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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηεί κε εύιεπην αιιά θαη αλαιπηηθό ηξόπν  

ην πόξηζκα ελόο από ηα πιεόλ ζεκειηώδε ζεσξήκαηα ηεο ζύγρξνλεο νηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο, ην ζεώξεκα αδπλαηόηεηαο ηνπ Arrow (1963). Σν πξόβιεκα ηεο 

ζπλάξζξσζεο ησλ αηνκηθώλ πξνηηκήζεσλ έρεη αλαπηπρζεί ζηε ζεσξία θνηλσληθήο 

επηινγήο θαη ζε άιια παξόκνηα πξνβιήκαηα Φηιειεύζεξν παξάδνμν (liberal 

paradox) θαη ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ νη βαζηθέο δηαθνξέο ηνπο. 

Ζ Κνηλσληθή Δπηινγή ζπλδπάδεη ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη ηεο ζεσξίαο 
ηεο ςεθνθνξίαο. Δίλαη κεζνδνινγηθά αηνκηθηζηηθή, ππό ηελ έλλνηα όηη αζξνίδεη ηηο 
πξνηηκήζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κεκνλσκέλσλ κειώλ ηεο θνηλσλίαο. 
Υξεζηκνπνηώληαο ηα ζηνηρεία ηεο ηππηθήο ινγηθήο γεληθά, ε αλάιπζε πξνρσξά από 
κηα ζεηξά θαηλνκεληθά ινγηθώλ αμησκάησλ ηεο θνηλσληθήο επηινγήο ζην ζρεκαηηζκό 
κηαο ζπιινγηθήο ζπλάξηεζεο  θνηλσληθήο επηινγήο . 

Σα απνηειέζκαηα απνθάιπςαλ ηε ινγηθή αζπκβαηόηεηα ησλ δηαθόξσλ αμησκάησλ, 
όπσο ζην ζεώξεκα ηνπ Arrow, απνθαιύπηνληαο έλα πξόβιεκα ζπγθέληξσζεο θαη 
πξνηείλνληαο αλαδηαηύπσζε ή ζεσξεηηθή δηαινγή ζηε θαηάιεμε κεξηθώλ 
αμησκάησλ.  

ην πξώην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ην  Θεώξεκα ηνπ Arrow , ζα νξίζνπκε ηα 
αμηώκαηα απηνύ ζεσξήκαηνο θαη κειεηήζνπκε θαζέλα από απηά μερσξηζηά. 

ην δεύηεξν θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ην Φηιειεύζεξν παξάδνμν (Liberal 

paradox) ή δηαθνξεηηθά Sen paradox, πνπ είλαη κηα απινπνίεζε ηνπ Θεσξήκαηνο 

ηνπ Arrow.  

ην ηξίην  θεθάιαην ζα έρνπκε ηελ παξνπζίαζε ζπζηεκάησλ ςεθνθνξίαο ζα 
επηθεληξσζνύκε όκσο ζε ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπο ςεθνθνξίαο όπσο ηελ 
πιεηνςεθία , κέζνδνο Borda, κέζνδνο Copeland . 
 
ε απηό ην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά θάζε κηα κέζνδν ςεθνθνξίαο ζα 
αλαιύζνπκε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε κηαο από απηέο ζα παξνπζηάζνπκε ην 
ζεώξεκα ηνπ May, θαη πνηεο κέζνδνη ςεθνθνξίαο ην ηθαλνπνηνύλ . 
 
Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηέρεη κηα άζθεζε πάλσ ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ην 
πώο απηέο νη ηδηόηεηεο εθαξκόδνληαη ζε έλα ηέηνην πιαίζην.  
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SUMMARY 

The aim of this work is to present comprehensibly and analytically the corollary of 

one of the most fundamental theorems of the contemporary economics, the Arrow‘s 

Ηmpossibility Σheorem (1963). The problem of the articulation νf the individual 

preferences has developed in the Σheorem of Social Choice and in other similar 

problems such as the Liberal Paradox, so the presentation of their rudimentary 

differences is required. 

The Social Choice combines elements of the economic welfare and the voting 

theory. It is methodologically individualistic, in the sense that it sums the preferences 

and the behaviors of the individual members of the society. Using the elements of 

the typical rationality generally, the analysis proceeds from a series of ostensibly 

logical axioms of the social choice to the formation of a collective function of the 

social choice. 

The results revealed the logical incompatibility of the several axioms, such as the 

Arrow‘s Theorem, presenting a problem of gathering and suggesting reformulation 

or theoretical screening in the conclusion of some axioms. 

In the first chapter we will deal with the Arrow‘s Theorem, we will define the axioms 

of this theorem and we will study each one of them separately. 

In the second chapter we will deal with the Liberal Paradox, also Sen Paradox, 

which is a simplification of Arrow‘s Theorem. 

In the third chapter there will be a presentation of the voting systems, but we will 

focus on specific voting methods, such as the Majority rule, the Borda and the 

Copeland method. 

In this chapter we will thoroughly present each voting method, we will analyze their 

technical features, we will present the May Theorem and which voting methods 

correspond to it. 

The forth chapter includes a practice on the corporate governing and indicates how 

these properties are implemented in such ac on text. 
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Δηζαγσγή 

 

Ο ηίηινο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη : «Τπάξρνπλ θνηλσληθέο πξνηηκήζεηο», γηα 
λα απαληήζνπκε ζηνλ παξαπάλσ ηίηιν ή λα πξνζεγγίζνπκε κηα απάληεζε ζα 
ιάβνπκε ππόςε ην  Θεώξεκα ηνπ Arrow, ζα νξίζνπκε ηα αμηώκαηα απηνύ 
ζεσξήκαηνο θαη κειεηήζνπκε θαζέλα από απηά μερσξηζηά. 

Αθνινύζσο ζα απνδείμνπκε πσο δελ ππάξρεη ζπλάξηεζε θνηλσληθήο επηινγήο πνπ 
λα ηθαλνπνηεί ζύγρξνλνο απηά ηα αμηώκαηα. 

ην δεύηεξν θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ην Φηιειεύζεξν παξάδνμν (Liberal 

paradox) ή δηαθνξεηηθά Sen paradox ή Sen's paradox, πνπ είλαη κηα απινπνίεζε 

ηνπ Θεσξήκαηνο ηνπ Arrow.  

Καη ζε απηό ην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηα αμηώκαηα θαη ζα απνδείμνπκε πσο 
δελ ππάξρεη ζπλάξηεζε θνηλσληθήο επηινγήο πνπ λα ηθαλνπνηεί απηά ηα αμηώκαηα. 
 
ην ηξίην  θεθάιαην ζα έρνπκε ηελ παξνπζίαζε ζπζηεκάησλ ςεθνθνξίαο ζα 
επηθεληξσζνύκε όκσο ζε ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπο ςεθνθνξίαο όπσο ηελ 
πιεηνςεθία, κέζνδνο Borda, κέζνδνο Copeland. 
 
ε απηό ην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά θάζε κηα κέζνδν ςεθνθνξίαο ζα 
αλαιύζνπκε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε κηαο από απηέο ζα παξνπζηάζνπκε ην 
ζεώξεκα ηνπ May, θαη πνηεο κέζνδνη ςεθνθνξίαο ην ηθαλνπνηνύλ. 
 
Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηέρεη κηα άζθεζε εθαξκνγήο πάλσ ζηα ζπζηήκαηα 
ςεθνθνξίαο ζέινληαο κε ηελ άζθεζε απηή λα δείμνπκε πσο ηειηθά ηόζν νη 
πξνηηκήζεηο καο όζν θαη ην ζύζηεκα ηεο ςεθνθνξίαο είλαη ππεύζπλα γηα ηελ 
επηινγή κηαο απόθαζεο. 
 
Σέινο ζην ηειεπηαίν θνκκάηη ζα ππάξρνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα από θάζε θεθάιαην θαη 
ε αλαζθόπεζε ησλ  αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ ηεο άζθεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

Σν ζεώξεκα αδπλακίαο ηνπ Αrrow   

 
ΔΙΑΓΧΓΗ 

θνπόο απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα παξνπζηαζηεί κε εύιεπην αιιά θαη αλαιπηηθό 

ηξόπν ην πόξηζκα ελόο από ηα πιένλ ζεκειηώδε ζεσξήκαηα ηεο ζύγρξνλεο 

νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, ην ζεώξεκα αδπλαηόηεηαο ηνπ Arrow (1963). 

Σν ζεώξεκα Arrow απνθαιείηαη θαη σο "ζεσξία ηεο θνηλσληθήο επηινγήο" (public 

choice theory). Ο Arrow ζην πξσηνπνξηαθό ηνπ άξζξν (1950) πνπ νδήγεζε ζηελ 

δεκνζίεπζε ηεο γλσζηήο εξγαζίαο ηνπ Social Choice and Individual Values (1951) 

πνπ ηνπ απέθεξε θαη ην βξαβείν Νόκπει (1972), εμεηάδεη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ 

ζα επηηξέςνπλ ηελ θαηαζθεπή κηαο ζπλάξηεζεο θνηλσληθήο επηινγήο πνπ λα 

ζηεξίδεηαη ζε αηνκηθέο πξνηηκήζεηο. 

Υξεζηκνπνηώληαο κε κεηξήζηκεο ζπλαξηήζεηο ρξεζηκόηεηαο νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ 

ηελ ηεξάξρεζε θάπνησλ ελαιιαθηηθώλ θαηαζηάζεσλ βάζε κηαο πξνηίκεζεο ή 

αδηαθνξίαο, αλέιπζε ηα δηάθνξα αμηώκαηα (ηεο πιεξόηεηαο, ηεο κεηαβαηηθόηεηαο 

θαη ηεο απηνπάζεηαο) πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ ηεξάξρεζε απηή. 

Με ηελ εμαγσγή ησλ αηνκηθώλ πξνηηκήζεσλ γηα ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θζάλνπκε 

ζε κηα θνηλσληθή πξνηίκεζε πνπ δελ είλαη ηίπνηα άιιν από ηελ ζπλάξηεζε 

θνηλσληθήο επεκεξίαο. Δάλ ηα άηνκα πξνηηκνύλ κηα θαηάζηαζε έλαληη κηαο άιιεο, 

ηόηε απηή ε ηεξάξρεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη ζηελ ζπλάξηεζε θνηλσληθήο 

επεκεξίαο. 

1.1 ΚΑΝΟΝΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ
1 

Αο ππνζέζνπκε όηη έρνπκε έλα αξηζκήζηκν κε θελό ζύλνιν αηόκσλ V. Σππηθά, ην V 

ππνηίζεηαη όηη είλαη πεπεξαζκέλν κε  𝑉 ≥ 2, ζηε ζπλέρεα ζα ζρνιηάζνπκε θαη ηελ 

πεξίπησζε, πνπ ην V είλαη έλα αξηζκήζηκν απεηξνζύλνιν. Μεξηθέο θνξέο, ζα 

νλνκάδνπκε ην ζύλνιν V νκάδα αηόκσλ - ρσξίο θπζηθά λα ππνλννύκε όηη ην 

ζύλνιν απηό απνηειεί κηα αιγεβξηθή νκάδα. Μηα θαιύηεξε νλνκαζία ηεο νκάδαο 

αηόκσλ V είλαη ε ―θνηλσλία‖ θαη ζπλήζσο ζα ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν απηό. 

Δπηπιένλ, ζα νλνκάδνπκε ζπλαζπηζκό θάζε (κε θελό) ππνζύλνιν ηνπ V (αθόκε θη 

όηαλ είλαη κνλνζύλνιν). 

Όηαλ θάζε άηνκν i Є V έρεη ηηο δηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο, ην εξώηεκα είλαη αλ θαη πώο 

από απηέο ηηο αηνκηθέο πξνηηκήζεηο ζα κπνξνύζακε λα εμαγάγνπκε κηα θνηλσληθή ή 

ζπιινγηθή πξνηίκεζε, ε νπνία ζα εμέθξαδε όιε ηελ ―θνηλσλία‖ V ησλ αηόκσλ. Δίλαη 

εύινγν λα ππνζέζνπκε όηη νη αηνκηθέο πξνηηκήζεηο αλαπαξίζηαληαη από ηνλ πην 

ζηνηρεηώδε ηύπν πξνηηκήζεσλ, δειαδή, από κηα ζρέζε αζζελώλ ή απζηεξώλ 

πξνηηκήζεσλ Ri Є S (Υ) (όπνπ, πξνθαλώο, ν δείθηεο i δειώλεη όηη ε ζρέζε απηή 

                                                           
1 Ειςαγωγθ ςτην ιεωρία τησ Κοινωνικθσ Επιλογθσ Μωυςθσ Α Μπουντουρίδησ 
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πηνζεηείηαη από ην άηνκν i). Σόηε νη πξνηηκήζεηο όισλ ησλ αηόκσλ ηεο νκάδαο V 

ζρεκαηίδνπλ έλα ζύλνιν S (Υ)λ, ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία, δειαδή, ηα δηαλύζκαηα ηεο 

κνξθήο π =(Ri) iЄV, νλνκάδνληαη πξνθίι πξνηηκήζεσλ ησλ αηόκσλ ηεο νκάδαο 

(―θνηλσλίαο ") απηήο.  

