιιά δελ δείρλεη λα 

πξνβιεκαηίδεη έληνλα θαη λα ζπκβάιεη ζηε δηαδηθαζία ηα σλ απνθάζεσλ 

 Η ζύγθξνπζε σο ηάζε έρεη μεθάζαξε ζέζε ζηε δηάξθεηα ηνπ παηγλίνπ 

 Αθόκα θαη αλ ππάξρεη ηαθηηθή ησλ νκάδσλ δελ απνδίδεη 

 Οη νκάδεο δείρλνπλ επαηζζεζία ζηνλ πιεξνθνξηνδόηε εθιακβάλνληαο ζεηηθά 

θαη όρη σο παξαπιάλεζε ηελ θάζε πιεξνθνξία ηνπ 

 Παξόιν πνπ παίγλην είλαη νπζηαζηηθά έλα εθηαηηθό παίγλην, νη νκάδεο δελ 

εθκεηαιιεύνληαη ηε δπλαηόηεηα λα αληιήζνπλ πιεξνθνξία από απηό 

 Οη νκάδεο δελ εθκεηαιιεύνληαη ηε δπλαηόηεηα ζησπειήο ζπκθσλίαο πνπ ηνπ 

παξέρεη ην ίδην ην παίγλην, αιιά εκπηζηεύνληαη ζε όινπο ηνπο γύξνπο ηελ 

εμσηεξηθή πιεξνθόξεζε 

 Η εμσηεξηθή πιεξνθόξεζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εύθνια σο παξάγνληαο 

απνζηαζεξνπνίεζεο κηαο θαηάζηαζεο 

 Οη νκάδεο δείρλνπλ λα έρνπλ ηελ αλάγθε ηεο πιεξνθόξεζεο ηελ νπνία ζηε 

ζπλέρεηα απνδέρνληαη 

 Οη νκάδεο εκπηζηεύνληαη ηελ εμσηεξηθή πιεξνθόξεζε ρσξία λα έρνπλ 

εμεηάζεη ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ πνηόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ  
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 Ο ξόινο ηνπ πιεξνθνξηνδόηε κεηαηξέπεηαη ζε εγεηηθόο ζηε δηάξθεηα ηνπ 

παηγλίνπ, αθνύ νη νκάδεο αθνινπζνύλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ πξόζπκα θαη 

εζεινληηθά 

 Η ύπαξμε ηνπ πιεξνθνξηνδόηε δηεπθνιύλεη ηνλ γεληθό έιεγρν ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ παηγλίνπ   

  

Σε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνύκελσλ παξαηεξήζεσλ ζέινπκε λα αλαθεξζνύκε ζηελ 

ηζνξξνπία κεηαμύ θόβνπ θαη ζπκνύ. Οη νκάδεο ζηε δηάξθεηα θάζε γύξνπ απόθαζεο 

έπξεπε λα δηαρεηξηζηνύλ ην θόβν θαη ην ζπκό πνπ έλνησζαλ. Φόβν κήπσο ε άιιε 

νκάδα ηνπο επηηεζεί θαη ζπκό γηαηί δέρζεθαλ επίζεζε ζε πξνεγνύκελν γύξν. Οη 

πεξηνρέο ηνπ θόβνπ θαη ηνπ ζπκνύ ηζνξξνπνύλ ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο 

νξζνινγηθόηεηαο ησλ παηθηώλ θαη ησλ θαλόλσλ ηνπ παηγλίνπ. Σπλεπώο ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία επηζπκνύκε λα έρνπκε ηνλ έιεγρν ηνπ μεζπάζκαηνο κηαο 

επίζεζεο, αξθεί λα ηξνθνδνηνύκε ην παίγλην κε ζηνηρεία πνπ ζπκβάινπλ ζηε 

δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο.     

 
 

 
Σρήκα 4.9 Ιζνξξνπία κεηαμύ θόβνπ θαη ζπκνύ 

 

Γηα ην ηέινο θάζε παηγλίνπ είρακε εηνηκάζεη κηα έξεπλα όπνπ δεηνύζακε από ηνπο 

παίθηεο λα εμεηάζνπλ ηηο αηηίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Οη επηθξαηέζηεξεο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ παηθηώλ ήηαλ νη αθόινπζεο: 

 

 Έιιεηςε εκπηζηνζύλεο {a} 

 Καθία {b} 

 Θέιεζε γηα λίθε {c} 

 Παξαπιάλεζε {d} 

 Έιιεηςε λννηξνπίαο ζπλεξγαζίαο {e} 

 

Σηε ζπλέρεηα δεηήζακε από ηνπο παίθηεο ηεο θάζε νκάδαο λα δώζνπλ ηελ πξνηίκεζε 

ηεο νκάδαο πάλσ ζηηο πέληε δηαθνξεηηθέο απηέο αηηίεο. Σηνλ επόκελν πίλαθα έρνπκε 

ζπγθεληξώζεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ νκάδσλ. 

 
1 a b c d e 26 a e c b d 

2 b a c d e 27 e d b c a 

3 c a b e d 28 e a c b d 

4 d b a e c 29 a c d b e 

5 a c b d e 30 e a c b d 

6 e d b c a 31 a c d b e 

7 a c b d e 32 e a c b d 

8 a e c b d 33 a e c b d 

9 d e c b a 34 a c b d e 

10 d a b c e 35 e a b c d 
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11 a e b c d 36 a c d b e 

12 a c d b e 37 d a b e c 

13 e a c b d 38 c e a d b 

14 a c b d e 39 a b c d e 

15 e a b c d 40 d a b c e 

16 a e c b d 41 c a b d e 

17 d c a e b 42 d c a e b 

18 d b c a e 43 d b c e a 

19 e a d c b 44 c e a d b 

20 c b d e a 45 a b d e c 

21 c a b d e 46 c a d b e 

22 c e a d b 47 e a c d b 

23 e d b c a 48 d a b c e 

24 d a b e c 49 c e b a d 

25 a b c d e 50 d c b e a 

 
Πίλαθαο 4.5 Πξνηηκήζεηο νκάδσλ 

 

Γηα λα απνθαζίζνπκε ζρεηηθά κε ηελ επηθξαηέζηεξε άπνςε ησλ εθηηκήζεσλ ησλ 

νκάδσλ θαη λα εμάγνπκε ην ηειηθό απνηέιεζκα, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο 

θιαζζηθέο κεζόδνπο Borda θαη Condorcet. 

 

Κιείλνληαο απηή ηελ παξάγξαθν είλαη ζαθέο όηη ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηόηεηεο γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ νκάδσλ ζην πείξακα πνπ εμεηάζακε. Οη 

παίθηεο δείρλνπλ πξόζπκνη λα θιηκαθώζνπλ ηε δηακάρε πέξα από ην ζεκείν πνπ 

εμππεξεηνύλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνύκελεο απνιαβέο θαη κόλν. 

Θα πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε καο όηη ζε έλα ζπκπεξηθνξηθό παίγλην ε ηάζε γηα 

δηαπξαγκάηεπζε είλαη ν βαζηθόο παξάγνληαο ηεο βησζηκόηεηαο ηεο νκάδαο κέζα ζην 

νηθνλνκηθό ζύζηεκα πνπ απνθαζίδεη. Τν πείξακα απηό κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

βάζε γηα εμαγσγή επηπιένλ απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ θαζώο θαη λα 

ππνθηλήζεη κηα έξεπλα πξνο κηα λέα θαηεύζπλζε πνπ αληηιακβάλεηαη ην θαζεκεξηλό 

πξόβιεκα δηαπξαγκάηεπζεο σο έλα θνηλσληθό ζπκπεξηθνξηθό παίγλην κε πνιιέο 

πξνζεγγίζεηο θαη κεγάιε πνηθηιία ζηξαηεγηθώλ. 
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Κεθάλαιο 5 
 

 

ηπαηηγικέρ εθαπμογέρ παιγνίων  
 

 

 

 

 

5.1 Κοινοβοςλεςηικοί ςναζπιζμοί 
 

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνπκε ηε γεληθή ζπλεηζθνξά ησλ παηγλίσλ λ-αηφκσλ 

ζην δχζθνιν πεξηβάιινλ ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ζπκκαρηψλ. Αληίζηνηρα βαζηθά 

ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα ζην ζρεκαηηζκφ θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπλαζπηζκνχ θαη ζηε 

ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε ηνπ παηγλίνπ ψζηε λα ζπλδεζεί ε ζεσξία παηγλίσλ λ-

αηφκσλ κε ηε ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ. Λακβάλνληαο σο παξάδεηγκα έλα 

εθινγηθφ απνηέιεζκα ζηε Ννξβεγία, κειεηάκε ηε δπλαηφηεηα κηαο καθξνπξφζεζκεο 

ηάζεο γηα ζρεκαηηζκφ θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπλαζπηζκνχ ζηελ Διιάδα (Kampisioulis 

P., et al., 2012). ην πιαίζην απηφ πξνηείλνπκε πνηα απφ ηα ζεκεξηλά θφκκαηα ζα 

κπνξνχζαλ λα ζρεκαηίζνπλ έλαλ βηψζηκν ζπλαζπηζκφ ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζεσξία 

ησλ παηγλίσλ ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο φηαλ ε ηζρπξή θνηλνβνπιεπηηθή παξνπζία 

ελφο θφκκαηνο δελ είλαη εθηθηή. 

 

ην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν ε ζεσξία παηγλίσλ ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο κηα ζεσξία απνθάζεσλ λ-αηφκσλ, φπνπ νη επηινγέο ηνπ θάζε 

παίθηε επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ άιισλ, θάηη ην νπνίν νη παίθηεο ιακβάλνπλ 

ππφςε πξηλ απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε (Camerer F. C., 2003). Μέζα απφ ην πεδίν 

απηφ παξνπζηάδνπκε ηε ζπκβνιή ηεο ζεσξίαο ησλ παηγλίσλ ζε ζελάξηα ζρεδηαζκνχ, 

πξνθεηκέλνπ έηζη λα αλαιχζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αλζξψπσλ νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζηε ζηξαηεγηθή αιιειεπίδξαζε. Αλαιχνληαο 

νξηζκέλα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή καο δσή, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε ιατθή αγνξά θαη ε κεηαθίλεζε ζηελ πφιε, θαηαιαβαίλνπκε φηη φινη καο 

θαινχκαζηε λα ιάβνπκε απνθάζεηο ππφ πιήξε ή ειιηπή πιεξνθφξεζε.  

 

Παπάδειγμα 5.1.1 ε κηα παξαδνζηαθή ιατθή αγνξά ν παξαγσγφο πξνζπαζεί λα 

απνθαζίζεη ηελ ηηκή δηάζεζεο ηεο ληνκάηαο θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ ιαραληθψλ 

πξνο πψιεζε, ππν ην βιέκκα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο δήηεζεο. Ο αγνξαζηήο 

επηζθεπηφκελνο ηελ αγνξά ζέιεη λα απνθαζίζεη πφηε θαη απφ πνχ ζα αγνξάζεη ηα 

ιαραληθά πνπ ρξεηάδεηαη. Έηζη κεηαμχ ησλ επηινγψλ ηη νπνίεο έρεη είλαη λα αγνξάζεη 

ληνκάηα απφ ηνλ πξψην πάγθν πνπ ζα ζπλαληήζεη, λα ςάμεη πεξηζζφηεξν ζηε ιατθή ή 

λα πεξηκέλεη λα δηακνξθσζνχλ εθ λένπ νη ηηκέο. Όιεο απηέο νη απνθάζεηο 

αιιειεπηδξνχλ κέζα ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ ηειηθά νη 

ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη ηειηθά λα αγνξάζνπκε ηα πξντφληα πνπ ρξεηαδφκαζηε. 
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Παπάδειγμα 5.1.2 Ζ θαζεκεξηλή καο κεηαθίλεζε ζηελ πφιε, είλαη επίζεο έλα 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Καζεκεξηλά θαινχκαζηε λα ιάβνπκε απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε 

δηαδξνκή ή ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο πνπ ζα επηιέμνπκε ψζηε λα κεηαθηλεζνχκε. Ζ 

απφθαζε πνπ ζα ιάβνπκε ζα επεξεάζεη ηελ απφθαζε ησλ άιισλ παηθηψλ θαη ηειηθά, 

κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε απηή νδεγεζνχκε ζε κηα ηζνξξνπία ε νπνία είλαη ην 

θαζεκεξηλφ δειηίν θπθινθνξίαο.  

Σν ίδην κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ 

δεκνθξαηηψλ φπνπ εθφζνλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα δχν κεγάια θφκκαηα. Ζ απφθαζε 

ηνπ ελφο θφκκαηνο γηα ζπλεξγαζία, επεξεάδεη ηελ απφθαζε ηνπ άιινπ ην νπνίν είλαη 

δηαηεζεηκέλν λα δηεξεπλήζεη ηε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνχ. 

 

 

5.1.1 Παίγνια ν-αηόμων 

 

ηελ παξάγξαθν απηή ζα δψζνπκε κεξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε παίγληα λ-αηφκσλ. Ο 

Shapley αλαθέξεη (Shapley S. L., 1968), φηη έλα παίγλην κεδέλ-αηφκσλ είλαη έλα 

κεραληθφ κνληέιν ή έλα κνληέιν ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο εθφζνλ ζπκπεξηιακβάλεη 

ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Έλα παίγλην ελφο-αηφκνπ είλαη έλα πξφηππν πξφβιεκα 

απφθαζεο, κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ σο εμσηεξηθφ παξάγνληα λα πξνζσπνπνηεί ην 

ζηνηρείν ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ε ιήςε ηεο απφθαζεο. Έλα παίγλην κε 

δχν ή πεξηζζφηεξνπο παίθηεο είλαη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή κνξθή ηεο 

αβεβαηφηεηαο, ε νπνία θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηελ άζθεζε ηεο ειεχζεξεο επηινγήο 

απφ αλεμάξηεηνπο παξάγνληεο. Με ηξεηο ή πεξηζζφηεξνπο παίθηεο, ην παίγλην 

κεηαηξέπεηαη ζε ζεκαληηθή θαη πνιιέο θνξέο θαζνξηζηηθή επθαηξία. Σν απνηέιεζκα 

ηνπ παηγλίνπ είλαη ην ηππηθφ πεδίν ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παηγλίσλ λ-αηφκσλ ην 

νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη κνληέια πνιπκεξψλ απνθάζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα 

ςπρξφο πφιεκνο, δηεζλέο εκπφξην, εθινγέο, αγνξέο, γξαθεηνθξαηία θαη εζληθνί 

ζηφρνη. Σα εθαηέξσζελ ζπκθέξνληα ζε έλα παίγλην λ-αηφκσλ είλαη ζπλήζσο ζε 

απφιπηε αληίζεζε.  