Βέβαηα, αλ νη αηνκηθέο πξνηηκήζεηο ήηαλ θάπνηαο εηδηθόηεξεο κνξθήο (από ηηο 

αζζελείο ή απζηεξέο πξνηηκήζεηο), ζα κπνξνύζακε λα είρακε ηα ζύλνια ησλ 

πξνθίι πξνηηκήζεσλ Α(Υ)λ,Σ(Υ)λ,Ο(Υ)λ,L(Υ)λ, όηαλ, αληίζηνηρα, νη αηνκηθέο 

πξνηηκήζεηο ήηαλ αθπθιηθέο απζηεξέο πξνηηκήζεηο, απζηεξέο κεξηθέο δηαηάμεηο, 

αζζελείο δηαηάμεηο θαη γξακκηθέο δηαηάμεηο. 

ε νπνηαδήπνηε όκσο πεξίπησζε, όηαλ έρνπκε έλα πξνθίι πξνηηκήζεσλ, έρεη 

ελδηαθέξνλ λα γλσξίδνπκε αλ κπνξνύκε λα ην αλαπαξαζηήζνπκε από κηα κόλν 

ζρέζε πξνηηκήζεσλ. Αλ θάηη ηέηνην κπνξεί λα γίλεη, είλαη ―ινγηθό‖ λα πεξηκέλνπκε όηη 

ε ζπλνιηθή-θνηλσληθή πξνηίκεζε ―ζπλαζξνίδεη‖ - κε θάπνηα έλλνηα - όιεο ηηο 

αηνκηθέο πξνηηκήζεηο ησλ αηόκσλ-κειώλ ηεο νκάδαο ―θνηλσλίαο‖. Πξνθαλώο, κηα 

ηέηνηα ―ζπλάζξνηζε‖ ή ―ζπκθεθηζκόο‖ ησλ αηνκηθώλ πξνηηκήζεσλ παξάγεη έλα 

ζπλνιηθό ή ζπιινγηθό απνηέιεζκα, πνπ επεηδή εθθξάδεη όιε ηελ νκάδα (ή 

―θνηλσλία‖,), νλνκάδεηαη ―θνηλσληθή επηινγή‖. Με πην ηππηθό ηξόπν, ηα πξνεγνύκελα 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νξηζκό πνπ αθνινπζεί: 

 'Έλαο θαλόλαο θνηλσληθήο επηινγήο είλαη µηα απεηθόληζε 

ζ: S(Υ)λ -> S(Υ). 
Δπηπιένλ ε εηθόλα ζ(π) ηνπ πξνθίι (αζζελώλ ή απζηεξώλ) πξνηηµήζεσλ π Є S (Υ)v 

θάησ από ηνλ θαλόλα θνηλσληθήο επηινγήο ζ νλνµάδεηαη θνηλσληθή πξνηίµεζε. 

Οξηζκόο : Μηα αληηζηνηρία θνηλσληθήο επηινγήο είλαη κηα απεηθόληζε ζ:S(X)v→2x, 

όπνπ 2x, είλαη ην δπλακνζύλνιν ηνπ Υ δειαδή ην ζύλνιν όισλ ησλ ππνζύλνισλ 

καδί κε ην θελό ζύλνιν. 

Οξηζκόο : Μηα ζπλάξηεζε θνηλσληθήο επηινγήο νξίδεηαη ζαλ κηα απεηθόληζε  

C: Ẍ2 x S(Υ)λ → Ẍ ηέηνηα ώζηε γηα θάζε Α Є Ẍ θαη π Є S(X)v, λα είλαη C(A,π)  Α, 

επηπιένλ ε εηθόλα C(A,π) κηα θαηάζηαζεο (Α,π) θάησ από ηελ C νλνκάδεηαη ζύλνιν 

επίινγσλ ηεο ζπλάξηεζεο θνηλσληθήο επηινγήο C γηα ηελ θαηάζηαζε (A,π)  

1.2 ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΘΔΧΡΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ARROW  

Δξρόκαζηε ηώξα λα ζπδεηήζνπκε ην ζεκειηώδεο απνηέιεζκα ηεο ζεσξίαο ηεο 

θνηλσληθήο επηινγήο, ην 1950 ν Kenneth Arrow (1950, 1963) παξείρε κηα 

εληππσζηαθή απάληεζε ζε έλα βαζηθό θαη αθεξεκέλν πξόβιεκα ηεο δεκνθξαηίαο: 

πώο κπνξνύλ νη πξνηηκήζεηο πνιιώλ αηόκσλ λα ζπγθεληξώλνληαη ζηηο θνηλσληθέο 

πξνηηκήζεηο; Ζ απάληεζε, ε νπνία έρεη γίλεη γλσζηή σο ην «Θεώξεκα ηνπ Arrow», 

ήηαλ όηη θάζε πηζαλή κέζνδνο ζπλάζξνηζεο έρεη θάπνην ειάηησκα.  

                                                           
2
 Το Ẍ ςυμβολίζει το ςφνολο όλων των δυνατών εναλλακτικών για το Χ 
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Σν Θεώξεκα ηεο Αδπλακίαο δεκηνύξγεζε κηα πιεζώξα βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ 

θαη έλα ζεκαληηθό πεδίν πνπ νλνκάδεηαη «Θεσξία ηεο Κνηλσληθήο Δπηινγήο» 

(Campbell θαη Kelly, 2002). Σν ζεώξεκα είρε επίζεο ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο, θαζώο θαη ζε 

πεδία όπσο ε καζεκαηηθή βηνινγία (Bay θαη McMorris, 2003). 

Ζ Θεσξία ηεο Γεκόζηαο Δπηινγήο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ πεηζαξρία ηεο 

δεκόζηαο πνιηηηθήο. Χο έλα ζέκα ην νπνίν κειεηάηαη ζπρλά από νηθνλνκνιόγνπο θαη 

πνιηηηθνύο επηζηήκνλεο, ε δεκόζηα επηινγή ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαδνζηαθή 

νηθνλνκηθή ζεσξία γηα λα θαηαλνήζεη ηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Ο McLean (1991) αλαθέξεη, ραξαθηεξηζηηθά, πσο ε «δεκόζηα επηινγή δελ είλαη έλα 

ζέκα, είλαη έλαο ηξόπνο γηα ηε κειέηε ελόο ζέκαηνο», ζεκαηνδνηώληαο έηζη ηελ 

εθαξκνγή ησλ νηθνλνκηθώλ εξγαιείσλ, όπσο είλαη ε ζεσξία ηεο νξζνινγηθήο 

επηινγήο γηα λα θαηαλνήζεη ηελ πνιηηηθή. 

Αλ θαη έρνπλ ζπδεηεζεί θαηά θόξνλ νη κέζνδνη θαη ηα ζέκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηα 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα δεκόζηαο πνιηηηθήο (Morçöl & Ivanova, 2010), ε 

δεκόζηα επηινγή είλαη έλα ζέκα πνπ ζπρλά δελ ιακβάλεηαη ππόςε ζε θαλέλαλ 

επηζηεκνληθό θιάδν εθηόο ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ησλ πνιηηηθώλ επηζηεκώλ θιάδσλ 

(Pincione, 2004). Χζηόζν, ν Altman (2012) έδεημε πσο ε νξηνζέηεζε ηνπ 

νξζνινγηζκνύ θαη ησλ ζπκπεξηθνξηθώλ νηθνλνκηθώλ έρνπλ ζεκαληηθέο εθαξκνγέο 

γηα ηε δεκόζηα ηάμε. Ο Pincione (2004) ππνζηήξημε όηη είλαη «ηδηαίηεξα ζθόπηκν λα 

δηδάζθεηαη ε δεκόζηα επηινγή θαη ζε άιινπο επηζηεκνληθνύο θιάδνπο», ελώ «δελ 

ρξεηάδεηαη λα είλαη πξνβιέςηκα αθξηβήο» (ζει. 469). 

Γεκόζηα Δπηινγή 

Γεκόζηα επηινγή εθαξκόδεη λενθιαζηθέο νηθνλνκηθέο κεζόδνπο νη νπνίεο 

επηθεληξώλνληαη ζηελ ηδηνηέιεηα θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο γηα λα 

εμεγήζνπλ ηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά (Hill, 1999).  

Ο Mueller (2003) ηελ πεξηέγξαςε σο «ηελ νηθνλνκηθή κειέηε ηεο κε εκπνξηθήο 

ιήςεο απνθάζεσλ, ή απιά ηελ εθαξκνγή ηεο νηθνλνκίαο ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε» 

(ζει. 1). ηε δεκόζηα επηινγή, ηα άηνκα, νη νκάδεο ζπκθεξόλησλ, θαη νη πνιηηηθνί 

ππνηίζεηαη πσο όινη επηδηώθνπλ ην πξνζσπηθό ζπκθέξνλ ηνπο (MacLean, 2011), 

όπσο αθξηβώο θαη ν «νηθνλνκώλ άλζξσπνο» ζηελ αγνξά. 

Οη πνιηηηθέο απνθάζεηο εμαξηώληαη από ην θόζηνο θαη ηα νθέιε κηαο ελέξγεηαο, θαη 

θάζε νκάδα πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηε ρξεζηκόηεηά ηεο κέζσ εγσηζηηθώλ θαη 

νξζνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ (Mueller, 2003). Ζ ζεσξία ηεο δεκόζηαο επηινγήο 

απνηειείηαη ζέκα θπξίσο από ηελ ζεσξία ηνπ θξάηνπο, ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

ςεθνθόξσλ, θαη ηελ θνκκαηηθή πνιηηηθή (Hill, 1999). 



Τπάξρνπλ Κνηλσληθέο Πξνηηκήζεηο 
 

 10 

Ζ ζεσξία ηεο δεκόζηαο επηινγήο αλαγλσξίδεη ηηο αδπλακίεο ηεο αγνξάο (Lemieux, 

2004), γεγνλόο πνπ εμεγεί γηαηί πξέπεη λα ππάξρεη κηα θπβέξλεζε. Με απηή ηελ 

έλλνηα, ε απνηειεζκαηηθόηεηα, ε αλαδηαλνκή θαη ε εμάιεηςε ηεο εμσηεξηθόηεηαο 

απνηεινύλ ηα αίηηα ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο (Oppenheimer, 2012), όπσο νπζηαζηηθά 

ιεηηνπξγνύλ νη θπβεξλήζεηο γηα ηελ παξνρή δεκόζησλ αγαζώλ. Δπηπιένλ, ε ζεσξία 

ηεο δεκόζηαο επηινγήο πεξηγξάθεη πώο ηνθεληεξαιηζηηθό ζύζηεκα είλαη ην βέιηηζην, 

δεδνκέλνπ όηη είλαη απνηειεζκαηηθό ζε ηνπηθό, πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό επίπεδν 

δηαθπβέξλεζεο (Mueller, 2003). 

Χζηόζν, ππνζηεξίδεηαη όηη ε άκεζε δεκνθξαηία είλαη αδύλαηε ζε δηθνκκαηηθά 

ζπζηήκαηα θαζώο θαη ηα δύν κέξε σζνύληαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ζηάζεο πνπ 

πξνηηκάηαη από ηνλ κέζν ςεθνθόξν (Turnbull & Djoundourian, 1994). Σν θαηλόκελν 

απηό είλαη έλα θξίζηκν ζπζηαηηθό ηεο ζεσξίαο ηεο δεκόζηαο επηινγήο, πνπ δείρλεη 

πώο ηα ζπζηήκαηα ςεθνθνξίαο ζπρλά επηιέγνπλ ηνλ ππνςήθην ή ην απνηέιεζκα 

πνπ επλνείηαη από ην κέζν ςεθνθόξν, πηέδνληαο ζηε ζπλέρεηα ηνπο πνιηηηθνύο λα 

θαηεπζπλζνύλ πξνο ηε κέζε ηεο θνηλήο γλώκεο. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο δεκόζηαο επηινγήο εληνπίδνπλ ηνλ ππξήλα ηεο πξνζέγγηζήο 

ηνπο ζε δύν βαζηθέο γλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο. Ζ πξώηε 

νθείιεηαη ζηνλ Kenneth J. Arrow (1951, 1963), ν νπνίνο έδεημε όηη ην θξάηνο δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη'αλαινγία κε έλα άηνκν, δηόηη ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο 

πξνηηκήζεσλ ζε κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα δεκηνπξγεί βαζηθά πξνβιήκαηα 

ζπλέπεηαο. Ζ δεύηεξε πξνέξρεηαη από ηνλ James M. Buchanan (1949, 1954),ν 

νπνίνο ππνζηήξημε ηελ άπνςε ηνπ θξάηνπο σο κηα αγνξά ζηελ νπνία ηα άηνκα 

αιιεινεπηδξνύλ κέζσ ηεο αληαιιαγήο. Ζ επηθέληξσζε ζηελ αληαιιαγή θαη όρη ζηνλ 

εμαλαγθαζκό νδεγεί ηνλ Buchananζηελ παξαδνρή ηεο ζπλαίλεζεο κεηαμύ ίζσλ σο 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε δεκόζηα ιήςε απνθάζεσλ. 

Οη ζπλεηζθνξέο ηνπ Black (1948) ζρεηηθά κε ην ηνπ κέζνπ ςεθνθόξνπ, ηνπ Tullock 

(1959) γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία θαη ηνπ Coase (1960) ζρεηηθά κε ην 

θνηλσληθό θόζηνο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ ζε ζπλδπαζκό κε ην έξγν ησλ Arrowθαη 

Buchanan. Όινη έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα κηα ζρνιή ζθέςεο πνπ είλαη γλσζηή σο 

δεκόζηα επηινγή θαη ε νπνία ζηηο κέξεο καο θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ πνιιώλ 

εξεπλεηώλ. 

Ζ ζεσξία ηεο επηζηήκεο –ζύκθσλα κε ηνλ Kuhn (1962) - ζα θαηαηάμεη ηε δεκόζηα 

επηινγή σο έλα επηζηεκνληθό παξάδεηγκα ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο, θαζώο 

πεξηέρεη θαη ηα ηέζζεξα θαζνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηζηεκνληθώλ πξνηύπσλ. 

Καη'αξράο, κνηξάδεηαη ηηο βαζηθέο γεληθεύζεηο (ή ηνπο θπζηθνύο λόκνπο) κε ηελ 

νηθνλνκία, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη εκπιεθόκελνη είλαη νξζνινγηθνί θαη ηδηνηειείο. 

Γεύηεξνλ, βαζίδεηαη ζε έλα θνηλό νληνινγηθό ή εξεπλεηηθό κνληέιν πνπ πξνθύπηεη 

από ηε ζπλεπή εθαξκνγή ηνπ ζηελ ππόζεζε ησλ νξζνινγηθώλ θαη ηδηνηειώλ 

παξαγόλησλ ζηε ζθαίξα ηεο πνιηηηθήο. Σξίηνλ, ε πξνηηκώκελε κέζνδνο ηεο είλαη ε 

ζεηηθή αλάιπζε ησλ πνιηηηθώλ ζεζκώλ, θαη ηέηαξηνλ, ν θνηλόο ζηόρνο ησλ 
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κειεηεηώλ ηεο δεκόζηαο επηινγήο είλαη λα αληιήζνπλ θαλνληζηηθέο πξνηάζεηο γηα 

βειηηώζεηο ησλ πνιηηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζεζκώλ. 

Ο Kuhn(1962) ηνλίδεη ηε γεληθή επηθάιπςε ελόο παξαδείγκαηνο θαη ηεο εξεπλεηηθήο 

θνηλόηεηαο πνπ πξνζθνιιάηαη ζε απηό: «έλα παξάδεηγκα είλαη απηό πνπ ηα κέιε 

κηαο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο παξέρνπλ (κνηξάδνπλ), θαη, αληηζηξόθσο, ε 

επηζηεκνληθή θνηλόηεηα απνηειείηαη από άηνκα πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην παξάδεηγκα» 

(ζει. 176). Ο Mueller (1985) δείρλεη πόζν θαιά ην παξάδεηγκα ηεο δεκόζηαο 

επηινγήο ηαηξηάδεη ζην παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθό. 

Πξνθιήζεηο γηα ην Παξάδεηγκα ηεο Γεκόζηαο Δπηινγήο 

Δπηζηεκνληθά παξαδείγκαηα ζπάληα παξακέλνπλ ρσξίο λα ακθηζβεηεζνύλ, θαη ε 

επηζηεκνληθή πξόνδνο νδεγείηαη ζπρλά από πξνθιήζεηο γηα ηα ππάξρνληα 

παξαδείγκαηα. Αθξηβώο όπσο ε δεκόζηα επηινγή ακθηζβήηεζε ηελ «πξνζέγγηζε 

ηνπ θνηλσληθνύ ζρεδηαζκνύ», ε ίδηα ακθηζβεηείηαη από άιιεο ζρνιέο ζθέςεο. 

Μέρξη πξόζθαηα ππήξμαλ δύν θύξηεο γξακκέο θξηηηθήο: κηα πνπ πξνέξρεηαη από 

ηελ πνιηηηθή επηζηήκε θαη ε άιιε από Chicago School of Economics. 

Πνιηηηθνί επηζηήκνλεο, όπσο νη Green θαη Shapiro ππνζηεξίδνπλ όηη ε δεκόζηα 

επηινγή πξνζθέξεη «ιίγν πεξηζζόηεξν από ό, ηη ε επαλάιεςε ησλ ππαξρνπζώλ 

γλώζεσλ ζηελ νξζνινγηθή επηινγή» (Green θαη Shapiro 1994, ζ. 6) θαη ζπκβάιιεη 

ειάρηζηα ζηελ θαηαλόεζε ηεο πξαγκαηηθήο πνιηηηθήο. Αιιά ε θξηηηθή από απηνύο 

ηνπο πνιηηηθνύο επηζηήκνλεο βαζίδεηαη ζε ζαζξά ζεκέιηα. Γελ είλαη δύζθνιν λα 

αλαδεηρζνύλ απνδείμεηο γηα λέεο θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη από 

ηε δεκόζηα επηινγή. ε απηό ην ζεκείν, αμίδεη λα αλαθεξζνύκε, ζηνλ Mueller (2003, 

θεθ. 28), ν νπνίνο απνδεηθλύεη κε παξαδείγκαηα ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο δεκόζηαο 

επηινγήο, όπσο έθαλε ν Riker γηα ηελ πνιηηηθή ζπκκαρηώλ (1962) ή ν Stratmann 

(1992, 1995), γηα ην πώο κηα αθεξεκέλε αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο κέζσ ηεο δεκόζηαο 

επηινγήο ήηαλ ζε ζέζε λα βειηηώζεη ηελ θαηαλόεζε ησλ πξαγκαηηθώλ πνιηηηθώλ 

θαηλνκέλσλ. 

Δπηπιένλ, ην γεγνλόο όηη πνιινί πνιηηηθνί επηζηήκνλεο έρνπλ αλαθαιύςεη ηελ 

αλαιπηηθή δύλακε ηεο δεκόζηαο επηινγήο θαη έρνπλ κεηαηνπηζηεί από ηηο 

παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο γηα ηελ νξζνινγηθή επηινγή 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο θαιόο δείθηεο ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο 

δεκόζηαο επηινγήο θαηά ηεο ζεκειηώδνπο θξηηηθήο πνπ δηαηππώλεηαη από 

πνιηηηθνύο επηζηήκνλεο όπσο ν Green θαη ν Shapiro. 

Ζ δεύηεξε πξόθιεζε έξρεηαη από ην Chicago School of Economics θαη πξνβάιιεηαη 

κε πην γλσζηή απηή από ην βηβιίν ηνπ Wittman (1995), ―The Myth of Democratic 

Failure: Why Political Institutions Are Efficient‖. Ο Wittman - παξόκνηα κε ηνλ Becker 

(1983), ηνλ Peltzman (1976) θαη ηνλ Posner (1974) - ππνζηεξίδεη όηη ηα άηνκα 
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θζάλνπλ ζηελ επάξθεηα Pareto αθόκα θαη ζηελ πνιηηηθή ζθαίξα θαη όηη νη 

ππάξρνληεο ζεζκνί είλαη νη απνηειεζκαηηθόηεξνη δπλαηνί, γηα ην κόλν ιόγν γηα λα 

κελ πηνζεηήζνπλ κηα αλώηεξε ελαιιαθηηθή ιύζε θαζώο ην θόζηνο ηεο αιιαγήο ζα 

αληηζηάζκηδε ηα νθέιε. 

Πνιηηηθή Οηθνλνκία: Μηα Νέα Πξόθιεζε γηα ηε Γεκόζηα Δπηινγή 

Πξόζθαηα, κηα λέα πξόθιεζε γηα ηε δεκόζηα επηινγή έρεη μεθηλήζεη από κηα νκάδα 

εξεπλεηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Alesina, Persson, θαη Tabellini, αλαθνξηθά 

κε ηελ πνιηηηθή νηθνλνκία. Μηα από ηηο πξώηεο ζπλεηζθνξέο ζηελ πνιηηηθή νηθνλνκία 

ήηαλ απηή ηνπ Alesina (1987) γηα ηνπο πνιηηηθνύο επηρεηξεκαηηθνύο θύθινπο. Μηα 

επηζθόπεζε ηεο εξεπλεηηθήο αηδέληαο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο παξνπζηάδεηαη ζην 

βηβιίν ησλ Persson θαη Tabellini (2000), ―PoliticalEconomics‖ θαη - ζε ζρέζε κε ηα 

κνληέια ζηε ζθαίξα ησλ δεκόζησλ νηθνλνκηθώλ - ζην άξζξν ηνπο 

―PoliticalEconomicsandPublicFinance‖ (Persson θαη Tabellini 2002).  

ε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνύκελεο θξηηηθέο ηεο δεκόζηαο επηινγήο, ε πνιηηηθή 

νηθνλνκία ηζρπξίδεηαη όηη δελ είλαη απιά έλαο ακθηζβεηίαο ηεο δεκόζηαο επηινγήο, 

αιιά ν δηάδνρόο ηεο: «Η Πνιηηηθή Οηθνλνκία έρεη γίλεη κία από ηηο πην δξαζηήξηεο 

πεξηνρέο έξεπλαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Με βάζε ηηο νξζνινγηθέο πξνζδνθίεο ηεο 

καθξννηθνλνκίαο θαη ηε Θεσξία Παηγλίσλ, ε Πνιηηηθή Οηθνλνκία είλαη ην κειινληηθό 

πεδίν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξζνινγηθώλ ςεθνθόξσλ, ησλ θνκκάησλ θαη ησλ 

πνιηηηθώλ κνληέισλ» (Persson θαη Tabellini, 2000). 