 

Σα παξάιιεια ζπκθέξνληα, φπσο ζηε ζεσξία νκάδσλ, ή αθφκα θαη ε άκεζε 

αληίζεζε κε ηα ζπκθέξνληα, φπσο ζηα παίγληα δχν-αηφκσλ κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο, 

ηείλνπλ λα εμαθαλίζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ ζπλαζπηζκψλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

λα επηηξέςνπλ ζε άιιεο κεζφδνπο, φπσο ζηε κέζνδν άκεζεο βειηηζηνπνίεζεο θαη ηε 

κέζνδν ζηξαηεγηθήο (minimax), λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο ηεο 

εκθάληζεο θαη εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ απηψλ απνδεηθλχεηαη ηειηθά φηη δελ απνηειεί 

κεγάιε βνήζεηα ζηηο δπζθνιίεο ηνπ γεληθνχ πξνβιήκαηνο λ-αηφκσλ. Ζ ζεσξία 

παηγλίσλ λ-αηφκσλ, βξίζθεη κεγάιε εθαξκνγή ζε ηνκείο φπσο ε ζπλεξγαζία, ε 

ζπκκαρία, ε νξγαλσηηθή δνκή, ε δέζκεπζε, ε εκπηζηνζχλε, ν ζπκβηβαζκφο, ε 

απεηιή, ε εθηειεζηηθή δπλαηφηεηα θαζψο θαη ζην λνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ (Shapley S. L., 1968).  

 

Σν πιαίζην ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ζπλάξηεζεο ηνπ παηγλίνπ είλαη κηα ζεκειηψδεο ηδέα 

ηνπ von Neumann (von Neumann J., Morgenstern O., 1953). H ραξαθηεξηζηηθή 

ζπλάξηεζε δίλεη κηα αξηζκεηηθή ηηκή ζε θάζε ελδερφκελν ζπλαζπηζκφ παηθηψλ θαη 

νπζηαζηηθά αθαηξεί ιεπηνκέξεηεο, ην επίπεδν πιεξνθνξίαο, ην ρξνλνδηάγξακκα, ηηο 

απνιαβέο θαη ηηο θηλήζεηο, ελψ ε απεηιή ηνπ παηγλίνπ λ-αηφκσλ είλαη έλα απηφλνκν 

ζχζηεκα εληφο κηα δεμακελήο φισλ ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηπεξηζπαζκνχ (Shapley S. 



Κεθάιαην 5                                                                                                              ηξαηεγηθέο Δθαξκνγέο Παηγλίσλ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή                                                                                                                                                 120 

 
 

L., 1968). Όπσο Shapley αλαθέξεη φηη ε ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε δελ είλαη πάληα 

αξθεηή γηα ηα δηάθνξα είδε ησλ παηγλίσλ θαη ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ζεκαληηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηεο  

 

Πξψηνλ, ην απνηέιεζκα ησλ απνιαβψλ ζα πξέπεη λα είλαη νξηζκέλν ξεηά θαη κε 

ζαθήλεηα αιιηψο ε δπλαηφηεηα ελφο ζπλαζπηζκνχ ζα κπνξνχζε λα ράζεη ηε 

βαξχηεηά ηεο ζρεηηθά κε ηελ αληηπξνζψπεπζε κηαο ειεχζεξεο θαη θνηλφρξεζηεο 

ρξεζηκφηεηαο. Ζ δεχηεξε πξνυπφζεζε έρεη λα θάλεη κε ηηο απεηιέο. Οη απεηιέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο πξαγκαηνπνίεζεο απηψλ, δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζην ζρεκαηηζκφ ζπλαζπηζκνχ. ε απηφ ην ζεκείν ν 

Shapley ζεσξεί φηη ε ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε είλαη απαηζηφδνμε αθνχ ζεσξεί φηη 

ν ζπλαζπηζκφο ζα αληηκεησπίζεη αληηπαξάζεζε απφ ηνπο ππφινηπνπο παίθηεο νη 

νπνίνη ζα εμεηάζνπλ αθφκα θαη απεηιέο πεξηζζφηεξν δαπαλεξέο.  

Λακβάλνληαο ηε ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε ππφςε καο, ν Shapley ζεσξεί φηη 

είκαζηε πεξηζζφηεξν θνληά ζε ζπκθσλία απφ φηη ζηελ έλαξμε ηνπ παηγλίνπ. 

Πξνηείλεη επίζεο λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε σο έλα πεξηγξαθηθφ ή έλα κνληέιν 

ηαμηλφκεζεο ψζηε λα πξνζεγγίζνπκε ηελ πεξηνρή ηεο εμεχξεζεο ιχζεο.  

 

Τπάξρνπλ πνιιέο πξνζεγγίζεηο ιχζεσλ παηγλίσλ νη νπνίεο θαζνξίδνπλ κε μερσξηζηφ 

ηξφπν φκνηεο πηπρέο ησλ παηγλίσλ λ-αηφκσλ (Shapley S. L., 1968). Ο Nash ζεκεηψλεη 

φηη ζε έλα παίγλην λ-αηφκσλ θάζε παίθηεο έρεη έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν θαζαξψλ 

ζηξαηεγηθψλ ζην νπνίν αληηζηνηρεί έλα θαζνξηζκέλν ζχλνιν ησλ απνιαβψλ πξνο ηα 

λ-άηνκα. Απηφ αληηζηνηρεί ζε θάζε παίθηε έλα ζχλνιν λ-θαζαξψλ ζηξαηεγηθψλ. 

Δπίζεο, γηα κηθηέο ζηξαηεγηθέο νη ζπλαξηήζεηο απνιαβψλ είλαη νη πξνζδνθίεο ησλ 

παηθηψλ, απνηειψληαο έηζη εηδηθέο κνξθέο πηζαλνηήησλ κε ηηο νπνίεο νη παίθηεο 

επηιέγνπλ ηεο θαζαξέο ζηξαηεγηθέο ηνπο (Nash F. J., 1950).  

 

 

5.1.2 σημαηιζμόρ ζςναζπιζμού    

 

Όπσο ν Ferguson πεξηγξάθεη (Ferguson Σ., 2005), έζησ ν αξηζκφο ησλ παηθηψλ ζην 

παίγλην απφ   έσο   κε       θαη, θαη έζησ   ν ζπλδπαζκφο ησλ παηθηψλ    
 *         +. Έλαο ζπλαζπηζκφο  , νξίδεηαη ππφ        , θαη ην ζχλνιν φισλ ησλ 

ζπλαζπηζκψλ ζπκβνιίδεηαη κε   . Καηά ζπλζήθε, κπνξνχκε επίζεο λα ππνζέζνπκε 

ην θελφ ζχλνιν  , σο κε-ζπλαζπηζκφ. Σν ζχλνιν   είλαη επίζεο έλαο ζπλαζπηζκφο, 

πνπ νλνκάδεηαη θχξηνο ζπλαζπηζκφο. Δάλ ππάξρνπλ κφλν δχν παίθηεο,      , ηφηε 

ππάξρνπλ ηέζζεξηο ζπλαζπηζκνί, ** + * + * +  +. Δάλ ππάξρνπλ ηξεηο παίθηεο, 

ππάξρνπλ νθηψ ζπλαζπηζκνί, ** + * + * + *   + *   + *   +  +. Γηα   παίθηεο ην 

ζχλνιν ησλ ζπλαζπηζκψλ   , έρεη    ζηνηρεία. 

 

Οπιζμόρ 5.1.1 Ζ κνξθή ζπλαζπηζκνχ ελφο παηγλίνπ λ-αηφκσλ δίλεηαη απφ ην δεχγνο 

(   ), φπνπ   *       + είλαη ην ζχλνιν ησλ παηθηψλ   είλαη ε ζπλάξηεζε ε 

νπνία ηθαλνπνηεί: 

  

  ( )   , 

 Αλ   θαη   αζπλερείο ζπλαζπηζκνί      , ηφηε  ( )   ( )   (   ) 
 

Ζ πνζφηεηα  ( ) είλαη έλαο πξαγκαηηθφο αξηζκφο γηα θάζε ζπκκαρία    , ε νπνία 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε ηηκή ηνπ ζπλαζπηζκνχ  , φηαλ ηα κέιε ηνπ ζπλαζπηζκνχ 



Κεθάιαην 5                                                                                                              ηξαηεγηθέο Δθαξκνγέο Παηγλίσλ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή                                                                                                                                                 121 

 
 

ελεξγνχλ σο κία κνλάδα. Όπσο ζεκεηψλεη ν Shapley ε ζηξαηεγηθή κνξθή ελφο 

παηγλίνπ λ-αηφκσλ δίλεηαη απφ ην ζχλνιν (                     ), φπνπ: 

 

 γηα           , είλαη ην ζχλνιν ησλ γλήζησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ παίθηε i 

 γηα           (       ), είλαη ε ζπλάξηεζε απνιαβψλ ηνπ παίθηε i, αλ ν 

παίθηεο 1:      , ν παίθηεο 2:       θαη ν παίθηεο λ:      . 

 

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ελφο παηγλίνπ απφ ζηξαηεγηθή κνξθή ζε κνξθή ζπλαζπηζκνχ, 

γηα λα ζρεκαηίδνπλ ζπκκαρίεο πξνυπνζέηεη γηα θάζε ζπλαζπηζκφ  ( )      σο 

ηελ ηηκή ηνπ κεδεληθνχ παηγλίνπ δχν αηφκσλ, φηαλ ν ζπλαζπηζκφο   απνθαζίδεη σο 

έλα άηνκν θαη ν ζπκπιεξσκαηηθφο ζπλαζπηζκφο  ̅     , απνθαζίδεη σο ν 

αληίπαινο παίθηεο, θαη   ην ζχλνιν ησλ απνιαβψλ ησλ παηθηψλ κε 

  ∑   (       )   . Έηζη: 

 

 ( )     (∑  (       ))

   

 

  

Όηαλ νη παίθηεο ηνπ   απφ θνηλνχ επηιέγνπλ    γηα    , θαη νη παίθηεο ηνπ   ̅ 
επηιέγνπλ    γηα    , ε ηηκή ηεο  ( ), είλαη αλάινγε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο γηα 

ηνλ ζπλαζπηζκφ   θαη πεξηγξάθεη ην ζχλνιν ησλ ζπλαζπηζκψλ   πνπ κπνξνχλ λα 

ππάξμνπλ, αθφκα θαη φηαλ νη παίθηεο ηνπ  ̅ είλαη ελαληίσλ απηψλ, θαη έρνπλ σο 

κνλαδηθφ ζθνπφ λα θξαηήζνπλ ην άζξνηζκα ησλ απνιαβψλ ησλ παηθηψλ ηνπ   φζν 

ην δπλαηφλ κηθξφηεξν. Απηφ είλαη έλα θαηψηαην φξην γηα ηηο απνιαβέο ησλ παηθηψλ 

ηνπ   ην νπνίν ζα πξέπεη λα ππάξμεη αθνχ νη παίθηεο ηνπ  ̅ αγλννχλ πνηα είλαη ηηο 

πηζαλέο απνιαβέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ, σο απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. 

 

 

5.1.3 Νοπβηγία 

 

Ο Straffin (Straffin D. Ph., 2006) παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 1965 απφ ηηο 

βνπιεπηηθέο εθινγέο ζηε Ννξβεγία. Σν απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ έδσζε, ζε ζχλνιν 

148 εδξψλ, ηελ θαηαλνκή εδξψλ: {A}:68, {B}:13, {C}:18, {D}:18 θαη {E}:31. Γηα 

ηνλ ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 75 έδξεο. Ο Straffin 

πξνζπάζεζε λα πξνβιέςεη ηηο πηζαλέο ζπκκαρίεο πνπ νδεγνχλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ 

θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνχ. 

 

Ο Straffin παξαηεξεί φηη ππάξρνπλ πέληε ζπλαζπηζκνί νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

ζεσξνχληαη ηππηθά ληθεηέο αθνχ έρνπλ θαηαθέξεη λα απνθηήζνπλ έλα ζεκαληηθφ 

αξηζκφ εδξψλ  ν νπνίνο ηνπο εμαζθαιίδεη ην ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο. Γεδνκέλνπ φηη 

δελ ζα ήηαλ επηζπκεηφ λα έρνπκε κεγάιν αξηζκφ θνκκάησλ ζπλεξγαζίαο ζε κία 

θπβέξλεζε, επηρεηξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηνπο πηζαλνχο ζπλαζπηζκνχο πνπ κπνξνχλ 

λα πξνθχςνπλ απφ ελδερφκελεο ζπλεξγαζίεο, θαηαιήγνληαο ζηνπο παξαθάησ: {AB}, 

{AC}, {AD}, {AE}, {BCDE}. Ζ πξφβιεςε απηή είλαη γλσζηή σο κέζνδνο ζηνλ 

ηνκέα ησλ πνιηηηθψλ επηζηεκψλ. Αλ θαη ζίγνπξα ππάξρνπλ εμαηξέζεηο, ε κέζνδνο 

απηή ζέηεη ηηο βάζεηο ππνζηήξημεο ηεο ζεσξίαο ησλ πνιηηηθψλ ζπλαζπηζκψλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο ζπλαζπηζκψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ζρεκαηίζνπλ θπβέξλεζε. Αλ ζέινπκε λα θάλνπκε κηα πην ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε 
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γηα ην πνηνη είλαη απηνί, ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ηξφπνη ηνπο νπνίνπο αλαιχεη ε 

κέζνδνο ηνπ Riker. 

 

Αξρηθά, αλ ππνζέζνπκε φηη ε θπβέξλεζε απνηειείηαη ζε αλαινγία απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ ςήθσλ πνπ ηα θφκκαηα ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ έρνπλ ιάβεη. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα αλ ππνζέζνπκε φηη ν ζπλαζπηζκφο {AB} είλαη εθείλνο πνπ ζρεκαηίδεη 

θπβέξλεζε ηφηε ν Α ιακβάλεη πνζνζηφ 68/81 ελψ ν Β 13/81. Δλαιιαθηηθά εάλ ν 

ζπλαζπηζκφο ηεο θπβέξλεζεο είλαη ν {AC} ηφηε ν Α ιακβάλεη 68/86 θαη ν C 18/86.  

 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ν Α ζπλαζπηζκφο ζα πξνηηκνχζε ην πνζνζηφ 68/81 αληί ηνπ 

68/86, επνκέλσο ζα πξνηηκνχζε έλα κηθξφηεξν ζπλδπαζκφ, φπσο ν Β, αληί γηα ηνλ C. 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα θφκκαηα επηζπκνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε θφκκαηα πνπ έρνπλ 

ιάβεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξνπο ςήθνπο, δεδνκέλνπ φηη απηφ κεγηζηνπνηεί ην 

κεξίδηφ ηνπο ζην ζπλαζπηζκφ. ην παξάδεηγκά ηνπ Straffin, ζα κπνξνχζακε λα 

πξνβιέςνπκε φηη ν ζπλδπαζκφο {BCDE} είλαη ε πην πηζαλή κνξθή ζπλαζπηζκνχ, κε 

ηελ ΑΒ σο ακέζσο επφκελε πηζαλή. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε: {AB}:81, 

{AC}:86, {AD}:86, {AE}:99, {BCDE}:80. 