Ζ δεκόζηα επηινγή ζεσξείηαη κόλν σο έλα δνκηθό ζηνηρείν γηα ηε δηακόξθσζε ηεο 

πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Γηαηί απηή ε άπνςε έρεη ιεθζεί γίλεηαη θαλεξό αλ ιάβεη θαλείο 

ππόςε ηελ αληίιεςε ηεο δεκόζηαο επηινγήο από ηε ζθνπηά ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο 

πνπ παξνπζηάδεηαη από ηνπο Persson, Roland, θαη Tabellini (1998):«ε παξαδνζηαθή 

λενθιαζηθή ζεσξία είλαη εληειώο θαλνληζηηθή θαη αλαιακβάλεη θαινπξναίξεηε ηνλ 

ζρεδηαζκό κε κηα θαιά θαζνξηζκέλε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο πξόλνηαο. Απηό έρεη 

επηθξηζεί σο θαξηθαηνύξα από ηε ζρνιή Γεκόζηαο Δπηινγήο, ε νπνία ππνζηεξίδεη όηη 

νη πνιηηηθνί αθνινπζνύλ νξζνινγηθά ην πξνζσπηθό ζπκθέξνλ ηνπο. Η Θεηηθή 

Θεσξία ηεο Γεκόζηαο Δπηινγήο, σζηόζν, ζπλήζσο βαζίδεηαη ζε κηα ελαιιαθηηθή 

θαξηθαηνύξα: ε δπζνίσλε Λεβηάζαλ ράξαμεο πνιηηηθήο πνπ αληηθαζηζηά ηνλ 

θηιάλζξσπν ζρεδηαζκό θαη αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ δηθνύ 

ηεο νθέινπο. Τν ζπκθέξνλ ησλ ςεθνθόξσλ θαη νη πηζαλέο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ηνπο 

γεληθά δελ ιακβάλνληαη ππόςε, θαη νη πνιηηηθνί ζεζκνί δελ παίδνπλ θαλέλα ξόιν 

ζηελ αλάιπζε. Η νηθνδόκεζε κηαο γέθπξαο κεηαμύ ησλ δύν απηώλ πξνζεγγίζεσλ - 

ζπλδπάδνληαο ηηο θύξηεο ηδέεο ηνπο - είλαη έλα ζεκαληηθό έξγν γηα ηα δεκόζηα 

νηθνλνκηθά. Απηό απαηηεί ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ην πόζν θαιά 

νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί έρνπλ επζπγξακκίζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ ςεθνθόξσλ θαη ηα 

θίλεηξα ησλ ηδηνηειώλ πνιηηηθώλ» (ζει. 686 - 687). 
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1.3 ΠΡΟΔΚΣΑΔΙ ΣΟΤ ΘΔΧΡΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ARROW 

 Ψεθνθνξία 

Γεδνκέλνπ όηη ε ςήθνο είλαη δξάζε αλάινγε κε ηηο αγνξέο, δελ απνηειεί έθπιεμε ην 

γεγνλόο όηη έλα ζεκαληηθό κέξνο βηβιηνγξαθίαο ηεο δεκόζηαο επηινγήο έρεη 

αζρνιεζεί κε δεηήκαηα ςεθνθνξίαο. Έλα αηώλην εξώηεκα ήηαλ, γηαηί ςεθίδνπκε; Αλ 

θάπνηνο ζθέθηεηαη ηελ απόθαζε λα ςεθίζεη ή λα απόζρεη από ηελ ςεθνθνξία, 

όπσο θάηη αλάινγν κε ηελ αλακελόκελε ρξεζηκόηεηα, ην κνληέιν ηεο ηδηνηέιεηαο 

πξνβιέπεη όηη ε απόθαζε ηεο ςεθνθνξίαο ζα εμαξηεζεί από ηα νθέιε πνπ ζα ιάβεη 

από ηελ επηηπρία ελόο ππνςεθίνπ ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ηελ πηζαλόηεηα ε ςήθνο α 

είλαη θαζνξηζηηθή, θαζώο θαη ηα έμνδα ηεο ςεθνθνξίαο (Riker&Ordeshook, 1968). 

Σν απνθαινύκελν «παξάδνμν ηεο ςεθνθνξίαο» πξνθύπηεη από ην γεγνλόο όηη θάζε 

ινγηθόο ππνινγηζκόο ησλ παξνρώλ, ησλ πηζαλνηήησλ, θαη ηνπ θόζηνπο ζα νδεγήζεη 

θάπνηνλ λα πξνβιέςεη όηη πνιύ ιίγνη άλζξσπνη ζα ςεθίζνπλ. 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ππάξρεη κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα θάπνηνο λα ζθνησζεί ζε έλα 
αηύρεκα θαζνδόλ γηα λα ςεθίζεη παξά λα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα ησλ εθινγώλ. 

Έηζη, έρεη δηεμαρζεί ζεκαληηθή έξεπλα γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ θαηαλόεζε ηνπ 

θηλήηξνπ γηα ςήθν, αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ εμεγήζεσλ. Μηα άιιε 

ζεκαληηθή εμέιημε ζηε ζεσξία ηεο ςεθνθνξίαο είλαη ε ρξήζε ηνπ δηάκεζνπ κνληέινπ 

ησλ ςεθνθόξσλ σο κέζνδνο γηα ηε ζπγθέληξσζε επηκέξνπο αηηεκάησλ ησλ 

ςεθνθόξσλ γηα δεκόζηα αγαζά ή ππεξεζίεο. Τπάξρεη επίζεο κηα ηζρπξόηεξε 

έθδνζε ηνπ δηάκεζνπ κνληέινπ ςεθνθόξσλ πνπ ππνζηεξίδεη όηη ε ζπκπεξηθνξά 

ηεο ςήθνπ κηαο νκάδαο (θνηλσλίαο) θαη ε πξνθύπηνπζα ηζνξξνπία αληηθαηνπηξίδεη 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνηηκώληαη πεξηζζόηεξν από ην κέζν ςεθνθόξν 

(Holcombe 1989). 

Άιιεο έξεπλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ην πξόβιεκα ηεο έθθξαζεο ηεο πξνηίκεζεο 

κέζσ ηεο πιεηνςεθηθήο ιήςεο απνθάζεσλ όπνπ ε ςήθνο θάζε αηόκνπ κεηξάεη 

εμίζνπ. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηεο ςήθνπ έρεη αλαιπζεί σο έλαο ηξόπνο λα αληαλαθιά 

θαιύηεξα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ςεθνθόξσλ, αλ θαη κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε 

αλαπνηειεζκαηηθά πνξίζκαηα.  

 Η Θεσξία ηεο Γξαθεηνθξαηίαο 

Ζ γξαθεηνθξαηία ήηαλ έλα από ηα αγαπεκέλα ζέκαηα ησλ κειεηεηώλ ηεο δεκόζηαο 

επηινγήο, κε ηνπο Tullock (1965), Downs (1967), θαη Niskanen (1971) λα είλαη από 

ηνπο πξσηαξρηθνύο πνπ αζρνιήζεθαλ. Σν γεληθό ζέκα ήηαλ ε 

αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο ιόγσ ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ παξάγνληα 

– εληνιέα θαη ε αδπλακία λα πεξηνξίζνπλ ηηο γξαθεηνθξαηίεο ζην θαηάιιειν 

κέγεζνο, ιόγσ ηνπ ειέγρνπ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εθ κέξνπο ησλ θπβεξλεηηθώλ 

δηαρεηξηζηώλ. Σν αλ ε ύπαξμε γξαθεηνθξαηίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ή ηίπνηα 
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ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο ηεο, κπνξεί λα απμεζεί ζε ζεκείν όπνπ κπνξεί λα εμαρζεί 

ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ θαηαλαισηή από ηηο ππεξεζίεο απηέο. 

 1.4 ΑΞΙΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ARROW 3 
 
Πέληε είλαη ηα βαζηθά αμηώκαηα ηεο ζεσξίαο ηνπ Arrow: 

 
. Condition U (απεξηόξηζηνο ρώξνο) Απηόο ν ρώξνο ηνπ θαλόλα ηεο 

θνηλσληθήο επηινγήο απνηειείηαη από όια ηα ινγηθά πξνθίι ησλ 

θαηαηάμεσλ πξνηίκεζεο ησλ αηόκσλ. Ο θαλόλαο θάζε θνηλό-νηθνλνκηθνύ 

παηρληδηνύ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα ζπκθσλείηαη ζηελ έλαξμε ηνπ 

παηρληδηνύ, όκσο ζην αξρηθό ζηάδην ηoπ ζρεδηαζκνύ ππάξρεη άγλνηα όπνηε ν 

θαλόλαο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί γηα λα θαιύςεη όισλ ηoλ ρώξν U. 

Ο απεξηόξηζηνο ηνκέαο, δηαζθαιίδεη όηη ν θαλόλαο ζπλάζξνηζεο ή θνηλσληθήο 

επηινγήο νξίδεη κηα θνηλσληθή ζρέζε πξνηίκεζεο ζε θάζε θνηλσλία, πνπ είλαη ηα 

ηπρόλ πξνθίι πξνηίκεζεο. 

U-απεξηόξηζηνοΣνκέαο: 

Ο ηνκέαο ηνπ θαλόλα ζπλππνινγηζκνύ f πεξηιακβάλεη όιεο ηηο πηζαλέο πξνηηκήζεηο 

ησλ πξνθίι. Με άιια ιόγηα, αλ έλαο θαλόλαο f ηθαλνπνηεί ηελ ζρέζε f : Ẍ → B. 

Σν δεύηεξν είλαη κεηαβαηηθόηεηα ηεο θάζε ζρέζεο θνηλσληθήο πξνηίκεζεο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ θαλόλα ηνπ ζπλππνινγηζκνύ f. 

 

T - κεηαβαηηθόηεηα: Γηα θάζε πξνθίι πξνηίκεζεο Υ ζην Ẍ αλ Υ = f (Υ) ηόηε ην Υ 

είλαη κεηαβαηηθό. Γεδνκέλνπ όηη έρνπκε ππνζέζεη όηη θάζε θνηλσληθή ζρέζε 

πξνηίκεζεο ζην θάζκα ηνπ θαλόλα ζπλππνινγηζκνύ f είλαη αληαλαθιαζηηθή θαη 

πιήξεο, ε απαίηεζε ηεο κεηαβαηηθόηεηαο ζπλεπάγεηαη όηη θάζε ζρέζε ζηελ πεξηνρή 

ηνπ θαλόλα ζπλππνινγηζκνύ είλαη κηα θαηάηαμε, ηνπ θάζκαηνο ηεο f ζην ζύλνιν 

ησλ ελαιιαθηηθώλ ζην X. 

 

 Σν ηξίην είλαη ε αξρή ηνπ Pareto. Απηή ε ηδηόηεηα εμαζθαιίδεη όηη, όηαλ όια 

ηα άηνκα πνπ κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο απζηεξέο πξνηηκήζεηο όζνλ αθνξά δύν 

ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, ε θνηλσληθή πξνηίκεζε ζέβεηαη ηηο αηνκηθέο 

πξνηηκήζεηο. 

Ζ αξρή ηνπ Pareto είλαη κηα εύινγε αδύλακε απαίηεζε ηνπ ζεβαζκνύ νκνθσλία, ζε 

απηέο ηηο (ζπάληεο) πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη ηέηνηα νκνθσλία κε νπνηεζδήπνηε 

δύν ελαιιαθηηθέο ιύζεηο. 

                                                           
3
 Eric Maskin and Amartya Sen ςελ 34-35-36 

1. 

2. 

3. 
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P - Pareto Αξρή: Γηα θάζε πξνθίι πξνηίκεζεο Υ ζην Ẍ θαη γηα νπνηεζδήπνηε δύν 

ελαιιαθηηθέο x θαη y ζην Υ,(∀i ∈ N, XPI y) ⇒ xPy 

Condition ΒP(binary Pareto principle)4 Γπαδηθή Αξρή ηνπ Pareto: Γηα θάζε 

πξνθίι a=(R1
a,R2

a,…Rn
a) Є A θαη γηα θάζε x,y Є X, αλ έρνπκε (x,y) Є∩ηЄΝ P(Ri

a), 

ηόηε x=Ca(x,y) ηζρύεη όπνπ Ca=F(a). 

Condition SP(strong Pareto principle) Ηζρπξή Αξρή ηνπ Pareto: Γηα θάζε πξνθίι 

a=(R1
a,R2

a,…Rn
a) Є A θαη γηα θάζε x,y Є X, αλ ηζρύεη (x,y) ЄP(∩ηЄΝ P(Ri

a), ηόηε xЄS 

→yɆ Ca(S) γηα θάζε S όπνπ Ca=F(a). 

Ζ ζπλζήθε Ρ απαηηεί αλ θάζε άηνκν πξνηηκά ην x από ην y ηόηε ε θνηλσλία δελ ζα 

πξέπεη λα δηαιέμεη ην y από θαλέλα ζεη επθαηξηώλ πνπ πεξηέρνπλ ην x 

Ρareto -βειηηζηόηεηα ή Οµνθσλία. (Ρareto –optimality or Unanimity) 
Αλ όινη νη ςεθνθόξνη πξνηείλνπλ ηελ ίδηα δηάηαμε ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε ληθήηξηα 
δηάηαμε από ηνλ εθινγηθό λόκν. 

Αζζελή ζπλζήθε ηνπ Pareto. Έλαο θαλόλαο θνηλσληθήο επηινγήο ζ ηθαλνπνηεί ηελ 

αζζελή ζπλζήθε ηνπ Pareto, αλ γηα θάζε πξνθίι πξνηηκήζεσλ π=(Pi)iЄV θαη γηα θάζε 

x,y Є X, όηαλ xPiy γηα όια ηα I Є V, ηόηε ζπλεπάγεηαη όηη θαη x ζ(π) y. 

Με ηελ εμαγσγή ησλ αηνκηθώλ πξνηηκήζεσλ γηα ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θζάλνπκε 

ζε κηα θνηλσληθή πξνηίκεζε πνπ δελ είλαη ηίπνηα άιιν από ηελ ζπλάξηεζε 

θνηλσληθήο επεκεξίαο. Δάλ ηα άηνκα πξνηηκνύλ κηα θαηάζηαζε έλαληη κηαο άιιεο, 

ηόηε απηή ε ηεξάξρεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη ζηελ ζπλάξηεζε θνηλσληθήο 

επεκεξίαο.  

Δπίζεο, θάζε ζρεηηθή αιιαγή από ηα άηνκα ζα πξέπεη λα εηζάγεηαη ζηελ ζπλάξηεζε 

απηή, δειαδή ππνηίζεηαη όηη νη αηνκηθέο αμίεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ ηεξάξρεζε ησλ 

αμηώλ ηεο θνηλσλίαο.  

 

Condition I (independent) Αλεμαξηεζία. Αο ζεσξήζνπκε δπν πξνθίι 

a=(R1
a,R2

a,…Rn
a) θαη b=(R1

b,R2
b,…Rn

b) Є A θαη κηα νκάδα από δηαζέζηκεο 

ελαιιαθηηθέο S ηέηνηα ώζηε Ri
a= Ri

b γηα όια ηα i Є N, ηόηε αλ Ca(S)=Cb(S) 

ζα έρνπκε Ca=F(a) θαη Cb=F(b) 

Ζ ζπλζήθε Η νλνκάδεηαη αμίσκα ησλ άζρεησλ ελαιιαθηηθώλ επεηδή απαηηεί 

θνηλσληθή επηινγή πάλσ από κηα νκάδα ζρεηηθώλ δηαζέζηκσλ ελαιιαθηηθώλ, πνπ 

πξέπεη λα εμαξηώληαη κε ηηο θαηάηαμεο ησλ αηόκσλ ζρεηηθά κόλν κε απηέο ηηο 

ελαιιαθηηθέο θαη όρη ζρεηηθά κε θάζε άζρεηε ελαιιαθηηθή πνπ δελ είλαη δηαζέζηκε.  

Αξρηθά ε ζπλζήθε Η αθαηξεί πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

αηόκσλ,παξόια απηά ε ηδέα ηεο ζπιινγηθήο επηινγήο είλαη κηα ιεηηνπξγία ε νπνία 

ραξηνγξαθεί έλα πξνθίι αηνκηθώλ πξνηηκήζεσλ ζε κηα ιεηηνπξγία θνηλσληθήο 

επηινγήο κε θαλόλα ηελ θαηάηαμε ησλ αηνκηθώλ επίινγσλ. 
                                                           
4
 Kotaro Susumura ςελ 68-69-70 

4. 
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Ζ αξρή απηή αθνξά ηελ εζσηεξηθή δνκή ηεο ληθήηξηαο δηάηαμεο. Ζ δηάηαμε κεηαμύ 

δύν ππνςήθησλ επηινγώλ x,y ζα πξέπεη λα εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από ηηο αηνκηθέο 

πξνηηκήζεηο ησλ ςεθνθόξσλ ζε ζρέζε κε απηά ηα δύν ζηνηρεία x,y. Απηό ζεκαίλεη 

όηη αλ ε ληθήηξηα δηάηαμε νξίδεη όηη x>y ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί κόλν ηελ αηνκηθή 

πιεξνθνξία από θάζε ςεθνθόξν γηα ην αλ x >y ή y<x θαη λα κελ ρξεζηκνπνηεί 

πιεξνθνξίεο γηα άιια ζηνηρεία πνπ είλαη αζπζρέηηζηα κε ηα x,y.  

Με άιια ιόγηα, αλ ζηηο αηνκηθέο ςήθνπο ηνπ θαζελόο ηζρύεη όηη x> y ηόηε αλ 
αιιάμνπκε ηελ ελδηάκεζε δηάηαμε άιισλ επηινγώλ ε ηειηθή δηάηαμε ζα πξέπεη θαη 
πάιη λα δηαηεξεί ηελ x > y.Γηα παξάδεηγκα, ε είζνδνο ελόο ηξίηνπ ππνςεθίνπ ζε κηα 
εθινγή πνπ ζπκκεηέρνπλ δύν ζπκκεηέρνληεο κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή, δελ ζα πξέπεη 
λα επεξεάζεη ηελ κεηαμύ δηάηαμε ησλ πξώησλ δύν. 

πλζήθε Αλεμαξηεζίαο από άζρεηα ελαιιαθηηθά ζηνηρεία. Έλαο θαλόλαο θνηλσληθήο 
επηινγήο ζ ηθαλνπνηεί ηε ζπλζήθε ηεο Αλεμαξηεζίαο από άζρεηα ελαιιαθηηθά 
ζηνηρεία, αλ ε θνηλσληθή πξνηίκεζε κεηαμύ δπν ελαιιαθηηθώλ ζηνηρείσλ δελ 
επεξεάδεηαη από ηε ζέζε θάζε άιινπ ηξίηνπ ελαιιαθηηθνύ ζηνηρείνπ ζην πξνθίι ησλ 
πξνηηκήζεσλ. 

 Condition ΒI5 (binary independent) Γπαδηθή αλεμαξηεζία. Αο ζεσξήζνπκε δπν 

πξνθίι a=(R1
a,R2

a,…Rn
a) θαη b=(R1

b,R2
b,…Rn

b) Є A θαη x,y Є X ηέηνηα ώζηε Ri
a(x,y)= 

Ri
b (x,y) γηα όια ηα i Є N, ηόηε αλ Ca(x,y)=Cb(x,y) ζα έρνπκε Ca=F(a) θαη Cb=F(b) 

Από ηνπο δπν παξαπάλσ νξηζκνύο (Ι,ΒΙ) ν ΒΙ είλαη κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε, ε 

θαηάζηαζε Ι είλαη κηα απζηεξή απαίηεζε, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε πόζν κπνξνύκε 

λα ηξνπνπνηήζνπκε ηηο θαηαηάμεηο πξνηίκεζεο ελόο αηόκνπ ρσξίο λα επεξεάζνπκε 

ηελ θνηλσληθή επηινγή από ην δεύγνο (x,y). 

Condition FR (full rational) νξζνινγηθόηεηα Γηα θάζε πξνθίι a=(R1
a,R2

a,…Rn
a) Є 

A, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγηά θνηλσληθήο επηινγήο 

Ca=F(a). Ζ ζπλζήθε FR απαηηεί όηη γηα θάζε πξνθίι θαηάηαμεο αηνκηθήο επηινγήο 

αληαπνθξίλεηαη κηα θαηάηαμε θνηλσληθήο επηινγήο ε νπνία εθινγηθεύεη ηελ 

ιεηηνπξγηά αηνκηθήο επηινγήο, απηό θαηά πνιινύο είλαη θαη ην πην αδύλακν θξηηήξην 

ζηελ ζεσξία ηνπ Arrow. 

Θεώξεκα :Έλαο θαλόλαο θνηλσληθήο επηινγήο ηθαλνπνηεί ηελ ζπλζήθε ηεο 

δπαδηθήο αλεμαξηεζίαο  αλ θαη κόλν αλ ηθαλνπνηεί ηελ ζπλζήθε ηεο αλεμαξηεζίαο Ι. 

Οη ζπλζήθεο FR θαη Ρ είλαη απαηηήζεηο νη νπνίεο εθαξκόδνληαη ζε θάζε πξνθίι 

πξνζσπηθήο πξνηηκήζεηο θαη έηζη δελ πεξηέρνπλ ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηηο 

ιεηηνπξγηέο ηεο θνηλσληθήο επηινγήο, ζε αληίζεζε κε ηελ ζρέζε Ι πνπ έρεη λα θάλεη 

κε ηηο απαληήζεηο γηα ηε λ ιεηηνπξγηά ηεο θνηλσληθήο επηινγήο ζηα δηάθνξα πξνθίι. 

 

                                                           
5
 Kotaro Susumura ςελ 68-69-70 
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 Γεµνθξαηηθόηεηα (Non-DictatorShip) 
 
Ο εθινγηθόο θαλόλαο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ πξνηίκεζε όισλ ησλ 

ςεθνθόξσλ θαη όρη απνθιεηζηηθά ελόο 

 πλζήθε ηεο Με Γηθηαηνξίαο. Έλαο θαλόλαο θνηλσληθήο επηινγήο ζ ηθαλνπνηεί ηε 

ζπλζήθε ηεο κε δηθηαηνξίαο, αλ δελ ππάξρεη θαλέλαο δηθηάηνξαο γηα ην ζ, δειαδή 

αλ δελ ππάξρεη θ Є V ηέηνην ώζηε γηα θάζε πξνθίι πξνηηκήζεσλ π=(Pi)iЄV θαη γηα 

θάζε x,y Є X, όηαλ xPθ y, ηόηε λα ζπλεπάγεηαη όηη θαη x ζ(π) y θαη όρη y ζ(π) x 

Ζ κε-δηθηαηνξία, εγγπάηαη όηη θαλέλα άηνκν δελ είλαη δηθηάηνξαο ηνπ νπνίνπ 

πξνηηκήζεηο απνθιεηζηηθά θαζνξίδνπλ, ζύκθσλα κε όιεο ηηο πεξηζηάζεηο, ηηο 

θνηλσληθέο πξνηηκήζεηο κεηαμύ δύν ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ. 

 

1.5 ΟΡΙΜΟΙ 

ND- Με Γηθηαηνξία: 

Γελ ππάξρεη θαλέλα άηνκν i ζην Ν έηζη ώζηε, γηα θάζε πξνθίι πξνηίκεζεο θαη γηα 

θάζε δύν ελαιιαθηηθέο ιύζεηο x θαη y ζην X, XPI y⇒ xPy. 

Θα δώζνπκε αθόκα θαη ηνπο παξαθάησ νξηζκνύο : 

Μνλνηνλία (Μonotonicity) 

Κακία ππνςήθηα επηινγή δελ γίλεηαη λα βξεζεί ςειόηεξα αλ έζησ θαη έλα 

ςεθνθόξνο αιιάμεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ ζε απηή ηελ επηινγή πξνο ην ρεηξόηεξν. 

Αληηζηξόθσο, θακία επηινγή δελ γίλεηαη λα βξεζεί ζε ρακειόηεξε ζέζε αλ θάπνηνο 

ςεθνθόξνο αιιάμεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ αξλεηηθά ζε απηή ηελ επηινγή πξνο ην 

θαιύηεξν  

 

Απξνθαηαιεςία (Ννn-imposotion) 

Ο εθινγηθόο λόκνο γηα θάζε δπλαηή δηάηαμε ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα θάιπε πνπ λα 

ηνλ νδεγεί λα ηελ αλαθεξύζζεη ληθήηξηα. 

  

1.6 ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΗ ΘΔΧΡΙΑ ΣΟΤ ARROW
6  

 
Πξώηνο ηζρπξηζκόο: Αλ έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν είλαη ζρεδόλ απνθαζηζηηθό 

κεηαμύ δύν ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ, ηόηε είλαη απνθαζηζηηθό κεηαμύ θάζε δύν 

ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ ζην Υ θαη απηό ζεκαίλεη όηη ην άηνκν είλαη έλαο δηθηάηνξαο. 

Θεσξνύκε όηη ην λα είζαη "ρεδόλ απνθαζηζηηθόο " είλαη αζζελέζηεξν από ό, ηη είλαη 

απνθαζηζηηθόο. 

Ο δεύηεξνο ηζρπξηζκόο: Τπάξρεη έλα άηνκν πνπ είλαη ζρεδόλ απνθαζηζηηθό 

κεηαμύ δύν ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ ζην Υ. 

                                                           
6 Collective Preference and Choice shmuel nitzan ςελ 42,43,44 

5. 
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Ο πξώηνο ηζρπξηζκόο ζεκαίλεη όηη αλ νη πέληε ηδηόηεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ 

ζεσξία ηθαλνπνηνύληαη, ηόηε ε απνθαζηζηηθόηεηα ηνπ αηόκνπ ζηελ αδύλακε έλλνηα 

είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό «όια ή ηίπνηα». Αζζελήο απνθαζηζηηθόηεηα ελόο αηόκνπ 

είλαη ηζνδύλακε κε ηελ απνθαζηζηηθόηεηα κεηαμύ θάζε δύν ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ, 

κε άιια ιόγηα, κε ηελ εθρώξεζε ζε έλα άηνκν ηεο θαηάζηαζεο ηεο ζρεδόλ 

απνθαζηζηηθόηεηαο αλάκεζα ζε δπν ελαιιαθηηθέο, ηόηε ε κε απνθαζηζηηθόηεηα 

γίλεηαη πην ηζρπξή θαη κνιπζκαηηθή θαη κεηαηξέπεηαη ζε απνθαζηζηηθόηεηα αλάκεζα 

ζε δπν ελαιιαθηηθέο  

Σν λόεκα ηνπ δεύηεξνπ ηζρπξηζκόο είλαη όηη νη πέληε ηδηόηεηεο ηεο ζπλάζξνηζεο 

θαλόλα εμαζθαιίδνπλ όηη ππάξρεη έλα άηνκν πνπ έρεη ην πξνλόκην ηεο αζζελνύο 

απνθαζηζηηθόηεηαο κεηαμύ δύν ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ. 