 

ηε ζπλέρεηα, αλ ππνζέζνπκε φηη ν ζρεκαηηζκφο θπβέξλεζεο θαζηζηά ηζνδχλακα ηα 

δχν κέιε πνπ ζπλεξγάδνληαη, ηφηε κπνξεί θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη φια ηα κέιε 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ηα θφκκαηα κεγηζηνπνηήζνπλ ην 

κεξίδην ηνπο δεκηνπξγψληαο έλαλ ζπλαζπηζκφ κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα κέιε. Θα 

κπνξνχζακε λα πξνβιέςνπκε φηη νη ζπλδπαζκνί: {AB}, {AC}, {AD}, {AE}, ζα 

είλαη πην πηζαλνί απφ φηη ν {BCDE}. 

Όπσο παξαηήξεζε ν Straffin, νη δχν ππνζέζεηο ηεο αξρήο Riker αληηθάζθνπλ κεηαμχ 

ηνπο ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θακία απφ απηέο δελ 

βξίζθεη πιήξε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ππάξρνπλ θφκκαηα πνπ 

ιφγσ δηαθνξεηηθήο ηδενινγίαο ζα ήηαλ πάξα πνιχ δχζθνιν λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ 

ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ. Σν πην ζπλεζηζκέλν κνληέιν 

πνιηηηθήο ηδενινγίαο, ρξνλνινγείηαη ηελ πεξίνδν ακέζσο κεηά ηε Γαιιηθή 

Δπαλάζηαζε.  

 

ην κνληέιν απηφ ηνπνζεηνχληαη πνιηηηθά θφκκαηα ζε έλα κνλνδηάζηαην ζπλερέο 

γξάθεκα απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά (Πίλαθαο 5.1.1). ην παξάδεηγκα, ν Straffin 

ηνπνζεηεί ηα πέληε θφκκαηα ηεο Ννξβεγίαο ζε έλα αληίζηνηρν γξάθεκα φπσο απηφ 

δεκηνπξγήζεθε απφ (Converse P. E., Valen H., 1971)), ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθήο 

πνπ αθνινπζνχλ ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα. 

 
 A  B  C D  E  

Φηιειεχζεξνη -5 0 4 

 

6 7 

 

11 πληεξεηηθνί 

 
Πίλαθαο 5.1.1 Φηιειεχζεξνη θαη ζπληεξεηηθνί 

 

O Axelrod (Axelrod R., 1970), πξφηεηλε φηη νη ζπλαζπηζκνί πνπ έρνπλ απηή ηε κνξθή 

ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ φια 

ηα κέξε ζε θάπνην δηάζηεκα ηεο γξακκήο. ε απηφ ην παξάδεηγκα ηνπ Straffin νη 

{ΑΒ} θαη {BCDE} απνηεινχλ ηνπο ειάρηζηνπο δπλαηνχο ζπλαζπηζκνχο λίθεο. Ο 

ζπλδπαζκφο  {AC}, γηα παξάδεηγκα, δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο, δεδνκέλνπ φηη δελ 

πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ {ΑΒ}. 
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Ζ πξφβιεςε ελφο ειάρηζηα ζπλδεδεκέλνπ ληθεθφξνπ ζπλαζπηζκνχ έρεη έλαλ εχινγν 

βαζκφ εκπεηξηθήο ζηήξημεο. Γηα παξάδεηγκα ν de Swaan, δηαπίζησζε φηη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο, ζε ζχλνιν εθαηφ θπβεξλήζεσλ ζπλαζπηζκνχ, πνπ 

κειέηεζε ζπλδένληαλ (de Swaan A., 1973). 

 

Πνιιέο θνξέο νη πνιηηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ θνκκάησλ δελ ηαπηίδνληαη απφιπηα κε 

ηηο πνιηηηθέο ηνπο ηδενινγίεο. Έηζη γηα παξάδεηγκα έλα θφκκα πνπ είλαη θηιειεχζεξν 

ζε θνηλσληθά ζέκαηα, κπνξεί λα αθνινπζεί ζπληεξεηηθέο πνιηηηθέο ζηα νηθνλνκηθά. 

Γηα ην ιφγν απηφ νη Converse θαη Valen παξνπζίαζαλ έλα αληίζηνηρν γξάθεκα 

(πίλαθαο 5.1.2) έρνληαο ζαλ βάζε ηηο πνιηηηθέο ησλ θνκκάησλ ηεο Ννξβεγίαο γηα ηα 

πνιηηηζηηθά ζέκαηα ηεο ρψξαο (Converse E. Ph., Valen H., 1971). 

 
 C E A  D   B  

Φηιειεχζεξνη 1 2 3 

 

6 

  

10 πληεξεηηθνί 

 
Πίλαθαο 5.1.2 Φηιειεχζεξνη θαη πληεξεηηθνί 

 

ηελ πεξίπησζε απηή νη {ΑΔ} θαη {AD} απνηεινχλ ηνπο ειάρηζηνπο δπλαηνχο 

ζπλαζπηζκνχο λίθεο. Υξεζηκνπνηψληαο έλα δηζδηάζηαην θαξηεζηαλφ ζχζηεκα θαη κε 

ηελ βνήζεηα ηεο επθιείδεηαο γεσκεηξίαο πξνζπάζεζαλ λα ππνινγίζνπλ ηε ζρεηηθή 

ηδενινγηθή εγγχηεηα ησλ κεξψλ. 

 

 (   )  √(    )  (    )  √         

 (   )  √(    )  (   )  √         

 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ηα δηαπξαγκαηεπηηθά ζχλνια ησλ  Aumann, Maschler είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε δνκή ηνπ ζπλαζπηζκνχ θαίλεηαη πην θπζηθφ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ πξνζέγγηζε. Έηζη παξαηεξνχκε φηη ην θφκκα C είλαη 

ειαθξψο πην θνληά ζην Α απφ φηη ζην θφκκα Β. Κάζε ζπκβαιιφκελν κέινο επηζπκεί 

λα είλαη κέξνο ελφο ζπλαζπηζκνχ πνπ ζα πηνζεηήζεη έλα πξφγξακκα θνληά ζην 

ηδενινγηθφ ζεκείν ηνπ θφκκαηνο ηνχ. Με ηελ βνήζεηα ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ 

κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε πνηα θφκκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ζρεκαηίζνπλ έλα 

θπβεξλεηηθφ ζπλαζπηζκφ. Χζηφζν, ζε έλα παίγλην φπνπ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ηδενινγία ηνπο, ην αληηθείκελν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

δελ είλαη ην πνζνζηφ πνπ απνθηά θάζε θφκκα ζηελ θπβέξλεζε. Αληίζεηα ηα κέξε 

δηαπξαγκαηεχνληαη γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ ζα αθνινπζήζεη ε θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ. 

 

 

5.1.4 Ελλάδα 

 

ηελ ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο Διιάδα νη θπβεξλήζεηο ζπλαζπηζκνχ δελ είλαη πνιιέο. 

Γηα λα πξνζνκνηψζνπκε ην Διιεληθφ εθινγηθφ ζχζηεκα ζην πξνεγνχκελν 

παξάδεηγκα, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα ζηνηρεία ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηνπ 

Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 1989. ηε ζπλέρεηα κε δεδνκέλν ηελ έξεπλα πξφζεζεο ςήθνπ 

ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2013 ζα πξνζνκνηψζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ςεθνθνξίαο πξνζπαζψληαο λα εμάγνπκε ηνπο πηζαλνχο εθινγηθνχο ζπλαζπηζκνχο.  
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Ο ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο (ΝΓ) θαη ηνπ πλαζπηζκνχ ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 1989 εμαληιείηαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1989. Ζ αλαγγειία δηεμαγσγήο εθινγψλ γηα 

ην Ννέκβξε 1989 δίλεη ζηε ΝΓ ηελ πξψηε ζέζε κε (46,19 %), αιιά θαη πάιη γηα 

ζπλερφκελε δεχηεξε θνξά ρσξίο ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ζην θνηλνβνχιην. Οη ηξεηο 

πνιηηηθνί αξρεγνί, Κ. Μεηζνηάθεο, Α. Παπαλδξένπ θαη Υ. Φισξάθεο ζπκθψλεζαλ 

λα ζπζηαζεί κηα θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ ππφ ηνλ αθαδεκατθφ, Ξ. Ενιψηα.  

 

Παξά ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 297 εδξψλ πνπ ν ζρεκαηηζκφο είρε ζην 

θνηλνβνχιην, ε πεξίνδνο απηήο ηεο θπβέξλεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ αλαξρία, θαη σο 

εθ ηνχηνπ ε ρψξα απεηιείηαη απφ κηα βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε. Απηή ήηαλ ε ηειεπηαία 

θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ, ε νπνία έγηλε γλσζηή σο θπβέξλεζε Ενιψηα, πνπ 

ζρεκαηίζηεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1989, κε δηάξθεηα δσήο έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1990.  

 

Γηα λα παξνπζηάζνπκε ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ησλ πνιηηηθψλ ζπλαζπηζκψλ 

δεκηνπξγνχκε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Ο επφκελνο πίλαθαο καο δίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

εδξψλ γηα θάζε πνιηηηθφ θφκκα κε βάζε ηα επίζεκα απνηειέζκαηα ππνπξγείνπ 

εζσηεξηθψλ.   

 

  
ΚΟΜΜΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΔΡΩΝ 

A. ΝΓ 148 

B. ΠΑΟΚ 128 

C. ΤΝΑΠΗΜΟ 22 

D. ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ 1 

E. ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ 1 

F. ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ 1 

 
Πίλαθαο 5.1.3 Έδξεο αλά πνιηηηθφ ζρεκαηηζκφ 

 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη πηζαλέο πνιηηηθέο ζπκκαρίεο γηα 

λα ζρεκαηίζνπλ θπβέξλεζε είλαη, {AB}, {AC}, {BC}, δεδνκέλνπ φηη δελ ζα ήηαλ 

επηζπκεηφ λα ππάξρεη έλα κεγάινο αξηζκφο θνκκάησλ ζηελ θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ. 

Οκνίσο κε ηα πξνεγνχκελα, ζα κπνξνχζακε λα πξνβιέςνπκε φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

{AC} είλαη ν πεξηζζφηεξνο πηζαλφο ζπλαζπηζκφο, κε ηνλ ζπλαζπηζκφ {BC} σο ε 

δεχηεξε πην πηζαλή πεξίπησζε, δεδνκέλνπ φηη ην θφκκα {Α} έρεη ζπγθεληξψζεη ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ εδξψλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην θφκκα {C}, ην νπνίν έρεη ηνλ 

ειάρηζην αξηζκφ εδξψλ ιφγσ θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνχ. 

 
πλαζπηζκφο: AB AC BC 

 
Αξηζκφο εδξψλ: 276 170 160 

  
Πίλαθαο 5.1.4 Έδξεο αλά πνιηηηθφ ζπλαζπηζκφ 

 

ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο πνπ έγηλαλ ζηηο 18 Ηνπλίνπ 1989, ε ΝΓ ήηαλ ην πξψην 

θφκκα θαη ην ΠΑΟΚ δεχηεξν, αιιά δελ ππήξρε απφιπηε πιεηνςεθία γηα θαλέλαλ. 

Μεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο, είρακε δεκηνπξγία θπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ΝΓ θαη ΤΝΑΠΗΜΟΤ ππφ ηνλ θ. Σδαλεηάθε. Ο επφκελνο πίλαθαο δείρλεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ εδξψλ γηα θάζε πνιηηηθφ θφκκα κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία. 
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ΚΟΜΜΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΔΡΩΝ 

A. ΝΓ 145 

B. ΠΑΟΚ 125 

C. ΤΝΑΠΗΜΟ 28 

D. ΓΖΑΝΑ 1 

E. ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ 1 

 
Πίλαθαο 5.1.5 Έδξεο αλά πνιηηηθφ ζρεκαηηζκφ 

 

Ο αλαγθαίνο θαη ηθαλφο αξηζκφο εδξψλ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα θπβέξλεζε 

ζπλεξγαζίαο είλαη 151. Παξαηεξνχκε φηη νη πηζαλέο πνιηηηθέο ζπκκαρίεο γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ κηα θπβέξλεζε είλαη: {AB}, {AC}, {BC}, δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη 

επηζπκεηφ λα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφ θνκκάησλ ζε κηα θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο.  

 

Δπηπιένλ, ηα θφκκαηα επηζπκνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε θφκκαηα ηα νπνία λα έρνπλ 

ιάβεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ςήθνπο, κεγηζηνπνηψληαο έηζη ην κεξίδηφ ηνπο ζην 

ζπλαζπηζκνχ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζα κπνξνχζακε λα πξνβιέςνπκε φηη ν 

ζπλδπαζκφο {AC} είλαη ην πεξηζζφηεξν πηζαλφ ζελάξην ζπλεξγαζίαο, κε ην 

ζπλδπαζκφ {BC} σο ην δεχηεξν πηζαλφ ζελάξην. 

 
πλαζπηζκφο: AB AC BC 

 
Αξηζκφο εδξψλ: 270 173 153 

  
Πίλαθαο 5.1.6 Έδξεο αλά πνιηηηθφ ζπλαζπηζκφ 

 

Μειεηψληαο απηέο ηηο δχν εθινγέο αλακεηξήζεηο, είκαζηε ζε ζέζε λα 

παξαηεξήζνπκε φηη ππάξρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο, δεδνκέλνπ φηη κφλν ηξία θφκκαηα 

έιαβαλ επαξθή αξηζκφ εδξψλ, ελψ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εδξψλ θαη ζηηο δχν 

αλακεηξήζεηο είρε ην ίδην θφκκα δειαδή ε ΝΓ.  

 

Υξεζηκνπνηνχκε ηα δεδνκέλα ηεο πξψηεο εθινγήο αλακέηξεζεο ζην κνληέιν ηεο 

πνιηηηθήο ηδενινγίαο θαη ηνπνζεηνχκε ηα θφκκαηα ζε έλα κνλνδηάζηαην ζπλερέο 

γξάθεκα απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο ηδενινγίεο ηνπο. 
  

  C  B  E D  A  

Αξηζηεξνί -5 0 4 

 

6 7 

 

11 Γεμηνί 

 
Πίλαθαο 5.1.7 Αξηζηεξνί θαη Γεμηνί 

 
ε απηφ ην παξάδεηγκα νη ζπλαζπηζκνί, {BC} θαη {ABDE} απνηεινχλ ηνπο 

ειάρηζηνπο δπλαηνχο ζπλαζπηζκνχο λίθεο. Δλψ ν ζπλδπαζκφο {AC} δελ απνηειεί 

ζπλαζπηζκφ λίθεο αθνχ δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο. 

 

Πνιιέο θνξέο νη πνιηηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ θνκκάησλ δελ ζπκπίπηνπλ απνιχησο κε 

ηηο πνιηηηθέο ηδενινγίεο ηνπο. Έηζη, έλα θφκκα πνπ είλαη θηιειεχζεξν ζε θνηλσληθά 

ζέκαηα, κπνξεί λα αθνινπζήζεη ζπληεξεηηθή πνιηηηθή ζε άιια ζέκαηα. Όπσο έρνπκε 

αλαθέξεη, νη Converse θαη Valen (Philip E. Converse, Henry Valen, 1971) 
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ρξεζηκνπνηνχλ έλα αληίζηνηρν γξάθεκα έρνληαο σο δεδνκέλν ζεκείν ηελ πνιηηηθή 

ηνπνζέηεζε ησλ θνκκάησλ ζηε Ννξβεγία ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ.  