Απόδεημε: Αο απνδείμνπκε ηελ ηξίηε εθδνρή ηνπ ζεσξήκαηνο δειαδή αλ έλαο 

θαλόλαο ζπλππνινγηζκνύ ηθαλνπνηεί ηηο ηδηόηεηεο U, T, P θαη ΙΙΑ, ηόηε είλαη 

δηθηαηνξηθόο, ππνζέηνληαο όηη νη αηνκηθέο ζρέζεηο πξνηηκήζεηο είλαη απζηεξέο 

θαηαηάμεηο (απηή ε ππόζεζε απινπνηεί ην πξώην κέξνο ηεο απόδεημεο).  

Αο ππνζέζνπκε ηόηε όηη ε ζπλάζξνηζε θαλόλαο ηθαλνπνηεί ηηο ηδηόηεηεο U, T, P θαη 

ΙΙΑ. 

(1) Οξηζκόο: Μηα νκάδα αηόκσλ D όπνπ D⊂N, είλαη ζρεδόλ απνθαζηζηηθή κεηαμύ 

ησλ ελαιιαθηηθώλ x θαη y θαη ν θαλόλαο ηθαλνπνηεί ηελ αθόινπζε απαίηεζε : 

δεδνκέλνπ έλα πξνθίι πξνηίκεζεο όπνπ όια κέιε από ην D πξνηηκνύλ x ζην y θαη 

όια ηα άηνκα έθηνο ηνπ D (Ν/D) πξνηηκνύλ ην y από ην x, ε θνηλσληθή πξνηίκεζε ζα 

είλαη ην "x πξνηηκάηαη λα y". 

 (2) Αο ππνζέζνπκε όηη έλα ζύλνιν ελαιιαθηηθώλ ζην D είλαη ζρεδόλ απνθαζηζηηθό 

κεηαμύ x θαη y. 

(3) Αο ππνζέζνπκε όηη ηα κέιε ηεο νκάδαο D πξνηηκνύλ ην x από ην y θαη ην y από 

ην z (X PD y PD z) θαη όια ηα ππόινηπα άηνκα ηνπ N \ D (άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ 

ζην D ) πξνηηκνύλ ην y από ην z θαη ην y από ην x (Y PN \ D Z, Y PN \ D X). Με απηέο 

ηηο ππνζέζεηο έρνπκε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλζήθεο U θαη όηη ην Υ πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο. 

(4) Γεδνκέλνπ όηη D είλαη έλα ζρεδόλ απνθαζηζηηθό, ε θνηλσληθή πξνηίκεζε είλαη 

xPy. 

(5) Γεδνκέλνπ όηη ν θαλόλαο ηνπ αζξνίζκαηνο ηθαλνπνηεί ηελ ζπλζήθε P ηόηε, yPz. 

(6) Γεδνκέλνπ όηη ν θαλόλαο ηνπ αζξνίζκαηνο ηθαλνπνηεί ηελ ζπλζήθε Σ, ζα έρνπκε 

θαη όηη xPz. 

(7) Να ζεκεησζεί όηη ηα κέιε ηεο ζρεδόλ απνθαζηζηηθή νκάδαο D πξνηηκνύλ ην x 

από ην z, αιιά θακία ππόζεζε δελ έρεη γίλεη ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

ππόινηπσλ αηόκσλ (έθηνο νκάδαο D) ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο x θαη z.  
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Αθνύ ν θαλόλαο πξνηίκεζεο ηθαλνπνηεί ηελ ΗΗΑ, ε θνηλσληθή πξνηίκεζε αλάκεζα ζε 

απηέο ηηο δύν ελαιιαθηηθέο είλαη αλεμάξηεηε από ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αηόκσλ πνπ 

είλαη κέιε ηεο N \ D. Με άιια ιόγηα, xPz είλαη ζπλέπεηα ηεο παξαδνρή (x PD z), 

αλεμάξηεηα από ηηο πξνηηκήζεηο ησλ κειώλ ηεο Ν \ D ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο 

ιύζεηο x θαη z. Απηό ζεκαίλεη όηη νκάδα D είλαη απνθαζηζηηθή κεηαμύ Υ θαη Ε.  

Με επαλάιεςε ησλ ζηαδίσλ (2) - (6), κπνξεί λα απνδεηρζεί όηη ε νκάδα D είλαη 

απνθαζηζηηθή κεηαμύ θάζε δύν ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ ζην D. 

Ο ηζρπξηζκόο πνπ έρνπκε απνδείμεη ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε 

νκάδα D πεξηέρεη κνλό έλα κέινο. Χο εθ ηνύηνπ έρεη απνδεηρζεί ν πξώηνο 

ηζρπξηζκόο: αλ έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν είλαη ζρεδόλ απνθαζηζηηθό κεηαμύ δύν 

ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ, ηόηε ζα είλαη απνθαζηζηηθό κεηαμύ θάζε δύν ελαιιαθηηθώλ 

ιύζεσλ ζην Υ θαη πνπ ζεκαίλεη όηη απηόο είλαη έλαο δηθηάηνξαο. Γηα λα νινθιεξσζεί 

ε απόδεημε, αο απνδείμνπκε ηνλ δεύηεξν ηζρπξηζκό, θπξίσο όηη ππάξρεη έλα άηνκν 

ην νπνίν είλαη ζρεδόλ απνθαζηζηηθό αλάκεζα ζε δπν ελαιιαθηηθέο ζην Υ. 

(8) Γεδνκέλνπ όηη ν θαλόλαο ηνπ αζξνίζκαηνο ηθαλνπνηεί ηελ ζπλζήθε P, ε νκάδα 

όισλ ησλ αηόκσλ Ν είλαη απνθαζηζηηθή θαη, σο εθ ηνύηνπ, επίζεο ζρεδόλ 

απνθαζηζηηθή κεηαμύ θάζε δύν ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ. 

(9) Αο νλνκάζνπκε ι ην κέγεζνο ηεο κηθξόηεξεο νκάδαο ε νπνία είλαη ζρεδόλ 

απνθαζηζηηθή κεηαμύ δύν ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ ζε X. Υσξίο απώιεηα ηεο 

γεληθόηεηαο, έζησ L λα ππνδειώλεη ηελ ειάρηζηε ζρεδόλ απνθαζηζηηθή νκάδα θαη x 

θαη y είλαη νη δύν ελαιιαθηηθέο ιύζεηο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ην L είλαη ζρεδόλ 

απνθαζηζηηθό. 

(10) Αλ ι = 1, ηόηε ν δεύηεξνο ηζρπξηζκόο έρεη απνδεηρζεί. 

(11) Γηαθνξεηηθά, αο ππνζέζνπκε όηη ι> 1. Ζ απόδεημε ηνπ δεύηεξνπ ηζρπξηζκνύ ζα 

έρεη νινθιεξσζεί δείρλνληαο όηη ε ππόζεζε απηή νδεγεί ζε κηα αληίθαζε. 

Γηα λα νδεγεζνύκε ζε αληίθαζε, λα εμεηάζεη θάπνην πξνθίι πξνηίκεζεο R όηη 

ηθαλνπνηεί: 

γηα i ∈ L, xPiyPiz 

∀ j ∈ L - {i}, zPjxPj y 

∀k / ∈ L, yPkzPkx 

εκεηώζηε όηη έλα ηέηνην πξνθίι R ρξεζηκνπνηεί ηελ ζπλζήθε U θαη ην Υ 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο. 

(12) Γεδνκέλνπ όηη ην L είλαη ζρεδόλ απνθαζηζηηθό κεηαμύ x θαη y, ηόηε ζα έρνπκε 

xPy. 

(13) Γεδνκέλνπ όηη ην L είλαη ζρεδόλ απνθαζηζηηθό ην ζεη z, y θαη ε ζρέζε, zPy είλαη 

κε πηζαλή (ε πηζαλόηεηα zPy είλαη κε ζηαζεξή κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ L, δηόηη 

ζπλεπάγεηαη όηη ην ζύλνιν L - {i}, πνπ πεξηιακβάλεη ι-1 κέιε, είλαη ζρεδόλ 
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απνθαζηζηηθά κεηαμύ z θαη y, ε νπνία έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

L).  

Χο εθ ηνύηνπ, κε ηελ παξαδνρή όηη ε ζρέζε ησλ θνηλσληθώλ πξνηηκήζεσλ είλαη 

πιήξεο, παίξλνπκε όηη yRz. 

(14) Γεδνκέλνπ όηη ν θαλόλαο αζξνίζκαηνο ηθαλνπνηεί ηελ ζπλζήθε Σ, ηα δύν 

πξνεγνύκελα βήκαηα ζπλεπάγεηαη όηη xPz. 

(15) Δπηζεκαίλεηαη όηη κόλν έλα άηνκν i πξνηηκά x γηα λα z, δεδνκέλνπ όηη ν 

θαλόλαο ηνπ αζξνίζκαηνο ηθαλνπνηεί ηελ ζπλζήθε ΗΗΑ, ε θνηλσληθή πξνηίκεζε 

κεηαμύ απηώλ ησλ δύν ελαιιαθηηθώλ είλαη αλεμάξηεηε από ηελ θαηάηαμε ηεο 

ελαιιαθηηθήο y, θαη εηδηθόηεξα, είλαη αλεμάξηεηε από ηελ θαηάηαμε ηεο ππόζεζεο ηνπ 

έγηλε ζην βήκα (11) ζρεηηθά κε ην πξνθίι ηνπ R.  

Αξά ην κεκνλσκέλν άηνκν i είλαη ζρεδόλ απνθαζηζηηθό κεηαμύ x θαη z, ε νπνία 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ππόζεζε ι > 1, κε ηνλ πξώην ηζρπξηζκό απηό ην άηνκν 

είλαη δηθηάηνξαο.  

1.7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Ο Arrow, ζέιεζε, βαζηδόκελνο ζε κηα ηεξαξρηθή θαηάηαμε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ 
αηόκσλ γηα δηάθνξεο θνηλσληθέο θαηαηάμεηο, λα δείμεη όηη ζα νδεγήζνπλ ζε 
κεγηζηνπνίεζε ηεο επεκεξίαο εάλ εθπιεξώλνληαη νη εμήο ζπλζήθεο:  

(Η) Ζ ζπλάξηεζε θνηλσληθήο επεκεξίαο θαζνξίδεηαη γηα θάζε δεύγνο ελαιιαθηηθώλ 
θαηαζηάζεσλ βάζεη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ αηόκσλ πνπ πιεξνύλ ηηο παξαπάλσ 
ηδηόηεηεο (ή αιιηώο ε ζπλζήθε ηεο θαζνιηθόηεηαο).  

(ΗΗ) Ζ ηεξάξρεζε ησλ θνηλσληθώλ πξνηηκήζεσλ ζα εμαξηάηαη αλαινγηθά από ηηο 
ζρεηηθέο ηεξαξρήζεηο ησλ αηόκσλ, (δει. ε ζπλζήθε ηεο αληαπνθξηηηθόηεηαο).  

(ΗΗΗ) Οη θνηλσληθέο επηινγέο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα δελ εμαξηνύληαη από παξάγνληεο 
πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ δηακόξθσζή ηνπο, δειαδή νη επηινγέο ζα εμαξηώληαη κόλν 
από ηηο αλαθεξόκελεο θαη όρη από άιιεο θαηαζηάζεηο, (ή ζπλζήθε ηεο αλεμαξηεζίαο 
από άζρεηεο θαηαζηάζεηο).  

(ΗV) Κπξηαξρνύλ νη πξνηηκήζεηο ησλ αηόκσλ γηα ηελ δηακόξθσζε κηαο ζπλάξηεζεο 
θνηλσληθήο επεκεξίαο. Με άιια ιόγηα, ε ζπλάξηεζε απηή δελ κπνξεί λα επηβάιιεηαη 
ζηα άηνκα θαη λα θαζνξίδεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, (ζπλζήθε ηεο κε επηβνιήο).  