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πξψηε εθινγηθή 

αλακέηξεζε παξαθνινπζνχκε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Διιεληθψλ θνκκάησλ πάλσ ζε 

ζέκαηα πνιηηηζκνχ: 

 

  C D Δ  Β   A  

Αξηζηεξνί 1 2 3 

 

6  

 

10 Γεμηνί 

 
Πίλαθαο 5.1.8 Σνπνζέηεζε θνκκάησλ ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ 

 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν ζπλαζπηζκφο {AB} είλαη έλαο ειάρηζηα ληθεθφξνο 

ζπλαζπηζκφο. Υξεζηκνπνηψληαο ην επφκελν δηζδηάζηαην θαξηεζηαλφ ζχζηεκα ζα 

ππνινγίζνπκε ηε ζρεηηθή ηδενινγηθή εγγχηεηα ησλ κεξψλ. Απηφ πνπ παξαηεξνχκε 

είλαη φηη ηα θφκκαηα {Α} θαη {C}, ελψ έρνπλ ζρεκαηίζεη θπβεξλήζεηο ζπλαζπηζκνχ 

ζε δχν ζπλερφκελεο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη λα είλαη ζε αληίζεηε ζέζε ζηελ πεξίπησζε 

πνπ εμεηάδνπκε. Παξά ην γεγνλφο φηη θάζε θφκκα ζέιεη λα είλαη κέξνο ελφο 

ζπλαζπηζκνχ ν νπνίνο λα πηνζεηεί κηα πιαηθφξκα θνληά ζην ηδενινγηθφ ζεκείν ηνπ 

θφκκαηνο ηνπ, απηφ δελ ίζρπζε γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1989, επεηδή ηα θφκκαηα ηνπ 

ζπλαζπηζκνχ πξνήιζε απφ ηδενινγηθά αληίζεηεο πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο. Ίζσο απηή 

ήηαλ ε αηηία αθνχ θαη ηηο δχν θνξέο νη ζπλαζπηζκνί είραλ κηθξή δηάξθεηα χπαξμεο. 

 

 
 

ρήκα 5.1.1 Σνπνζέηεζε θνκκάησλ 

 

Φηάλνληαο ζην κήλα Ηαλνπάξην ηνπ έηνπο 2013, ζχκθσλα κε ηε δηαζέζηκε ηειεπηαία 

δεκνζθφπεζε ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε ςήθνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο 

έδσζαλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία (Metron Analysis, Ηαλ. 2013). ηελ πξψηε ζέζε, 

ζρεδφλ ίδηα απνηειέζκαηα γηα ηελ πξφζεζε ςήθνπ κεηαμχ ΝΓ θαη ΤΡΗΕΑ. ηελ 

πεξίπησζε απηή θαηαγξάςνπκε ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ησλ πνιηηηθψλ 

ζπλαζπηζκψλ γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε 

κέζνδν. Ο επφκελνο πίλαθαο δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ζε θάζε πνιηηηθφ θφκκα 

κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο (Metron Analysis, Ηαλ. 2013). 
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ΚΟΜΜΑ ΠΟΟΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΔΡΩΝ 

A. ΤΡΗΕΑ 18.8% 126 

B. ΝΓ 18.7% 76 

C. ΥΡΖΖ ΑΤΓΖ 7.2% 29 

D. ΠΑΟΚ 5.2% 21 

E. ΑΝΔΞΑΡΣ. ΔΛΛΖΝΔ 4.3% 17 

F. ΓΖΜΟΚΡ. ΑΡΗΣΔΡΑ 3.8% 15 

G. ΚΚΔ 3.6% 15 

H. ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ ΠΡΑΗΝΟΗ 1.2% - 

I. ΑΛΛΟ 4.4% - 

J. ΑΚΤΡΟ ΛΔΤΚΟ 10.2% - 

K. ΓΔΝ ΦΖΦΗΕΧ 14.8% - 

L. ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΖΑΝ 7.8% - 

 
Πίλαθαο 5.1.9 Απνηειέζκαηα δεκνζθφπεζεο κε έδξεο 

 

Βιέπνληαο ηα πνζνζηά δεκνζθφπεζεο εχθνια κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη θαλέλα θφκκα δελ κπνξεί λα έρεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ εδξψλ γηα 

λα ζρεκαηίζεη απηνδχλακε θπβέξλεζε. Γλσξίδνληαο επίζεο ηηο πνιηηηθέο ζέζεηο θαη 

ηε ζηάζε ησλ θνκκάησλ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ειάρηζηνο αξηζκφο πνπ 

απαηηείηαη γηα λα ζρεκαηηζηεί θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ, είλαη ηξία θφκκαηα. 

 
πλαζπηζκφο: AΔF AEG AFG 

 Αξηζκφο εδξψλ: 159 159 156 

  
Πίλαθαο 5.1.10 Έδξεο αλά πνιηηηθφ ζπλαζπηζκφ 

 
Σα θφκκαηα ηεο αξηζηεξάο ζπλνιηθά ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ εδξψλ, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ην ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο. ε αληίζεζε κε 

ηε ΝΓ φπνπ ν ρακειφο αξηζκφο ησλ εδξψλ πνπ έρνπλ θαζηζηά αλαγθαία ηελ 

ζπκκεηνρή πεξηζζνηέξσλ απφ ηέζζεξα θφκκαηα γηα λα ζρεκαηηζηεί απηνδχλακε.  

 

Τπνζέηνπκε φηη δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα ζπγθπβέξλεζεο κε ην θφκκα ηνπ ΤΡΗΕΑ. 

Γλσξίδνληαο ηηο ζέζεηο ησλ θνκκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ηνπο, 

παξαηεξνχκε φηη πέληε απφ ηα επηά θφκκαηα ηα νπνία ζα εηζέιζνπλ ζην θνηλνβνχιην 

έρνπλ δειψζεη πξνζπκία γηα ζπλεξγαζία ζε κηα θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ. Έλα πξψην 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη ν ζπλαζπηζκφο {AEF} κε 159 έδξεο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη 

βηψζηκε θνηλνβνπιεπηηθή απηνδπλακία.  

 

Υξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ηεο πνιηηηθήο ηδενινγίαο ησλ  Converse θαη Valen 

(Converse Δ. Ph., Valen H., 1971), ηνπνζεηνχκε ηα πέληε θφκκαηα ηα νπνία 

πξνεγνχληαη (ε ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ δελ ζπκκεηέρεη), ζε έλα κνλνδηάζηαην ζπλερέο 

γξάθεκα απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο ηδενινγίεο ηνπο. 

 

 

 



Κεθάιαην 5                                                                                                              ηξαηεγηθέο Δθαξκνγέο Παηγλίσλ 

 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή                                                                                                                                                 128 

 
 

  F  A  E D  B  

Αξηζηεξνί -5 2 3 

 

6 7 

 

11 Γεμηνί 

 
Πίλαθαο 5.1.11 Σνπνζέηεζε θνκκάησλ 

 

ηε ζπλέρεηα ζπγθεληξψλνπκε ζε έλα γξάθεκα ηε ζρεηηθή ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε 

ησλ πέληε θνκκάησλ πνπ εμεηάδνπκε ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο νηθνλνκίαο (Converse 

Δ. Ph., Valen H., 1971),   

 

  Α F E  D   B  

Αξηζηεξνί 1 2 3 

 

6  

 

10 Γεμηνί 

 
Πίλαθαο 5.1.12 Σνπνζέηεζε θνκκάησλ ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο 

 

ην επφκελν θαξηεζηαλφ ζχζηεκα ππνινγίδνπκε ηε ζρεηηθή ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε 

ησλ θνκκάησλ. Απφ απηφ παξαηεξνχκε φηη πεξηζζφηεξν ν ζπλαζπηζκφο {AEF} 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνχ. 

 

 
 

ρήκα 5.1.2 Σνπνζέηεζε θνκκάησλ 

 

χκθσλα κε ην Shapley (Shapley S. L., 1979), ε ζεσξία παηγλίσλ ζα κπνξνχζε λα 

νλνκαζηεί θαη σο καζεκαηηθά ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Αλαιχνληαο 

ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν ζρεκαηηζκφο απηνδχλακεο θπβέξλεζεο απφ έλα θφκκα 

δελ είλαη δπλαηφο, κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε πνηα θφκκαηα είλαη πην άκεζα 

ζπλδεδεκέλα θαη ζα κπνξνχζαλ κε ηε δνκή ελφο ζπλαζπηζκνχ λα ζρεκαηίζνπλ κηα 

βηψζηκε απηνδχλακε θπβέξλεζε.  

 

Χζηφζν, ζε έλα παίγλην φπνπ ηα θφκκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηδενινγία ηνπο, ν 

βαζκφο δηαπξαγκάηεπζεο ζπλδέεηαη κε ην πνζνζηφ κε ην νπνίν ην θάζε θφκκα 

ζπκκεηέρεη ζηελ θπβέξλεζε. Δπηπιένλ ζην πιαίζην, πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο θαη 

δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο, ηα θφκκαηα δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο πνιηηηθέο εθείλεο ηηο 

νπνίεο ζα αθνινπζήζεη ε θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ. ην παξάδεηγκά καο 

ρξεζηκνπνηήζακε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε θηλεηήξηα 

δχλακε ηεο ζπλεξγαζίαο. Μηα κεγαιχηεξε πνηθηιία δπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ 

κπνξεί λα δψζεη ην έλαπζκα γηα πεξηζζφηεξν αλνηθηέο ζπλεξγαζίεο. 

    

 

 

B
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5.2 Η κούπζα ηος Ν 

 

Σν παίγλην ηεο θνχξζαο ηνπ Ν, απνηειεί αλάπηπμε ηεο θνχξζαο ζηα είθνζη. Ζ 

θνχξζα ζηα είθνζη είλαη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα παίγληα ζην νπνίν νη παίθηεο 

θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ έλα αιγφξηζκν λίθεο ψζηε λα επηθξαηήζνπλ ηνπ 

αληηπάινπ. Ζ θνχξζα ηνπ Ν είλαη έλα παίγλην δχν παηρηψλ, φπνπ ζα κπνξνχζε ζηε 

ζέζε ηνπ ελφο αηφκνπ λα είλαη έλα ππνινγηζηήο ν νπνίνο ιακβάλεη απνθάζεηο. Ζ 

θνχξζα ηνπ Ν, έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζε εθαξκνγή ηνπ θαζ. Α. Παλαγησηφπνπινπ ζε 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο.    

 

Θεσξνχκε ην παίγλην ην νπνίν δέρεηαη σο είζνδν απφ ην ρξήζηε: 

 

 ην κέγηζην ηεο θνχξζαο (Ν  ή end κέζα ζην πξφγξακκα) 

 ην επηηξεπηφ βήκα (1 έσο Ν/3) 

 ην αλ ζα παίμεη πξψηνο ή δεχηεξνο ν ρξήζηεο 

 

ηε ζπλέρεηα θαη φζν ν ρξήζηεο (παίθηεο Α) επηιέγεη νξζνινγηθά, ππνινγηζηήο 

(παίθηεο  Β) παξάγεη ην δηθφ ηνπ βήκα κέζσ γελλήηξηαο παξαγσγήο ςεπδν-ηπραίσλ 

αξηζκψλ. Αλ ζπλερίζεη ν ρξήζηεο (παίθηεο Α) κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν γχξν λα παίδεη 

νξζνινγηθά, ηφηε ζα επηθξαηήζεη ηνπ παίθηε Β, ελψ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζην 

πξψην ιάζνο ηνπ ρξήζηε (παίθηε Α), ν ππνινγηζηήο (παίθηεο Β) επηιέγεη ζσζηά θαη 

επηθξαηεί. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζην παίγλην απηφ, ν θάζε παίρηεο έρεη ηε ζεηξά ηνπ 

θάηη ην νπνίν δελ κπνξεί λα αιιάμεη ζηε δηάξθεηα ηνπ παηγλίνπ (turn based game).   

  

 

5.2.1 Πεπιγπαθή αλγοπίθμος 

 

ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηππψλεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ε εηζαγσγή 

φηη πξφθεηηαη γηα ην παίγλην ηεο θνχξζαο ηνπ Ν. Έπεηηα, δειψλνληαη νη κεηαβιεηέο 

end, max_step, step, φπνπ αληηζηνίρσο αλαθέξνληαη ζην κέγηζην ηεο θνχξζαο ή 

αιιηψο ην ζεκείν ζην νπνίν ηειεηψλεη ην παηρλίδη, ζην κέγηζην επηηξεπηφ βήκα πνπ 

κπνξεί λα δψζεη ν ρξήζηεο ( 1=< max_step <= end/3, δειαδή ην βήκα κπνξεί λα 

είλαη απφ 1 έσο ην 1/3 ηνπ κέγηζηνπ ηεο θνχξζαο) θαη ηέινο ην βήκα, πνπ ηειηθψο 

νξίδεη ν ρξήζηεο (step). ηε ζπλέρεηα δεηάεη ζαλ είζνδν ν ππνινγηζηήο απφ ηνλ 

ρξήζηε ην κέγηζην ηεο θνχξζαο (end), αιιά ππάξρεη έιεγρνο εγθπξφηεηαο, ψζηε λα 

κελ κπνξεί λα δψζεη ηηκέο εθηφο ησλ νξίσλ [21,100]. 

   

Έπεηηα ην κέγηζην βήκα (max_step) νξίδεηαη κεηαμχ ηνπ 1 θαη ηνπ 1/3 ηνπ κέγηζηνπ 

ηεο θνχξζαο ψζηε λα ην παίγλην λα δηαξθέζεη θάπνηνπο γχξνπο. Γε ζα είρε λφεκα ην 

βήκα (step) λα νξηζηεί ίζν κε ην κέγηζην N, γηαηί ηφηε ζα ηειείσλε άκεζα ην παίγλην. 

Ακέζσο κεηά δεηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε λα νξίζεη ην κέγηζην βήκα. Οη επηινγέο πνπ ζα 

έρεη ν θάζε παίρηεο, ζα είλαη απφ 1 έσο ην βήκα πνπ ζα δψζεη ν ρξήζηεο, κε έιεγρν 

εγθπξφηεηαο (1<=step<=max_step). ην επφκελν βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ νξίδεηαη ν 

πίλαθαο Positions [50], ζηνλ νπνίν απνζεθεχνληαη νη ζέζεηο πνπ πξέπεη λα θηάλεη ν 

ππνινγηζηήο ή ν ρξήζηεο θάζε θνξά, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίδεη. Δίλαη 50 γηα ηελ 

ρεηξφηεξε πεξίπησζε, φπνπ ην κέγηζην ζα είλαη 100 (end) θαη ην κέγηζην βήκα 1 

(step). Αξρηθνπνηείηαη θάζε ζηνηρείν ηνπ πίλαθα κε 0. Θέηνπκε ην πξψην ζηνηρείν ηνπ 

πίλαθα ίζν κε ην κέγηζην ηεο θνχξζαο (end) θαη κε ηε βνήζεηα ελφο κεηξεηή (L), ηνλ 

νπνίν ηνλ νξίδνπκε ίζν κε κεδέλ, βξίζθνπκε ην πξψην βήκα ηνπ ππνινγηζηή, αλ ζα 
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πξέπεη λα παίδεη πξψηνο ή ηνλ πξψην ζηαζκφ ηνπ, αλ παίδεη δεχηεξνο, πξνθεηκέλνπ λα 

θεξδίζεη. Χζηφζν, ηελ πξσηνβνπιία ηελ έρεη ν άλζξσπνο (παίθηεο Α). Να ζεκεησζεί 

ζε απηφ ην ζεκείν πσο ζηαζκνί είλαη ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ζηα νπνία πξέπεη λα θηάζεη 

ν ππνινγηζηήο ή ν ρξήζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηγλίνπ, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηε 

λίθε θαη ππνινγίδνληαη κέζσ απηήο ηεο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

ηνλ πίλαθα απνζεθεχνπκε φινπο ηνπο ζηαζκνχο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ην 

κέγηζην ηεο θνχξζαο, αθαηξψληαο θάζε θνξά ην step+1 απφ θάζε ζηαζκφ θαη 

θηάλνπκε, πεξλψληαο απφ φινπο ηνπο ελδηάκεζνπο, ηειηθψο ζην πξψην βήκα. 

 

ηε ζπλέρεηα, εθηππψλνληαη νη γχξνη ηνπ παηγλίνπ θαη νη ζηαζκνί απφ ηνπο νπνίνπο 

ζα πξέπεη λα θηάζεη ν ληθεηήο. Γηα λα θεξδίζεη ν ρξήζηεο, ζα πξέπεη λα πεξάζεη απφ 

φινπο ηνπο ζηαζκνχο, γηαηί ζε έλα ελδερφκελν ιάζνο ν ππνινγηζηήο (παίθηεο Β) 

παίδεη ζσζηά θαη θεξδίδεη εθείλνο. Δπηπιένλ, αλ ην ηειεπηαίν ζηνηρείν ηνπ πίλαθα 

Positions [L] είλαη ίζν κε 0, ηφηε ν ππνινγηζηήο ζα πξέπεη λα παίμεη δεχηεξνο 

(κεδεληθφ βήκα ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα παίμεη πξψηνο) θαη απνζεθεχεηαη ζηελ 

κεηαβιεηή ππνινγηζηήο_turn_should_be ε ηηκή 2. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

(Positions[L] !=0) ν ππνινγηζηήο ζα έπξεπε λα παίμεη πξψηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

θεξδίζεη θαη ην L ζηνηρείν ηνπ πίλαθα είλαη θαη ην πξψην βήκα ηνπ, αλ απνθαζίζεη ν 

ρξήζηεο λα παίμεη δεχηεξνο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε απνζεθεχεηαη ε ηηκή 1 ζηε 

κεηαβιεηή ππνινγηζηήο_turn_should_be. 

 

ην επφκελν ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ππνινγηζηήο δέρεηαη ζαλ είζνδν ηνλ 

αθέξαην 1 ή 2  θη έηζη θαζνξίδεηαη αλ ν ρξήζηεο ζα παίμεη πξψηνο ή δεχηεξνο θαη 

θπζηθά εθηππψλεηαη θαη ην αληίζηνηρν κήλπκα. Τπάξρεη έιεγρνο εγθπξφηεηαο θαη ν 

ππνινγηζηήο δε βγαίλεη απφ ην βξφρν επαλάιεςεο αλ δε πιεθηξνινγήζεη ν ρξήζηεο 

ην 1 ή ην 2. 

 

ε απηφ ην ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδνπκε δχν κεηαβιεηέο γηα ηα βήκαηα ηνπ 

αηφκνπ (παίθηεο Α) θαη ηνπ ππνινγηζηή (παίθηεο Β), αληηζηνίρσο σο human_step θαη 

ππνινγηζηήο_step. Δπηπιένλ, νξίδνπκε κηα κεηαβιεηή γηα ην απνηέιεζκα ή ζπλνιηθφ 

άζξνηζκα ησλ δχν βεκάησλ, ηελ νπνία ηελ νλνκάδνπκε result θαη ηελ αξρηθνπνηνχκε 

κε 0. Δπηπξνζζέησο, νξίδνπκε κηα βνεζεηηθή κεηαβιεηή i ηελ νπνία ηελ 

αξρηθνπνηνχκε κε 1, θαζψο επίζεο θαινχκε ηε ζπλάξηεζε srand θαη ηελ 

αξρηθνπνηνχκε κέζσ ηνπ νξίζκαηνο time(null).  Αλ δελ αξρηθνπνηεζεί ε srand, ζα 

παξάγεη ηελ ίδηα αθνινπζία αξηζκψλ θάζε θνξά πνπ ζα εθηειείηαη ην πξφγξακκα. 

 

Γηαθξίλνπκε ηέζζεξηο βαζηθέο πεξηπηψζεηο ζηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

 Ζ πξψηε είλαη λα πξέπεη λα παίμεη δεχηεξνο ν ππνινγηζηήο θαη λα επηιέγεη ν 

ρξήζηεο λα παίμεη πξψηνο, νπφηε ν ππνινγηζηήο φλησο παίδεη δεχηεξνο.  

 Ζ δεχηεξε είλαη λα πξέπεη λα παίμεη πξψηνο ν ππνινγηζηήο θαη λα επηιέγεη ν 

ρξήζηεο λα παίμεη δεχηεξνο, νπφηε ν ππνινγηζηήο πξαγκαηηθά παίδεη πξψηνο.  

 Ζ ηξίηε πεξίπησζε είλαη λα πξέπεη λα παίμεη δεχηεξνο ν ππνινγηζηήο, αιιά λα 

παίδεη δεχηεξνο ν ρξήζηεο. 

 Ζ ηέηαξηε πεξίπησζε είλαη λα πξέπεη λα παίμεη πξψηνο ν ππνινγηζηήο, αιιά 

λα παίδεη πξψηνο ν ρξήζηεο.  
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ηηο δχν πξψηεο πεξηπηψζεηο ν ππνινγηζηήο πάληα θεξδίδεη, θαζψο έρεη θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία πνηνο ζα μεθηλήζεη πξψηνο θαη κε πνην βήκα, αιιά θαη πνηνο ζα παίμεη 

δεχηεξνο. ηηο δχν επφκελεο πεξηπηψζεηο (ηξίηε, ηέηαξηε), αλ ν ρξήζηεο θηάζεη ζε 

φινπο ηνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο, αιιά θαη ζηνλ ηειηθφ, ηφηε θεξδίδεη. Γηαθνξεηηθά, 

έζησ θαη έλα ιάζνο λα θάλεη, ν ππνινγηζηήο παίδεη ζσζηά θαη θεξδίδεη. Πην 

αλαιπηηθά, ιακβάλνπκε ηελ πεξίπησζε λα πξέπεη λα παίμεη δεχηεξνο ν ππνινγηζηήο 

(ππνινγηζηήο_turn_should_be=2), ελψ έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο λα παίμεη πξψηνο ν 

ρξήζηεο (human_turn=1). Έπεηηα, μεθηλάεη πξψηνο ν ρξήζηεο θαη δίλεη έλα βήκα 

κεηαμχ 1 θαη step κε έιεγρν εγθπξφηεηαο. Σν βήκα απηφ πξνζηίζεηαη ζην απνηέιεζκα 

(result). ηελ ακέζσο επφκελε εληνιή ππνινγίδνπκε ην βήκα ηνπ ππνινγηζηήο 

(παίθηεο Β) σο εμήο: απφ ηελ πξνηειεπηαία ζέζε ηνπ πίλαθα (Positions[L-1]) 

αθαηξνχκε ην απνηέιεζκα (result), ην νπνίν εκπεξηέρεη ην βήκα ηνπ ρξήζηε.  

 

ηε ζπλέρεηα ειέγρνπκε αλ ην απνηέιεζκα έρεη γίλεη ίζν κε ην επηζπκεηφ κέγηζην θη 

αλ είλαη έηζη εθηππψλεηαη κήλπκα πσο ν ππνινγηζηήο θέξδηζε, ελψ ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε εθηππψλεηαη απιψο ην απνηέιεζκα κέρξη ηψξα. Ζ επαλαιεπηηθή 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κέρξη ν βνεζεηηθφο κεηξεηήο L λα θηάζεη ηελ ηηκή 0 ή κέρξη ν 

ππνινγηζηήο λα θηάζεη ην κέγηζην (end) θαη λα θεξδίζεη. 

 

Τπάξρεη, φκσο, θαη ε πεξίπησζε ν ππνινγηζηήο(ππνινγηζηήο (παίθηεο Β)) λα  πξέπεη 

λα παίδεη πξψηνο (ππνινγηζηήο_turn_should_be=1) θαη ν ρξήζηεο λα επηιέγεη λα 

παίμεη δεχηεξνο (human_turn=2). Σφηε ην βήκα ηνπ ππνινγηζηή είλαη ην ηειεπηαίν 

ζηνηρείν ηνπ πίλαθα Positions[L], αιιά αθαηξνχκε απφ απηφ ηε κεηαβιεηή result, 

επεηδή ζηελ πξψηε επαλάιεςε ηνπ βξφρνπ ζα είλαη ίζε 0, ελψ ζηηο ππφινηπεο ζα 

εκπεξηέρεη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα (result) θη έηζη ζα ππνινγίδεηαη θάζε θνξά ην 

βήκα ηνπ ππνινγηζηήο_(παίθηεο Β). Σνλίδεηαη φηη ζηε κεηαβιεηή απνηέιεζκα (result) 

πξνζηίζεηαη θάζε θνξά ην βήκα ηνπ ρξήζηε αιιά θαη ηνπ ππνινγηζηήο_(παίθηεο Β). 

Όηαλ αθαηξνχκε απφ ην ζηαζκφ (ή αιιηψο ην ζηνηρείν ηνπ πίλαθα Positions[L] θάζε 

θνξά), ην απνηέιεζκα (result), ππνινγίδνπκε ην βήκα γηα ηνλ ππνινγηζηήο_(παίθηεο 

Β). Παξφκνηα κελχκαηα εθηππψλνληαη, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, 

φπνπ ν ππνινγηζηήο έπαηδε δεχηεξνο. Ο βξφρνο επαλάιεςεο ζπλερίδεηαη κέρξη ν 

βνεζεηηθφο κεηξεηήο L λα θηάζεη ην 0 ή κέρξη ν ππνινγηζηήο θεξδίζεη.  

 

ηηο πξνεγνχκελεο δχν πεξηπηψζεηο, ν ρξήζηεο δελ έρεη θακία πηζαλφηεηα λα 

θεξδίζεη, θαζψο μεθίλεζε ιάζνο. ηηο επφκελεο δχν πνπ ζα αλαιπζνχλ, αλ ν ρξήζηεο 

παίμεη ζσζηά ζε θάζε γχξν, ηφηε θεξδίδεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε πεξίπησζε πνπ ν 

ππνινγηζηήο (παίθηεο Β) ζα πξέπεη λα παίμεη δεχηεξνο (ππνινγηζηήο_turn_should_be 

=2) πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη, αιιά επηιέγεη ν ρξήζηεο λα παίμεη δεχηεξνο 

(human_turn=2), μεθηλά ν ππνινγηζηήο ην πξψην γχξν κε ην βήκα ηνπ λα παξάγεηαη 

κε ηελ γελλήηξηα ςεπδν-ηπραίσλ αξηζκψλ rand κε modulo ην βήκα (step), ψζηε νη 

αξηζκνί λα είλαη κέζα ζην θαζνξηζκέλν πιαίζην ηνπ παηγλίνπ. Γηα ηνλ πξψην βήκα 

ηνπ ππνινγηζηήο (παίθηεο Β) έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη δηπιή ζπλζήθε, αμηνπνηψληαο 

ην βνεζεηηθφ κεηξεηή i, κε ηελ ζπλζήθε αλ ν κεηξεηήο είλαη ίζνο κε κεδέλ ή αλ ην 

απνηέιεζκα κέρξη ηψξα είλαη ίζν κε ην ζηαζκφ πνπ πξέπεη λα θηάζνπλ, δειαδή 

ηζρχεη ην εμήο: ((i==1)||(result==Positions[L]))(α). Ο κεηξεηήο ρξεζηκνπνηείηαη γηαηί 

ζην πξψην βήκα ηνπ ππνινγηζηή (παίθηεο Β) ην απνηέιεζκα είλαη ίζν κε κεδέλ θαη 

δελ κπνξεί λα είλαη ίζν κε ην ζηαζκφ, πνπ εκπεξηέρεηαη ζηνλ πίλαθα Positions[50].  
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πλεπψο αλ ζπλερίζεη λα παίδεη ν ρξήζηεο κε ην ζπκπιήξσκα βήκαηνο, ηφηε θάζε 

θνξά ν ππνινγηζηήο ζα ππνινγίδεη ην βήκα κε ηε rand ζπλάξηεζε. Έπεηηα, ζην 

απνηέιεζκα (κεηαβιεηή result) πξνζηίζεηαη ην βήκα ηνπ. Διέγρεηαη ζε θάζε γχξν αλ 

έθηαζε ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα (result == end) θαη αλ είλαη έηζη εθηππψλεηαη 

κήλπκα λίθεο ηνπ ππνινγηζηή, ελψ ζηε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε εθηππψλεηαη ην 

απνηέιεζκα κέρξη ηψξα.  

 

Μεηά παίδεη ν ρξήζηεο κε έιεγρν εγθπξφηεηαο ψζηε ην βήκα ηνπ λα είλαη ζην πιαίζην 

1=<step<=end/3. Μφιηο ππνινγηζηεί ην βήκα ηνπ, πξνζηίζεηαη ζην απνηέιεζκα θαη, 

αλ έρεη θεξδίζεη (result == end), ηφηε εθηππψλεηαη κήλπκα λίθε ηνπο ρξήζηε, ελψ ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε εθηππψλεηαη ην απνηέιεζκα κέρξη ηψξα.  Όηαλ έξζεη μαλά ε 

ζεηξά ηνπ ππνινγηζηή, ελεξγνπνηνχληαη θαη δχν άιιεο ππνπεξηπηψζεηο, εθηφο απφ ηελ 

(α). Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ ζηαζκφ 

(result<Positions[L])(β), νπφηε ην βήκα ηνπ ππνινγηζηήο (παίθηεο Β) ππνινγίδεηαη αλ 

αθαηξέζνπκε απφ ηνλ πξνεγνχκελν ζηαζκφ ην απνηέιεζκα, δειαδή: 

ππνινγηζηήο_step = Positions[L-1]-result. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, φπνπ ην 

απνηέιεζκα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ζηαζκφ Positions[L], δειαδή ηζρχεη 

(result<Positions[L]), ηφηε ην βήκα ηνπ ππνινγηζηήο (παίθηεο Β) ππνινγίδεηαη σο 

εμήο: ππνινγηζηήο_step = Positions[L]-result. Ο βξφρνο επαλάιεςεο ζπλερίδεηαη 

κέρξη λα θεξδίζεη θάπνηνο απφ ηνπο δχν παίρηεο. 