(V) Γελ πξέπεη λα ηζρύεη ν δηθηαηνξηθόο ζρεκαηηζκόο ηεο ζπλάξηεζεο επεκεξίαο 
(ζπλζήθε απνπζίαο δηθηαηνξίαο). Δθηόο απηώλ ησλ ζπλζεθώλ εηζάγνληαη από ηνλ 
Arrow θαη άιιεο δπν εξκελεπηηθέο ηεο νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηόκσλ: (α) 
θάζε άηνκν ζπγθξίλεη δύν ελαιιαθηηθέο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη επηιέγεη εθείλε 
πνπ πεξηέρεη πεξηζζόηεξα αγαζά (ή ιηγόηεξεο ζπζίεο), θαη (β) ζπγθξίλνληαο δύν 
ελαιιαθηηθέο θαηαζηάζεηο ην άηνκν ζα επηιέμεη εθείλε πνπ έρεη έζησ θαη έλα ζεηηθό 
ζηνηρείν πεξηζζόηεξν από ηελ άιιε. (Γξαλδάθεο,Δ., Γ.Μπήηξνο, Ν. Μπαιηάο (1994) 
Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία, ηνκ. Γ', Αζήλα: Δ.Μπέλνπ)  
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Ο Arrow, κε ηελ βνήζεηα αξρώλ ηεο καζεκαηηθήο ινγηθήο, έδεημε όηη δελ κπνξεί λα 
ζρεκαηηζζεί κηα ζπλάξηεζε θνηλσληθήο επεκεξίαο πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο I-
V θαη λα ζηεξίδεηαη ζηελ αηνκηζηηθή νξζνινγηθή αξρή θαη ζπκπεξηθνξά (ζεώξεκα 19 
αδπλαηόηεηαο).  

Απηό ην ζπκπέξαζκα ηνπ Arrow πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο "ην ηξίην ζεκειηώδεο 
ζεώξεκα ηεο νηθνλνκηθήο ηεο επεκεξίαο", ζεκαίλεη όηη δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί, 
κεηά ηελ άζθεζε θάπνηαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, θακία αληαπνδνηηθή δηαδηθαζία γηα 
ηελ ηεξάξρεζε ελαιιαθηηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ λα απμάλεη ηελ γεληθή επεκεξία.  
 
Γηαπίζησζε όκσο όηη κπνξεί λα ζρεκαηηζζεί κηα ζπλεπή ζπλάξηεζε θνηλσληθήο 
επεκεξίαο εάλ ππνηεζεί όηη ππάξρνπλ δύν κόλν ελαιιαθηηθέο θαηαζηάζεηο γηα 
επηινγή θαη ηζρύεη ν θαλόλαο ηεο πιεηνςεθίαο, ή εάλ δελ ηζρύζεη θάπνηα από ηηο I-IV 
ζπλζήθεο, ή εάλ ε θνηλσλία ηεξαξρεί κνλνθόξπθα ηηο πξνηηκήζεηο πνπ ζεκαίλεη όηη 
ηα άηνκα έρνπλ ζρεηηθά θνηλέο ηεξαξρήζεηο ησλ δηαθόξσλ ελαιιαθηηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ή ηηο ηαμηλνκνύλ βάζεη ελόο όζν ην δπλαηόλ "αληηθεηκεληθνύ" θξηηεξίνπ. 
Γηαθνξεηηθά, κόλν ζε πεξίπησζε πνπ νη IV-V ζπλζήθεο δελ ηζρύνπλ κπνξεί λα 
εμαρζεί κηα ζπλάξηεζε επεκεξίαο πνπ λα βαζίδεηαη ζηηο αηνκηθέο πξνηηκήζεηο –
ζεώξεκα δπλαηόηεηαο θαηαζθεπήο κηαο ζπλάξηεζεο επεκεξίαο (possibility 
theorem).  
 
πλεπώο, όπσο ζπκπεξαίλεη ν Arrow, ν «αγνξαίνο κεραληζκόο δελ δεκηνπξγεί κηα 
νξζνινγηθή θνηλσληθή επηινγή». Ζ θαηάζηαζε απηή δείρλεη, κε άιια ιόγηα, όηη 
βαζηδόκελνη ζε ακηγώο αηνκηζηηθέο ππνζέζεηο δελ κπνξνύκε λα εμάγνπκε κηα 
ζπλεπή ζπλάξηεζε επεκεξίαο πνπ λα ηηο αληηθαηνπηξίδεη θαη λα ηηο ζπκπεξηιακβάλεη 
πιήξσο δηακέζνπ ελόο ζπζηήκαηνο πιεηνςεθηθήο επηινγήο.  
 
Απηό, όπσο παξαηεξεί ν Arrow, ζπκβαίλεη επεηδή ζηελ εμαγόκελε ζπλάξηεζε 
θνηλσληθήο επεκεξίαο κπνξεί λα ππάξρνπλ θνηλσληθν - εζηθνί θαλόλεο πνπ δελ 
κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ δηακέζνπ ηεο αηνκηζηηθήο αγνξαίαο ζπκπεξηθνξάο. 
(Feldman,A. (1980) Welfare Economics and Social Choice Theory, The 
Netherlands: Martinus Nijhoff Publ) 
 
Σν βαζηθό ζεκείν ηεο ζύγρξνλεο επηκνλή ζηελ ηαθηηθό ρξεζηκόηεηαο είλαη ε 
εθαξκνγή ηνπ Leibniz, κόλν παξαηεξήζηκεο δηαθνξέο κπνξεί λα είλαη σο βάζε γηα 
ηελ εμήγεζε. 
 
 Ζ πξνϋπόζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ άζρεησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ επεθηείλεη ηελ 
απαίηεζε ηεο παξαηήξεζεο έλα βήκα καθξύηεξα, δίλεηαη ην ζύλνιν ησλ δηαζέζηκσλ 
ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ γηα ηελ θνηλσλία λα επηιέμεη κεηαμύ ζα κπνξνύζε λα 
αλακέλεηαη όηη ηδαληθά ζα κπνξνύζε θαλείο λα παξαηεξήζεη όιεο ηηο πξνηηκήζεηο 
κεηαμύ ησλ δηαζέζηκσλ ελαιιαθηηθώλ. 
 
Αιιά δελ ζα ππήξρε θαλέλαο ηξόπνο γηα λα παξαηεξήζεη ηηο πξνηηκήζεηο κεηαμύ 

ησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ δελ είλαη εθηθηό γηα ηελ θνηλσλία. Ο Arrow ήηαλ 

θνξπθαίνο νηθνλνκνιόγνο πνπ πίζηεπε όηη ην παξαδνζηαθό πεδίν αλαθνξάο ήηαλ 

επαξθέο γηα λα δώζεη ιύζε ζε όια ηα πξνβιήκαηα, αθόκα θαη ζε απηά πνπ 

θαίλνληαλ όηη δελ αθνξνύζαλ ην λέν-θιαζζηθό κνληέιν, όπσο ε δηαλνκή θαη ε άληζε 

πιεξνθόξεζε.  
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Γηα ηνλ Arrow απηνί νη πξνβιεκαηηζκνί έρνπλ θάπνηα βάζε γηαηί ε άληζε θαηαλνκή 

εηζνδήκαηνο ή ηα κνλνπώιηα δηαζηξεβιώλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Πηζηεύεη 

όκσο όηη κπνξνύλ ηα ζεσξεηηθά απηά ζέκαηα ζα ιπζνύλ ελ θαηξώ. Γελ ππάξρεη 

ινηπόλ θαλέλαο ιόγνο λα εγθαηαιείςνπκε ηελ αξρηθή ζεσξία θαη λα αλαδεηήζνπκε 

άιιε. 

Ο Arrow πίζηεπε όηη "αλ εξγαζηνύκε πην ζθιεξά, απνθηήζνπκε πεξηζζόηεξεο 

γλώζεηο θαη αλαπηύμνπκε πην εμειηγκέλα ζεσξεηηθά εξγαιεία, κε βάζε απηά πνπ 

έρνπκε, ζα βξνύκε όιεο ηηο ιύζεηο". 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

Σν Φηιειεύζεξν παξάδνμν (Liberal Paradox) 

ΔΙΑΓΧΓΗ  

Σν Φηιειεύζεξν παξάδνμν (Liberal paradox) ή δηαθνξεηηθά Sen paradox ή Sen's 

paradox, είλαη κηα απινπνίεζε ηνπ Θεσξήκαηνο ηνπ Arrow.  

Πξνεγνπκέλσο, εμεηάζακε ηελ αδπλακία ζην ζεώξεκα ηνπ Kenneth Arrow, ε νπνία 

έδεημε όηη δελ ππάξρεη θακία ζπλάξηεζε θνηλσληθήο επηινγήο πνπ λα κπνξεί λα 

πάξεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ κεκνλσκέλσλ κειώλ ηεο θνηλσλίαο θαη λα δεκηνπξγήζεη 

κηα ζπιινγηθή θνηλσληθή επηινγή εθαξκόδνληαο ηα πέληε αμηώκαηα. 

Σν 1948, ν Duncan Black έγξαςε "Όηαλ κηα νκαδηθή απόθαζε είλαη ζέκα δελ 

ππάξρνπλ πθηζηάκελα κέζα αλαιύνληαο ηελ θύζε ηεο απόθαζεο πνπ ειήθζε θαη 

λα εκθαλίδεη ηε ζρέζε ζηελ νπνία ε απόθαζε ζπκθσλεί κε ζηηο απόςεηο ησλ 

αλζξώπσλ από ηνπο νπνίνπο έρεη ιεθζεί. »( Duncan Black, 1948b, p.245). 

Μπνξεί, σζηόζν, λα ππνζηεξηρζεί όηη ηέηνηεο απόςεηο ππήξραλ ήδε ην 1785, M. 

Marquis de Condorcet έγξαςε έλα άξζξν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο καζεκαηηθήο 

αλάιπζεο γηα ηελ ιήςε απόθαζεο θάησ από ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο. 

ε απηό ην άξζξν ν Condorcet δηαηύπσζε έλα παξάδνμν (ζπλέρεηα νλνκάζηεθε 

Condorcet Paradox), ην νπνίν απνδεηθλύεη όηη ε άζξνηζε ησλ αηνκηθώλ 

πξνηηκήζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θπθιηθόηεηα, όηη δειαδή δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

ζπιινγηθή απόθαζε, αθόκε θαη όηαλ νη πξνηηκήζεηο ησλ αηόκσλ από κνλέο ηνπο 

δελ νδεγνύλ ζε θάπνην απνηέιεζκα (Condorcet, 1785, pp. 119-135).  

Ο Duncan Black ήηαλ, σζηόζν, πξσηνπόξνο γηα ηελ επνρή ηνπ δηόηη ήηαλ ζηελ 

αξρή ηεο ζεσξίαο ηεο θνηλσληθήο επηινγήο, όπσο ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα, κόλν 

δέθα ρξόληα είραλ πεξάζεη από ηελ δηαηύπσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσληθήο 

επεκεξίαο από ηνλ Bergson (1938). 

Σα έληππα ηνπ Duncan Black (1948), εθαξκόδνληαο ηελ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο 

επηινγήο κε ηελ πνιηηηθή επηζηήκε, παξέρεηαη κηα ζεκαληηθή ώζεζε γηα ηνπο 

κεηέπεηηα ζπγγξαθείο. Ο πξώηνο κεηαμύ απηώλ, είλαη Kenneth Arrow, (1951) εηζάγεη 

ην πεξίθεκν ‗impossibility theorem‘, «ζεώξεκα κε πηζαλόηεηαο», ηελ νπνία ν Sen 

(1998, p.181) απνθαιεί «έλα απνηέιεζκα ηεο θνκςόηεηα θαη ηεο δύλακεο, ε νπνία 

έδεημε όηη αθόκε θαη νξηζκέλεο πνιύ ήπηεο ζπλζήθεο ηεο ινγηθήο δελ ζα κπνξνύζε 

λα ηθαλνπνηεζνύλ ηαπηόρξνλα από νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο επηινγήο". 

Ο Sen αλέπηπμε ν έλα παξόκνην θνκςό θαη ηζρπξό ζεώξεκα Sen (1970b), πνπ 

νλνκάζηεθε ην ‗liberal paradox‘ «θηιειεύζεξν παξάδνμν», εζηηάδνληαο ζηελ 

αζπλέπεηα ηεο αξρήο ηνπ Pareto κε θηιειεύζεξεο αμίεο. 
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2.1 ΤΝΘΗΚΔ  

Ο Sen επηβάιιεη ηξεηο πξνϋπνζέζεηο: 

1) πλζήθε U (Unrestricted Domain): απεξηόξηζηνο ηνκέαο. Απηό είλαη ην ίδην κε 

ηελ απαίηεζε ηνπ Arrow όηη ε ζπλάξηεζε ηεο θνηλσληθήο επηινγήο πξέπεη λα 

νξίδνληαη γηα θάζε είζνδν. Ο απεξηόξηζηνο ρώξνο πεξηιακβάλεη θάζε ινγηθά δπλαηό 

ζύλνιν από θαηαηάμεηο αηνκηθήο πξνηίκεζεο. 