 

ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία πεξίπησζε, φπνπ ν ππνινγηζηήο ζα πξέπεη λα παίμεη 

πξψηνο πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη (ππνινγηζηήο_turn_should_be=1), αιιά επηιέγεη λα 

παίμεη πξψηνο ν ππνινγηζηήο (human_turn=1), μεθηλά λα δέρεηαη ζαλ είζνδν ν 

ππνινγηζηήο ην βήκα ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζην απνηέιεζκα. Δπηπιένλ, 

ειέγρεηαη αλ ην απνηέιεζκα είλαη ίζν κε ην επηζπκεηφ ή ηειηθφ θη αλ είλαη έηζη, ηφηε 

εθηππψλεηαη ην κήλπκα λίθεο ηνπ ρξήζηε, ελψ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

εθηππψλεηαη ην απνηέιεζκα κέρξη ηψξα. Γηα λα ππνινγηζηεί ην βήκα ηνπ 

ππνινγηζηήο (παίθηεο Β), δηαθξίλνπκε θαη πάιη ηξεηο ππνπεξηπηψζεηο. Ζ πξψηε 

πεξίπησζε ζηεξίδεηαη ζην φηη ν ρξήζηεο παίδεη ζσζηά θαη ηζρχεη φηη ην απνηέιεζκα 

είλαη ίζν κε ην ζηαζκφ, δειαδή ηζρχεη: (result==Positions[L])(α). ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, ν ππνινγηζηήο παίδεη πάιη κε ηελ ζπλάξηεζε rand, νπφηε ην βήκα ηνπ 

είλαη ςεπδν-ηπραίν. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην απνηέιεζκα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

ζηαζκφ (result>Positions[L])(β) θαη ην βήκα ηνπ ππνινγίδεηαη, αλ αθαηξέζνπκε απφ 

ηνλ πξνεγνχκελν ζηαζκφ, ην απνηέιεζκα, δειαδή: ππνινγηζηήο_step=Positions[L-1]-

result. Ζ ηειεπηαία ππνπεξίπησζε είλαη ην απνηέιεζκα λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην 

ζηαζκφ, δειαδή λα ηζρχεη: (result<Positions[L])(γ). Σν βήκα ηνπ ππνινγηζηή 

(παίθηεο Β) ππνινγίδεηαη σο εμήο: ππνινγηζηήο_step=Positions[L]-result. Καη πάιη ν 

βξφρνο επαλάιεςεο ζπλερίδεηαη κέρξη λα θεξδίζεη θάπνηνο απφ ηνπο δχν παίρηεο, ην 

νπνίν ζα ζπκβεί ζε (L+1) γχξνπο. 

 

         

5.2.2 Πεπιγπαθή βεληιζηοποιημένος αλγοπίθμος, η κούπζα ηος Ν 

 

Ο αιγφξηζκνο αξρηθά παξακέλεη ν ίδηνο. Αιιάδνπκε ηε δηαδηθαζία ψζηε λα κελ 

ππάξρεη πίλαθαο, νπφηε δελ απνζεθεχνληαη νη ελδηάκεζνη ζηαζκνί ηνπ πίλαθα 

Positions[L]. Οξίδνπκε κηα βνεζεηηθή κεηαβιεηή first, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην πξψην 

βήκα ηνπ ππνινγηζηή (παίθηεο Β), αλ first!=0, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε 

(first==0), ν ππνινγηζηήο ζα πξέπεη λα παίμεη δεχηεξνο, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη. Ο 
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ηξφπνο ππνινγηζκνχ είλαη αλαδξνκηθφο, δειαδή απφ ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο first, 

αθνχ πξψηα ηεο αλαζέζνπκε ην κέγηζην ηεο θνχξζαο (first=end), αθαηξνχκε ηνλ 

εαπηφ ηεο θαη ην step+1. Ο βξφρνο ζπλερίδεηαη κέρξη ε κεηαβιεηή first λα απνθηήζεη 

ηηκή κηθξφηεξε ή ίζε κε ην βήκα (step). Δπηπιένλ , εθηππψλνληαη φινη νη ζηαζκνί πνπ 

πξέπεη λα θηάζεη θάζε παίρηεο, θαζψο θαη νη γχξνη ζηνπο νπνίνπο ζα νινθιεξσζεί ην 

παίγλην. Δπίζεο, ππνινγίδεηαη αλ ζα πξέπεη λα παίμεη ν ππνινγηζηήο πξψηνο ή 

δεχηεξνο, δειαδή ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ππνινγηζηήο_turn_should_be.  

 

ηε ζπλέρεηα νξίδεηαη ε κεηαβιεηή human_turn θαη δεηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε λα ηεο 

δψζεη ηηκή 1 ή 2 κε έιεγρν εγθπξφηεηαο, νπφηε ζα παίμεη πξψηνο ή δεχηεξνο 

αληηζηνίρσο. Οη κεηαβιεηέο πνπ νξίδνληαη παξαθάησ είλαη ε human_step θαη 

ππνινγηζηήο_step, φπνπ απνζεθεχνληαη ηα βήκαηα ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ππνινγηζηή 

(παίθηεο Β) θη επίζεο αξρηθνπνηνχληαη κε κεδέλ. Δπηπιένλ, ε κεηαβιεηή result, φπνπ 

πξνζηίζεληαη ηα βήκαηα ησλ δχν παηρηψλ θη απηή αξρηθνπνηείηαη κε κεδέλ. Σξεηο 

αθφκε βνεζεηηθνί κεηξεηέο νξίδνληαη θη αξρηθνπνηνχληαη κε 0 (first_step_counter, i, 

j). ε απηφ ην ζεκείν αξρηθνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε srand. Καη πάιη δηαθξίλνπκε 

ηέζζεξηο βαζηθέο πεξηπηψζεηο, αλαιφγσο κε ην αλ ζα πξέπεη λα παίμεη δεχηεξνο ή 

πξψηνο ν ππνινγηζηήο (παίθηεο Β) θαη ηη απνθαζίδεη ηειηθψο ν ρξήζηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, φηαλ παίδεη πξψηνο ν ρξήζηεο, ελψ πξέπεη λα παίμεη δεχηεξνο ν 

ππνινγηζηήο (παίθηεο Β), μεθηλά ν ρξήζηεο θαη δίλεη ην βήκα ηνπ ζαλ είζνδν, ην 

νπνίν πξνζηίζεηαη ζην απνηέιεζκα. Σν βήκα ηνπ ππνινγηζηήο (παίθηεο Β) 

ππνινγίδεηαη σο ην ζπκπιήξσκα βήκαηνο, δειαδή κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν: 

ππνινγηζηήο_step=step+1-human_step. Ο βξφρνο επαλάιεςεο ζπλερίδεηαη κέρξη λα 

θεξδίζεη ν ππνινγηζηήο (παίθηεο Β). ηελ πεξίπησζε, φπνπ ν ππνινγηζηήο πξέπεη λα 

παίμεη πξψηνο θαη λα παίδεη δεχηεξνο ν ρξήζηεο, μεθηλά ν ππνινγηζηήο κε ηε βνήζεηα 

ηνπ κεηξεηή ππνινγηζηήο_first_step_counter θαη ην βήκα ηνπ είλαη ίζν κε ηε 

κεηαβιεηή first, ελψ ζηνπο επφκελνπο γχξνπο ην βήκα ηνπ ππνινγηζηή (παίθηεο Β) 

ππνινγίδεηαη κε ην ζπκπιήξσκα βήκαηνο.  

 

Σα βήκαηα ησλ παηρηψλ πξνζηίζεληαη ζην απνηέιεζκα θαη ν βξφρνο ζπλερίδεηαη 

κέρξη λα ληθήζεη ν ππνινγηζηήο. ηελ ηξίηε πεξίπησζε, φπνπ ν ππνινγηζηήο ζα 

πξέπεη λα παίμεη δεχηεξνο, αιιά παίδεη ν ρξήζηεο, δηαθξίλνληαη θαη πάιη ηξεηο 

ππνπεξηπηψζεηο.  

 

 ηελ πξψηε ππν-πεξίπησζε, ν ππνινγηζηήο (παίθηεο Β) μεθηλά πάληα κε ην 

βήκα ηνπ παξαγφκελν απφ ηε ζπλάξηεζε rand modulo step+1, ψζηε λα είλαη 

κέζα ζην πιαίζην ηνπ βήκαηνο. Ζ ζπλζήθε είλαη ε 

((j==0)||(j*(step+1)=result))(α), πνπ ζεκαίλεη φηη εθηφο απφ ηελ πξψηε θνξά 

θαη φιεο ηηο άιιεο πνπ ζα παίμεη ζσζηά ν ρξήζηεο κε άκεζε ζπλέπεηα ην 

απνηέιεζκα λα ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηνπ βνεζεηηθνχ κεηξεηή επί ην 

ζπκπιήξσκα βήκαηνο. Με απηφ ην γηλφκελν πξαθηηθά παξάγνπκε ηνπο 

ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο, ηνπο νπνίνπο δελ έρνπκε απνζεθεπκέλνπο 

 

 ηε δεχηεξε ππν-πεξίπησζε, αλ ην απνηέιεζκα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

ζηαζκφ, ηφηε ην βήκα ηνπ ππνινγηζηήο (παίθηεο Β) ππνινγίδεηαη αλ 

αθαηξέζνπκε ην απνηέιεζκα απφ ηνλ επφκελν ζηαζκφ((result>j*(step+1))(β) 

 

 ηελ ηξίηε ππν-πεξίπησζε, αλ ην απνηέιεζκα είλαη κηθξφηεξν απφ ηνλ ησξηλφ 

ζηαζκφ, ηφηε ην απνηέιεζκα αθαηξείηαη απφ απηφλ(result<j*(step+1))(γ). Ο 
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βξφρνο ηεο επαλάιεςεο ζπλερίδεηαη κέρξη λα θεξδίζεη θάπνηνο απφ ηνπο δχν 

παίρηεο. Αλ ν ρξήζηεο θάλεη έλα ιάζνο, έζησ θαη ζε έλα γχξν, ηφηε ζα ράζεη, 

ελψ αλ παίμεη νιφζσζηα, ηφηε ζα θεξδίζεη 

 

 ηελ ηέηαξηε ππν-πεξίπησζε, φπνπ ν ππνινγηζηήο ζα πξέπεη λα παίμεη 

πξψηνο, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη, αιιά παίδεη ν ρξήζηεο πξψηνο, μεθηλά κε ην 

λα δίλεη σο είζνδν ην βήκα ηνπ θαη λα πξνζηίζεηαη ζην απνηέιεζκα.  

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βήκαηνο ηνπ ππνινγηζηή (παίθηεο Β) δηαθξίλνπκε πάιη 

ηξεηο ππνπεξηπηψζεηο, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, κφλν πνπ ηψξα 

ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηελ κεηαβιεηή first.  

 

 Πην αλαιπηηθά, ζηελ πξψηε ππνπεξίπησζε, αλ ην απνηέιεζκα είλαη ίζν κε 

γηλφκελν ηνπ βνεζεηηθνχ κεηξεηή i επί ην ζπκπιήξσκα βήκαηνο ζπλ ηε 

κεηαβιεηή first, ηφηε ν ρξήζηεο παίδεη ζσζηά θαη ν ππνινγηζηήο (παίθηεο 

Β) παξάγεη ην βήκα ηνπ κε ηε βνήζεηα ηεο rand ζπλάξηεζεο. Ζ ζπλζήθε 

είλαη ε εμήο: (result==i*(step+1)+first)(α) 

 

 ηε δεχηεξε πεξίπησζε, φπνπ θαη πάιη παξάγνπκε ηνπο ελδηάκεζνπο 

ζηαζκνχο, φπσο ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, ην απνηέιεζκα είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην παξαπάλσ γηλφκελν ζπλ ηε κεηαβιεηή first, δειαδή 

ηζρχεη: (result>i*(step+1)+first)(β) θαη ην βήκα ηνπ ππνινγηζηή (παίθηεο 

Β) πξνθχπηεη αλ αθαηξέζνπκε απφ ηνλ επφκελν παξαγφκελν ζηαζκφ ην 

απνηέιεζκα, δειαδή: ππνινγηζηήο_step=(i+1)*(step+1)+first-result 

 

 ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία πεξίπησζε, ην απνηέιεζκα είλαη κηθξφηεξν απφ 

ηνλ παξαγφκελν ζηαζκφ, δειαδή ηζρχεη: (result<i*(step+1)+first)(γ) θαη ην 

βήκα ηνπ ππνινγηζηήο_(παίθηεο Β) ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά ηνπ 

παξαγφκελνπ ζηαζκνχ απφ ην απνηέιεζκα ή αιιηψο: 

ππνινγηζηήο_step=i*(step+1)+first-result. 

 

 

5.3 Μονηελοποίηζη ηηρ αγοπάρ ενέπγειαρ 
 

ηελ παξάγξαθν απηή εμεηάδνπκε ηε κνληεινπνίεζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε ρξήζε ζηνηρείσλ ζεσξίαο παηγλίσλ. πγθεληξψλνληαο ηηο ζέζεηο ησλ 

Zeng, Maniezzo θαη Salami (Zeng M., Luang F., Zhang J., Liu B., 2006), (Maniezzo 

V., Gambardella M. L., de Luigi F., 2004), θαη (Al Salami N. M. A., 2009) 

εμεηάδνπκε ην βειηηζηνπνηεκέλν απνηέιεζκα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αιγφξηζκνπ ησλ 

κπξκεγθηψλ, Ant Colony Algorithm (ACA). 

 

ε πξψην ζηάδην αλαιχνπκε ηε ζηξαηεγηθή πξνζθνξψλ ησλ παξαγσγψλ πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία παηγλίσλ. ηε ζπλέρεηα δίλνπκε ηνπο νξηζκνχο θαη αθνχ 

θάλνπκε ηηο αξρηθνπνηήζεηο πεξηγξάθνπκε ην κνληέιν νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δίλνπκε ην καζεκαηηθφο ηεο ηχπνο. Με ρξήζε ηνπ 

αιγνξίζκνπ ACA πξαγκαηνπνηνχκε ηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φπνπ πεξηγξάθνπκε ην 

κνληέιν αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ απφδνζεο κε ηνλ αιγφξηζκν ACA.  
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ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ηνπ αιγφξηζκνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ππνινγίδνπκε ηελ επξεηηθή ζπλάξηεζε θαη ηελ πηζαλφηεηα κεηάβαζεο θαη 

πξαγκαηνπνηνχκε ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πεξηνξηζκψλ. Ο αιγφξηζκνο πνπ 

πεξηγξάςακε πινπνηείηαη ζε C++. Έηζη θάλνπκε κηα πεξηγξαθή ησλ αξρείσλ εηζφδνπ, 

εμφδνπ πνπ ζπληζηνχλ ην πξφγξακκα, ηεο κνξθήο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε ην θχξην αξρείν πνπ πεξηέρεη ηνλ αιγφξηζκν.  

 

 

5.3.1 Η ζηπαηηγική πποζθοπών ηων παπαγωγών (Generation Companies - 

GenCos)  

 

Οη Zeng M., Luang F., Zhang J. θαη Liu B., ππνζηεξίδνπλ φηη ε κηθξννηθνλνκηθή 

ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ε βέιηηζηε ζηξαηεγηθή πξνζθνξψλ γηα έλαλ πξνκεζεπηή 

είλαη λα πξνζθέξεη ην νξηαθφ θφζηνο ζε κηα ηέιεηα αληαγσληζηηθή αγνξά (Zeng M., 

Luang F., Zhang J., Liu B., 2006). ηξαηεγηθή ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζεσξνχκε φηαλ 

κία γελλήηξηα, θάλεη πξνζθνξέο εθηφο νξηαθνχ θφζηνπο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

εθκεηαιιεπηεί ηηο αηέιεηεο ηεο αγνξάο θαη λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο. ηελ αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ησλ νιηγνπσιίσλ θαη 

κνλνπσιίσλ, ην θέξδνο ησλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο είλαη (Zeng M., Luang F., Zhang 

J., Liu B., 2006): 

 

         (  )              
Όπνπ:  

   είλαη ηζρχο εμφδνπ ηεο γελλήηξηαο 

  είλαη ε ηηκή εθθαζάξηζεο ζηελ αγνξά 

  (  ) είλαη ε ζπλάξηεζε θφζηνπο ηεο γελλήηξηαο 

 

Σν θφζηνο παξαγσγήο ηεο γελλήηξηαο παξνπζηάδεηαη σο κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε 

νξηαθνχ θφζηνπο: 

               
  

 

Όπνπ          νη ζπληειεζηέο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο. 

 

Ζ ζπλάξηεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ ησλ GenCos κπνξεί λα εθθξαζηεί σο (Zeng M., 

Luang F., Zhang J., Liu B., 2006): 

 

           
 

Οη GenCos είλαη ζε ζέζε λα αιιάδνπλ ηηο ηηκέο ηνπο, αιιά απφ ην θφζηνο παξαγσγήο 

ηεο γελλήηξηαο βιέπνπκε φηη ε επεκεξία ηεο αγνξάο κεγηζηνπνηείηαη φηαλ φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο πσινχλ ελέξγεηα ζε νξηαθφ θφζηνο:  

 

       
 

Καζψο νη ζπκκεηέρνληεο πξνζπαζνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ηνπο, κπνξνχλ 

είηε λα κεηψζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο γηα λα πνπιήζνπλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ή λα 

απμήζνπλ ηηο ηηκέο ψζηε λα θεξδίδνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζηηο πνζφηεηεο 

ελέξγεηαο πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά. Μεηαμχ ηεο πιεζψξαο ησλ ελαιιαθηηθψλ 
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εθηθηψλ ιχζεσλ, ζα αλαιχζνπκε ηηο αθφινπζεο ηξεηο ζηξαηεγηθέο (Zeng M., Luang 

F., Zhang J., Liu B., 2006): 

 

 Τ: Τςειή ηηκή πψιεζεο ηεο ελέξγεηαο (1,15% ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο    
     ) ηξαηεγηθή πςειψλ πξνζθνξψλ. 

 Μ: Μέζε ηηκή πψιεζεο ηεο ελέξγεηαο (ζην επίπεδν ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 
      ). ηξαηεγηθή ζπλεξγαζίαο γηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο 

αγνξάο. 

 Υ: Υακειή ηηκή πψιεζεο ηεο ελέξγεηαο (0,85% ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 

        )   ηξαηεγηθή ρακειψλ πξνζθνξψλ. 

 

 

5.3.2 Αξιολόγηζη ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ 

 

Γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο νη Zeng M., Luang F., 

Zhang J. θαη Liu B., ρξεζηκνπνηνχλ ηελ παξαθάησ κεζνδνινγία (Zeng M., Luang F., 

Zhang J., Liu B., 2006). Οη GenCos δελ ζα πξνζθέξνπλ ζε πξαγκαηηθφ νξηαθφ 

θφζηνο ή νξηαθφ φθεινο, θαη απηφ γηαηί πξνζπαζνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε 

ηνπο. Έηζη ε ηηκή εθθαζάξηζεο ζηελ αγνξά κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ ηηκή 

πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο. πλεπψο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο κπνξεί λα κεηψλεηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ 

εμεηάδνπκε, κειεηάκε ηελ αιιαγή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο 

εκέξαο, θαζψο θαη ηηο πξνζθνξέο ησλ GenCos θάζε δεθαπέληε ιεπηά (δειαδή 

ελελήληα έμε πεξηφδνπο αλά εκέξα). Με ηνλ ίδην ηξφπν απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα 

επεθηαζεί ζε κεληαία ή εηήζηα βάζε κεζνδνινγία (Zeng M., Luang F., Zhang J., Liu 

B., 2006). Παξαθάησ ππνινγίδνπκε ηελ απψιεηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ζχκθσλα κε 

ην αλαδξνκηθφο δείθηεο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο (Price-Cost Margin Index - PCMI) 

(Rudkevich A., Duckworth M., Rosen R., 1998). 

 

     
       

    
      

Όπνπ: 

  : ε πξαγκαηηθή ηηκή ηεο αγνξάο 

    : ε ηδαληθά αληαγσληζηηθή ηηκή ηεο αγνξάο 

 

 

5.3.3 Οικονομική αποηελεζμαηικόηηηα 

 

Γηα λα αμηνινγήζνπλ νη Zeng M., Luang F., Zhang J. θαη Liu B ηελ νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηνλ αιγφξηζκν ACA, 

ππνζέηνπλ φηη νη γελλήηξηεο ιεηηνπξγνχλ σο νιηγνπψιην. πλεπψο έρνπκε έλα 

πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο πνιιαπιψλ ζηαδίσλ. Σν πξφβιεκα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα κεηαθξαζζεί ζε έλα πξφβιεκα αλαδήηεζεο (Zeng 

M., Luang F., Zhang J., Liu B., 2006). 
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ρήκα 5.3.1 Πξφβιεκα αλαδήηεζεο (Zeng M., Luang F., Zhang J., Liu B., 2006) 

 

Αλαιχνληαο ην πξνεγνχκελν ζρήκα αλά ζεκείν έρνπκε: 

   

 Ο θχθινο κε ηελ έλδεημε έλα (1) εληφο, εθθξάδεη πςειή πξνζθνξά (Τ) 

 Ο θχθινο κε ηελ έλδεημε δχν (2) εληφο, εθθξάδεη πξνζθνξά ζην νξηαθφ 

θφζηνο (Μ) 

 Ο θχθινο κε ηελ έλδεημε ηξία (3) εληφο, εθθξάδεη ρακειή πξνζθνξά (Υ) 

 Ο ξφκβνο κε δείθηε n είλαη ν  -νζηφο παξαγσγφο (GenCos) 

 Ζ θαηεχζπλζε   είλαη ε ζηξαηεγηθή πξνζθνξάο ησλ παξαγσγψλ (GenCos) 

 Ζ θαηεχζπλζε   είλαη ν  -νζηφο παξαγσγφο (GenCos) πνπ πεξλάεη ζην 

επφκελν ζηάδην αθνχ επηιέμεη δηαδξνκή. 

 

Σν δήηεκα απηφ κπνξεί λα δηαηππσζεί σο εμήο: 

 

 ( )      {∑   ( )   ( )     ( )

 

   

} 

 

κε πεξηνξηζκφ γηα ηελ ηζνξξνπία θνξηίνπ:  

∑   ( )    ( )

 

   

 

 

θαη κε πεξηνξηζκφ ζηξαηεγηθήο πξνζθνξψλ ησλ παξαγσγψλ (GenCos): 

 

                                                     ( )
       ( )     ( )

           

 

Όπνπ ην   είλαη ε δηαζέζηκε ζηξαηεγηθή πξνζθνξάο ηνπ i-νζηνχ παξαγσγνχ 

(GenCos). ηελ αξρηθή δηαηχπσζε ηνπ δεηήκαηνο ην    ( ) είλαη ε ελέξγεηα εμφδνπ 

ηνπ i-νζηνχ παξαγσγνχ (GenCos) φηαλ επηιέγεη ηελ  -νζηή ζηξαηεγηθή πξνζθνξάο, 

  ( ) είλαη ην ζπλνιηθφ θνξηίν ηεο αγνξάο ζηελ ρξνληθή ζηηγκή t. Σα    ( )
    θαη 

   ( )
    είλαη αληίζηνηρα ηα ειάρηζηα θαη κέγηζηα φξηα ρσξεηηθφηεηαο ηνπ i-νζηνχ 

παξαγσγνχ GenCos. 

 

 

5.3.4 σεδιαζμόρ Αλγόπιθμος 

 

Ο αιγφξηζκνο Ant Colony έρεη πξνθχςεη κεηά απφ παξαηεξήζεηο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν ηα κπξκήγθηα βξίζθνπλ πάληα ηελ ζπληνκφηεξε δηαδξνκή απφ ηελ θσιηά ηνπο 

πξνο θάπνηα πεγή ζπιινγήο ηξνθήο θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθνπλ πίζσ.  
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Όηαλ έλα κπξκήγθη εληνπίζεη ηελ ηξνθή, απνζέηεη ζην κνλνπάηη ηεο επηζηξνθήο ηνπ 

πξνο ηε θσιηά κηα νπζία ε νπνία κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή θαη λα ηελ αθνινπζήζνπλ 

ηα ππφινηπα κπξκήγθηα. Σα επφκελα κπξκήγθηα ζα επηιέμνπλ φιεο ζρεδφλ ηηο πηζαλέο 

δηαδξνκέο γηα λα θηάζνπλ ζην ζεκείν κε ηελ ηξνθή.  

 

Όηαλ φκσο έλα ή πεξηζζφηεξα εληνπίζνπλ ην κνλνπάηη ζην νπνία αληρλεχηεθε ε 

νπζία ηείλνπλ λα ην αθνινπζήζνπλ κε πηζαλφηεηα κεγαιχηεξε απφ ηελ πηζαλφηεηα 

πνπ παξνπζηάδεη έλα άιιν κνλνπάηη κε κηθξφηεξε ή θαζφινπ πνζφηεηα απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε νπζία. Έηζη, κε δεδνκέλν φηη ε νπζία απηή εμαηκίδεηαη ζηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ, ηα ζπληνκφηεξα κνλνπάηηα ζα δηαηξέρνληαη απφ κπξκήγθηα ζπρλφηεξα 

θαη θαηά ζπλέπεηα ζα έρνπλ πεξηζζφηεξν έληνλε κπξσδηά αθνχ θαη ηα επφκελα 

κπξκήγθηα κε ηε ζεηξά ηνπο ζα απνζέηνπλ αληίζηνηρεο πνζφηεηεο νπζίαο. πλεπψο ζα 

αθνινπζνχληαη απφ αθφκα πεξηζζφηεξα κπξκήγθηα γεγνλφο πνπ θαζνδεγεί ηελ 

επξεηηθή αλαδήηεζε ζε επίιπζε. 

 

 

5.3.5 Τπολογιζμόρ εςπεηικήρ ζςνάπηηζηρ και πιθανόηηηαρ μεηάβαζηρ 
 

Οη Zeng M., Luang F., Zhang J. θαη Liu B., πεξηγξάθνπλ φηη ζε αληίζεζε κε ην 

βαζηθφ ACA, ην κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βξίζθεη ην κέγηζην αληί γηα ην 

ειάρηζην. Έζησ ινηπφλ φηη    ( )     ( ), φπνπ    ( ) είλαη ηα θέξδε φηαλ ε   -νζηή 

γελλήηξηα επηιέγεη ηελ  -νζηή ζηξαηεγηθή (Zeng M., Luang F., Zhang J., Liu B., 

2006). 

 

Καηά ζπλέπεηα: 

                                             ( )     ( )     ( )   ( )     ( ) 
 

Οη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο ηνπ    
 ( ) κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ σο εμήο: 

 

   
 ( )   ,  

 

Όηαλ:    ( )     ( )   , 

 

   
 ( )  

,   ( )-
  ,   ( )-

 

∑ ,   ( )-
  ,   ( )-

 
 

, 

 

Όηαλ:     ( )     ( )    

 

   (   )  (   )   ( )      ( ) 

 

    ( )  ∑    
 ( )

 

   

 

 

    
 ( )  {
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Όπνπ, 

 

 
 

 
, φηαλ ην  -νζηφ κπξκήγθη δηαζρίζεη ηε δηαδξνκή (   ) ζε απηή ηελ 

επαλάιεςε, θαη κεδέλ (0) ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

   κία παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηελ ζρεηηθή ζεκαζία ηεο δνθηκήο 

   κηα παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηελ ζρεηηθή ζεκαζία ηεο νξαηφηεηαο 

    ( ) ε θεξνξκφλε ηελ ρξνληθή ζηηγκή   

       ε παξάκεηξνο εμαζζέληζεο ηεο νπζίαο 

   κηα ζηαζεξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζαξκφζεη ηελ ηηκή ηεο νπζίαο 

    ην κήθνο ηεο ζπλνιηθήο δηαδξνκήο απφ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκήο 

 

 

5.3.6 Μεηαζσημαηιζμόρ ηων πεπιοπιζμών  

 

Οη Zeng M., Luang F., Zhang J. θαη Liu B., πεξηγξάθνπλ φηη θάζε κπξκήγθη επηιέγεη 

κηα δηαδξνκή ζχκθσλα κε ηελ πηζαλφηεηα κεηάβαζεο. Αθνχ ην κπξκήγθη 

επηζθέπηεηαη θάζε GenCos, επηιέγεη έλα ζχλνιν απνδφζεσλ.  

 

Όκσο ην άζξνηζκα ησλ απνδφζεσλ απηψλ κπνξεί λα κελ ηθαλνπνηεί ηνπο 

πεξηνξηζκνχο:  

 

 γηα ηελ ηζνξξνπία θνξηίνπ:  

∑   ( )    ( )

 

   

 

 

 γηα ηελ ζηξαηεγηθήο πξνζθνξψλ ησλ παξαγσγψλ (GenCos): 

 

                                                     ( )
       ( )     ( )

           

 

πλεπψο ε απφδνζε ζε θάζε δηαδξνκή κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο εμήο (Zeng M., 

Luang F., Zhang J., Liu B., 2006): 

 

Α. Όηαλ έλα κπξκήγθη δηαιέγεη ηελ  -νζηή δηαδξνκή θαη: 

 

∑   ( )    ( )

 

   

 

 

   ( )     ( )    

 

    ( )     ( )
   , ην    ( ) δελ κεηαβάιιεηαη 

 

    ( )     ( )
   ,    ( )     ( )    

 

Β. Όηαλ έλα κπξκήγθη δηαιέγεη ηελ  -νζηή δηαδξνκή θαη 
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∑   ( )    ( )

 

   

 

 

   ( )     ( )    

 

    ( )     ( )
   , ην    ( ) δελ κεηαβάιιεηαη 

 

    ( )     ( )
   ,    ( )     ( )    

 

Γ. Tα    ( ) ζηηο δηαδξνκέο πνπ δελ ζα επηιεγνχλ απφ ην κπξκήγθη παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηα. 

 

 

5.3.7 Αλγόπιθμορ 

 

(1) Τπνινγίδνπκε ην θνξηίν ησλ 96 ρξνληθψλ πεξηφδσλ. Έζησ     θαη      , 

φπνπ Σ ην πιήζνο ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ 

(2) Έζησ:       

(3) Αξρηθνπνηήζεηο: Οξίδνπκε       ην κέγηζην ρξφλν επαλάιεςεο,      ν 

ηξέρνλ επαλλαιεπηηθφο ρξφλνο. Σνπνζεηνχκε   κπξκήγθηα. Έρνπκε   

παξαγσγνχο (GenCos). Γηα θάζε δηαδξνκή (   ) ζέηνπκε    ( )        θαη 

    ( )    Αξρηθνπνηνχκε ηελ απφδνζε θάζε δηαδξνκήο. 

(4) Θέηνπκε:          

(5) Θέηνπκε:    . Σν πξψην κπξκήγθη επηζθέπηεηαη ην   GenCos. Όιεο νη 

απνδφζεηο ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.3.6. 

(6) Θέηνπκε:         

(7) Δπηινγή δηαδξνκήο. Σν κπξκήγθη δηαιέγεη ζχκθσλα κε ην    
 ( )  

[   ( )]
 
 ,   ( )-

 

∑ ,   ( )-
  ,   ( )-

 
 

 

(8) Γηαηξέρνπκε φια ηα GenCos. Σν  -νζηφ κπξκήγθη επηζθέπηεηαη ην  -νζηφ 

GenCos. Όιεο νη απνδφζεηο ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

5.3.6 

(9) Αλ      , πήγαηλε ζην βήκα (6), αιιηψο πήγαηλε ζην επφκελν βήκα  

(10) Αλαλεψλνπκε ηελ νπζία ζχκθσλα κε 5.3.5 

(11) Αλ         , πήγαηλε ζην βήκα (12), αιιηψο πήγαηλε ζην βήκα (4) 

(12) Τπνινγηζκφο ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο   . Τπνινγηζκφο φισλ ησλ απνδφζεσλ 

φισλ ησλ GenCos, ζχκθσλα κε ηηο πξνζθνξέο ζην βήκα (11) θαη ηελ 5.3.3. 

Καηφπηλ, ε πξαγκαηηθή ηηκή    κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηνλ ηχπν: 

 

   
∑    ( )   ( )    ( )
 
   

∑    ( )
 
   

 

 

(13) Τπνινγηζκφο ηεο ηδαληθήο ηηκήο     . Όηαλ νη GenCos θάλνπλ πξνζθνξέο 

ζε νξηαθφ θφζηνο, έλα άιιν ζχλνιν απνδφζεσλ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε 

ζχκθσλα κε ηελ 5.3.3 Tφηε ε ηδαληθή ηηκή PCPP ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 
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∑    ( )    ( )
 
   

∑    ( )
 
   

 

 

(14) Τπνινγηζκφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεw αγνξάο: 

 

     
       

    
      

 

(15) Δάλ     ηεξκάηηζε ηελ δηαδηθαζία, δηαθνξεηηθά πήγαηλε ζην βήκα (2) 

 

 

5.3.8 Εύπεζη βέληιζηηρ λύζηρ με σπήζη ηος αλγόπιθμος Ant Colony 

 

Σν παξφλ πξφγξακκα είλαη γξακκέλν ζε C++. Γέρεηαη  απφ ηε γξακκή εληνιψλ ηα 

νλφκαηα 2 αξρείσλ:  

 

1. Σνπ αξρείνπ πνπ πεξηέρεη ηηο ηηκέο ηζρχνο P_0(t) πνπ δεηάεη ε αγνξά (market 

power loads) γηα θάζε κία απφ ηηο 96 ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

2. Σνπ αξρείνπ πνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο θάζε GenCos (φπσο εκθαλίδνληαη 

ζηνπο πίλαθεο 1 θαη 2 ζην άξζξν). ε απηφ πξέπεη λα ππάξρνπλ 13 ηηκέο γηα 

θάζε GenCos. Κάζε γξακκή-GenCos πξέπεη λα έρεη ηηο αθφινπζεο ηηκέο κε ηε 

ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο: 

 a, b, c [cost coefficients, (Zeng M., Luang F., Zhang J., Liu B., 2006)] 

 min power, max power 

 P_0, ι_0 (δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ αιγφξηζκν, αιιά εκπεξηέρνληαη 

(Zeng M., Luang F., Zhang J., Liu B., 2006), θαη δηαβάδνληαη απφ ην 

πξφγξακκα) 

 min, max power (γηα ην bid high strategy) 

 min, max power (γηα ην bid marginally strategy) 

 min, max power (γηα ην bid low strategy) 

 Σν min power πξέπεη θαλνληθά λα είλαη ίζν κε ην bid high min power θαη 

ην max power ίζν κε ην bid low max power. 

 

Tα νπνία δηαβάδεη, επεμεξγάδεηαη θαη ηππψλεη ζηελ έμνδν ην απνηέιεζκα. 

 

 

5.3.9 Παπάμεηποι 

 

Οη παξάκεηξνη ηνπ ACA είλαη κέζα ζην main.c θαη είλαη νη εμήο: 

 α = β = 1 

 m = 100 [αξηζκφο κπξκεγθηψλ] 

 Q = 10 [δηαηξείηαη κε ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο L_k , (Zeng M., Luang F., 

Zhang J., Liu B., 2006), θαη δίλεη ην ξπζκφ έθρπζεο ηεο νπζίαο] 

 L_k (ην ιακβάλνπκε ζαλ ζηαζεξφ, ίζν κε ην πιήζνο ησλ GenCos) 

 ξ = 0.3 (Πξνζδηνξίδεη ην ξπζκφ εμάηκηζεο (decay) ηεο νπζίαο αλάκεζα ζηνπο 

γχξνπο [iterations ηνπ N_c ζην άξζξν, βήκα (10)]. Σηκέο απφ 0 σο 1, ην 0 

ζεκαίλεη φηη ε νπζία δελ εμαηκίδεηαη πνηέ, ην 1 ζεκαίλεη φηη εμαηκίδεηαη 

εληειψο κεηά απφ θάζε γχξν). 
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Τπνζέηoπκε: 

 φηη L_k είλαη ζηαζεξφ θαη ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ GenCos  

 ηελ αξρή ηεο δνθηκήο ηνπ k κπξκεγθηνχ ζηνλ ηξέρνληα γχξν N_c, θαη ην 

ηέινο ηεο δηαδξνκήο είλαη πάληα ζην ηειεπηαίν GenCos αθνχ έρεη πεξάζεη 

απφ φια ηα άιια. 

 Σν k_ij(t) ζηνλ ηχπν ηεο AP (βήκα12 ηνπ αιγνξίζκνπ) δελ ην ιακβάλνπκε 

ππφςε (ηηκή πάληα ίζε κε 1). 

 φηη mc_ij(t) = m_ij * C_ij(t) = bid_coefficient(j) * c(i) * C_ij(t) 

 

 

Κιείλνληαο ηελ παξάγξαθν ζέινπκε λα αλαθέξνπκε φηη ζηφρνο ήηαλ λα 

δηεξεπλήζνπκε ηηο πηζαλφηεηεο χπαξμεο ελφο πξνγξάκκαηνο ην νπνίν επηιέγεη έλα 

ηέηνην κνλνπάηη, ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ θαιχηεξα ηα θνξηία πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηηο δηαθνξεηηθέο παξαγσγηθέο κνλάδεο (GenCos) ψζηε λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε ειαρηζηνπνηψληαο παξάιιεια ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο.  
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Κεθάλαιο 6 
 

 

Σσνειζθορά διαηριβής  
 

 

 

 

 

  
 

Σην θεθάιαην απηό πεξηγξάθνπκε ηε ζπλεηζθνξά ηεο δηαηξηβήο ζηελ πεξηνρή ηεο 

ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο παηγλίσλ. Η δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε πξνβιεκάησλ θαη ε 

έξεπλα ζην πεδίν, απνηέιεζαλ ηνπο άμνλεο θίλεζεο ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε. Αζρνιεζήθακε κε ηελ αμηνιόγεζε θαη επηβεβαίσζε γλσζηώλ 

ζεσξεκάησλ θαη ηαθηηθώλ ησλ παηγλίσλ θαζώο θαη κε ηελ πεηξακαηηθή αλάιπζε ησλ 

ζπκπεξηθνξώλ ησλ παηθηώλ ζε παίγληα ρσξίο πιεξνθόξεζε.  

 

Η πξνζέγγηζε ηνπ Nash ζηα παίγληα ηα νπνία έρνπλ νδεγεζεί ζε αδηέμνδν, 

επηβεβαηώλεηαη από κηα ζεηξά απνδείμεσλ δηαθόξσλ ηερληθώλ σο επέθηαζε γλσζηώλ 

ζεσξεκάησλ. Σπλεπώο αζρέησο ησλ απνδεδεηγκέλσλ ζεσξηώλ ζρεηηθά κε ην βαζκό 

πνιππινθόηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε κέζνδνο, ην ζρήκα δηαηηεζίαο θαηά Nash 

παξνπζηάδεη καζεκαηηθό ππόβαζξν ηθαλό λα επηβεβαηώλεη ην απνηέιεζκα.       

 

Η ζπκπεξηθνξά ησλ παηθηώλ ζε έλα παίγλην ρσξίο πιεξνθόξεζε εμαξηάηαη από 

πνιινύο παξάγνληεο. Η κνληεινπνίεζε ησλ παηγλίσλ ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ 

πεξηνρή απηή, έρεη απνηειέζεη βνεζεηηθό παξάγνληα ώζηε λα θαηαγξαθνύλ νη 

πεξηζζόηεξεο από ηηο ζεσξεηηθώο αλακελόκελεο ζπκπεξηθνξέο. Από ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία ηελ νπνία αθνινπζήζακε, παξαηεξήζακε όηη κπνξνύκε λα κεηαηξέςνπκε 

ηελ πιεξνθόξεζε ζε παξάγνληα ξύζκηζεο ηνπ παηγλίνπ, ώζηε κέζα από ηνλ έιεγρν 

ηεο ηζνξξνπίαο λα ιακβάλνπκε ηα επηζπκεηά θαηά πεξίπησζε απνηειέζκαηα.  

 

Τέινο κέζα από ηε δηαηξηβή πξνθύπηνπλ δύν λέα ζέκαηα πξνο έξεπλα. Τν πξώην έρεη 

λα θάλεη κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο πιεξνθόξεζεο ζε έλα παίγλην θαη ην δεύηεξν κε ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο ηζνξξνπίαο Nash. Σρεηηθά κε ην πξώην ζέκα παξαηεξνύκε όηη δελ 

έρεη ζπλδεζεί πιήξσο, ε ζεκαληηθόηεηα ηεο ππάξρνπζαο πιεξνθόξεζεο ζην παίγλην 

κε ην πεξηβάιινλ πνπ ε ίδηα πιεξνθόξεζε δεκηνπξγεί, ώζηε νη παίθηεο λα κπνξνύλ 

λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα έληαμεο απηήο ηεο πιεξνθόξεζεο ζηε 

ζπλάξηεζε ηαθηηθήο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

Αλαθεξόκελνη ζηελ πξνζέγγηζε καο ζρεηηθά κε ηελ ηζνξξνπίαο Nash ζα δώζνπκε 

ζπλνπηηθά ην πιαίζην απηήο. Ο Nash ππνζηήξημε όηη ππάξρεη ηζνξξνπία, ηελ νπνία 

αζρέησο ησλ αληηξξήζεσλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο πξνζδηόξηζε. Πξηλ κεξηθά 

ρξόληα παξνπζηάζηεθε πξόηαζε αλαηξνπήο ηεο ζεσξίαο ηεο ηζνξξνπίαο Nash, ε 
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νπνία ζηεξίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ε επίιπζε ηεο ηζνξξνπίαο παξνπζηάδεη ην κέγηζην 

βαζκό πνιππινθόηεηαο, ζπλεπώο είλαη ζαλ λα κελ ππάξρεη.  

 

Εκείο επεμεξγαδόκαζηε ηε γεληθεπκέλε κνξθή ηεο ηζνξξνπίαο θαηά Nash. Εληόο ελόο 

νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο ππάξρεη αιιειεπίδξαζε ησλ απνθάζεσλ ησλ παηθηώλ 

πξνθεηκέλνπ ην ζύζηεκα λα νδεγεζεί ζε κηα λέα θαηάζηαζε. Σηε ζπλέρεηα νη παίθηεο 

εμαθνινπζνύλ θαη αιιειεπηδξνύλ εθ λένπ εληόο ηνπ παηγλίνπ θαη έηζη έρνπκε κηα 

δεύηεξε λέα θαηάζηαζε. Δειαδή δηαηξνύκε ην ζπλνιηθό παίγλην ζε ηκήκαηα ηα νπνία 

κπνξνύλ λα δώζνπλ κηα ιύζε ηζνξξνπίαο.        

 

Έζησ έλα παίγλην Π, ην νπνίν έρεη ηε κνξθή ελόο πνιύπιεπξνπ              . Οη 

θνξπθέο               είλαη ε λέα θαηάζηαζε ηνπ παηγλίνπ κεηά ηελ πξνεγνύκελε 

αιιειεπίδξαζε, θαη ηα δηαζηήκαηα                            , ε εμέιημε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο. Αξθεί λα βξεζεί ε ηζνξξνπία θάζε πξνεγνύκελεο θαη ζαθώο 

νξηζκέλεο θαηάζηαζεο γηα λα κπνξέζνπκε λα απνδείμνπκε θαη ζεσξεηηθά όηη 

ππάξρεη ηζνξξνπία εληόο αλακελόκελνπ ρξόλνπ ε νπνία κπνξεί λα ζρεκαηίδεηαη από 

έλα ζύλνιν ηζνξξνπηώλ ην νπνίν απνηειεί ην πεδίν νξηζκνύ ηεο ηζνξξνπίαο πνπ 

αλαδεηάκε. 

 

Εμεηάδνληαο έλα νηθνλνκηθό ζύζηεκα, έζησ γηα παξάδεηγκα ε θαζεκεξηλή 

θπθινθνξία ζηνπο δξόκνπο, παξαηεξνύκε όηη ην ζύζηεκα, ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ 

πνπ ην εμεηάδνπκε, ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηθηώλ ρσξίο 

πιεξνθόξεζε ή έζησ κε ειιηπή πιεξνθόξεζε. Τα απνηειέζκαηα ζπλεξγαζίαο ή 

ζύγθξνπζεο ξπζκίδνληαη θπξίσο από ηνπο θαλόλεο θπθινθνξίαο, αιιά θαη από ηελ 

άκεζε ζπλεξγαζία ησλ παηθηώλ εληόο ηνπ παηγλίνπ πξνθεηκέλνπ γηα κηα απόθαζε ε 

νπνία δελ είλαη ζύκθσλε κε ηνπο θαλόλεο ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο. Αλ δερζνύκε 

όηη έλα ηέηνην ζύζηεκα δελ ηζνξξνπεί γηαηί παξνπζηάδεη κέγηζην βαζκό 

πνιππινθόηεηαο, ζίγνπξα παξαηεξνύκε ζαθώο νξηζκέλα, ζε ρξόλν θαη ρώξν, 

ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηα νπνία ηζνξξνπνύλ.    
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