2) πλζήθε P (αζζελήο αξρή ηνπ Pareto). Απηό είλαη πξνϋπόζεζε ηεο νκνθσλίαο 

ηνπ Arrow, αλ θάζε άηνκν ζε κηα θνηλσλία πξνηηκά x από ηνλ y, ηόηε ε θνηλσλία 

πξέπεη λα πξνηηκά ηνλ x από ηνλ y. Γειαδή γηα έλα ζύλνιν Ν αηόκσλ i = 1,..., n, αλ 

xPiy γηα όια iєN, ηόηε xPy. Ζ αζζελήο θαλόλαο Pareto ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνλ 

Arrow (1951). 

Pareto βέιηηζηε / απόδνζεο /( Pareto optimality/efficiency/improvement) είλαη 

κηα νηθνλνκηθή έλλνηα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα. πγθεθξηκέλα, σο 

κέηξν ηνπ πόζν απνδνηηθό έλα ζύζηεκα είλαη θαη απηό πνπ κεηξάεη σο κηα βειηίσζε 

ζηελ απόδνζε. 

 ε πνιύ αθεξεκέλνπο όξνπο, κηα βειηίσζε θαηά Pareto είλαη ε αιιαγή κέζα ζε έλα 

ζύζηεκα πνπ θάλεη θάπνηνλ (ή θάηη) θαιύηεξν ρσξίο λα θάλεη θάπνηνλ ή θάηη  

ρεηξόηεξν. 

Βιέπνληαο ην παξαθάησ δηάγξακκα θαηαιαβαίλνπκε πσο κηα θίλεζε πξνο ηα 

ζύλνξα πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε είλαη κηα βειηίσζε θαηά Pareto, δεδνκέλνπ 

όηη ζα σθειήζεη έλα από ηα άηνκα ρσξίο λα βιάςεη ην άιιν. 

Ηδαληθά, ζα ζέιακε λα είλαη θάπνπ, νπνπδήπνηε, ζε απηή ηε γξακκή. Γεδνκέλνπ όηη 

είλαη ζηε γξακκή ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη θάπνηα βειηίσζε θαηά Pareto πνπ ζα 

κπνξνύζακε λα θάλνπκε.                 
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ε όπνηα ζπλάξηεζε θνηλσληθήο επηινγήο, ππάξρεη σο πξνϋπόζεζε όηη ε ιεηηνπξγία 

Pareto είλαη βέιηηζηε, δειαδή επεξεάδεηαη απίζηεπηα από ηηο πξνηηκήζεηο όισλ ησλ 

αηόκσλ ζε κηα θνηλσλία, ε πιήξεο απαίηεζε Pareto πεξηιακβάλεη ηε κε επηβνιή θαη 

ηελ αλεμαξηεζία ησλ άζρεησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο. 

 Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη εάλ ν θαζέλαο ζηελ θνηλσλία πξνηηκά ηνλ ππνςήθην 

x από ηνλ y ππνςήθην, ην ίδην θάλεη θαη ε ζπλάξηεζε ηεο θνηλσληθήο επηινγήο. 

 

3) ΚαηάζηαζεL/ L * (Minimal Liberty, πνπ αξρηθά νλνκάζηεθε 

Φηιειεπζεξηζκόο). Απηή ε θαηάζηαζε ιέεη όηη ν θαζέλαο κέζα ζε κηα θνηλσλία πνπ 

παίξλεη ηνλ έιεγρν θάπνηνπ ζπλόινπ ησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ, έηζη ώζηε, αλ 

πξνηηκάηε x από ην y, ηόηε ε θνηλσλία ζα πξέπεη λα πξνηηκά ην x από ην y. Γειαδή 

γηα θάζε άηνκν, ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα δήηεκα γηα ην νπνίν είλαη απνθαζηζηηθό, 

ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα δεύγνο ησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ, όπνπ, αλ ην άηνκν 

πξνηηκά ηελ ελαιιαθηηθή x πάλσ y, θαη ε θνηλσλία ζα πξνηηκνύζε επίζεο ην x πάλσ 

y. 

Γεληθά ν θηιειεπζεξηζκόο (Liberalism), είλαη κηα απίζηεπηα επξεία πνιηηηθή 

θηινζνθία πνπ ελζηεξλίδεηαη γεληθέο έλλνηεο όπσο ε ειεπζεξία ηνπ Σύπνπ, ηελ 

ειεπζεξία ηεο Θξεζθείαο, ειεύζεξεο θαη αλνηθηέο εθινγέο, ην ειεύζεξν εκπόξην, θηι. 

Ο θηιειεπζεξηζκόο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ απόξξηςε ηεο θιεξνλνκηθήο θαη ηεο 

κνλαξρηθήο εμνπζίαο θαη επλνεί ηε δεκνθξαηία. 

Ο Sen (1983) δειώλεη όηη "ε κε πηζαλόηεηα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Paretν είλαη ε 

ζεσξία νπνύ δελ κπνξεί λα ππάξμεη κηα ζπλάξηεζε θνηλσληθήο επηινγήο 

ηθαλνπνηώληαο ηνλ απεξηόξηζην ηνκέα( unrestricted domain), ηελ αξρή ηνπ Pareto 

(αθόκα θαη ζηελ αδύλακε κνξθή) θαη κε ειάρηζηε ειεπζεξία ". 

Ο Sen αξρίδεη δεκηνπξγώληαο κηα δηάθξηζε κεηαμύ ηεο ιεηηνπξγηάο ηεο θνηλσληθήο 

επεκεξίαο θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο απόθαζεο, ην ζεώξεκα αδπλακίαο 

ηνπ Kenneth Arrow, ην ήηαλ κηα ιεηηνπξγία θνηλσληθήο επεκεξίαο ζηε όπνηα πήξε ηα 

ζπγθεληξσηηθά ησλ πξνηηκήζεσλ όισλ ησλ «ςεθνθόξσλ» θαη πξνζπάζεζε λα 

δεκηνπξγήζεη κηα θνηλσληθή θαηάηαμε όισλ απηώλ ησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ. 

Δλαιιαθηηθά, κηα ζπλάξηεζε θνηλσληθήο επηινγήο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη κηα 

θνηλσληθή θαηάηαμε, απηό πνπ θάλεη είλαη λα επηζηξέςεη κηα «πιένλ πξνηηκώκελε» 

επηινγή, όηαλ πξόθεηηαη γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηεο θνηλσλίαο πάλσ από θάπνην 

ππνζύλνιν θαηάηαμεο πξνηηκήζεσλ. 

Αο ππνζέζνπκε όηη ν θαζέλαο ζε κηα θνηλσλία ζπζρεηίζηεθε κε κηα ζεηξά 

θαηαηάμεσλ πξνηίκεζεο,ζηε ζπλέρεηα αο θαληαζηνύκε όηη όιεο απηέο νη θαηαηάμεηο 

δεκηνύξγεζαλ κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζαλ δεδνκέλα είλαη απηέο νη ζεηξέο 

πξνηηκήζεσλ. Σώξα, κπνξνύκε λα ππνβάινπκε έλα εξώηεκα (ζε έλα 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ πρ Access ή mysql) ζηε βάζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε 
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ην ηη είλαη ε πιένλ πξνηηκώκελε θαηάηαμε κεηαμύ θάπνησλ ππνζύλνισλ ησλ 

ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ.  

Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνύζακε λα δεηήζνπκε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο 

ελαιιαθηηθέο ιύζεηο {x, y, z}, θαη ζα επηζηξέςεη κία από ηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, όρη 

ζρεηηθή κε ην δηαηεηαγκέλν ζύλνιν, αθξηβώο απηέο ηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ δελ 

πξνηηκώληαη ιηγόηεξν από νπνηεζδήπνηε άιιεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο. εκεηώζηε εδώ 

όηη ιέεη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, έηζη, ε ζπλάξηεζε κπνξεί λα επηζηξέςεη πεξηζζόηεξα 

από έλα ή αθόκα θαη δύν ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ είλαη εμίζνπ ηόζν θαιέο 

(αδηαθνξία) εθ 'όζνλ δελ είλαη ρεηξόηεξε από νπνηαδήπνηε άιιε. Μπνξεί επίζεο λα 

είλαη ε πεξίπησζε, όηη από ην ζύλνιν {v, w, x}, x επηζηξέθεηαη σο ε πην 

πξνηηκώκελε, αθόκε θαη αλ δελ ήηαλ ζην πξνεγνύκελν ζύλνιν. 

ηε ζπλέρεηα απνδπλακώλεη απηή ηελ θαηάζηαζε πεξαηηέξσ, νξίδνληαο ειάρηζην 

θηιειεπζεξηζκό σο κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ δύν άηνκα κέζα ζε κηα 

θνηλσλία έρνπλ λα επηιέμνπλ ηελ θαηάηαμε από έλα ζπγθεθξηκέλν ζύλνιν ησλ 

ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ απηό είλαη L *. 

2.2 ΘΔΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

Σν ζεώξεκα7: Γελ ππάξρεη ζπλάξηεζε θνηλσληθήο επηινγήο πνπ κπνξεί 

ηαπηόρξνλα λα ηθαλνπνηήζεη πξνϋπνζέζεηο U, P, θαη L *. 

Απόδεημε: Τπνζέηνληαο όηη ηζρύνπλ νη παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο ηηο εθαξκόδνπκε 

ζε πηζαλέο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαη δείρλνπκε ηελ παξαβίαζή ηνπο. 

Σξεηο δπλαηόηεηεο: 

ε θάζε κία από απηέο ηηο πηζαλόηεηεο, ππάξρνπλ δύν άηνκα θαη ηέζζεξηο 

ελαιιαθηηθέο {w, x, y, z}. Μεκνλσκέλα Α έρεη ηνλ έιεγρν (w, x) θαη άηνκν Β έρεη ηνλ 

έιεγρν (y, z). 

Πεξίπησζε 1. Οη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο (w, ρ) θαη (y, z) είλαη ίζεο κεηαμύ ηνπο, απηό 

είλαη ην ίδην ζύλνιν ησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ γηα ην νπνίν έρνπκε w = y θαη ρ = z ή 

w = z θαη x = y. Απηό παξαβηάδεη άκεζα ηελ θαηάζηαζε L *, δεδνκέλνπ όηη θαλέλα 

από ηα άηνκα δελ έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ δύν ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ, 

δεδνκέλνπ όηη ε κηα είλαη ηζόηηκε κε ηελ άιιε, δειαδή ε ππάξμεη δπν ελαιιαθηηθώλ 

ιύζεσλ δελ πθίζηαηαη.  

Πεξίπησζε 2. Οη δύν νκάδεο έρνπλ ην πνιύ έλα ελαιιαθηηθό θνηλό, ν Sen 

ρξεζηκνπνηεί x = z, έηζη: 

Αο ππνζέζνπκε όηη ν Α πξνηηκά x από ην y θαη Β πξνηηκά w από ην z (= x). 

Αο ππνζέζνπκε όηη ν θαζέλαο ζηελ θνηλσλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Α θαη Β 

πξνηηκνύλ ην y από ην w. 

Δπνκέλσο: 

Α = {x, y, w} 

                                                           
7
 Sen, Amartya Kumar. 1970 The Impossibility of a Paretian Liberal ςελ 154-155 
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Β = {y, w, z} 

Ηζρύνπλ νη όξνη: 

L * ιέεη όηη xPy θαη wPx → wPxPy 

P ιέεη όηη yPw 

Δάλ ζαλ ηειηθό απνηέιεζκα έρνπκε ην w ε πξνϋπόζεζε P παξαβηάδεηαη (δηόηη ε 

ζπλζήθε P ιέεη όηη yPw δειαδή ην ηειηθό απνηέιεζκα ζα έπξεπε λα ήηαλ ην y). 

Δάλ ζαλ ηειηθό απνηέιεζκα έρνπκε ην x (ή z από ηελ x = z), ε ζπλζήθε L * 

παξαβηάδεηαη (αθνύ ν Β πξνηηκά w από ην x (= z)). 

Δάλ ζαλ ηειηθό απνηέιεζκα έρνπκε ην y ηόηε ε θαηάζηαζε L * παξαβηάδεηαη (από ην 

Α πξνηηκά x έσο y). 

Γελ ππάξρεη θαηάηαμε (θαη απνηέιεζκα) πνπ λα κπνξεί λα επηζηξαθεί από ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπλαξηήζεσλ ησλ θνηλσληθώλ επηινγώλ πνπ δελ παξαβηάδεη νύηε 

Pareto βέιηηζην ή ειάρηζην θηιειεπζεξηζκό. 

 

Πεξίπησζε 3. Σέζζεξηο εληειώο μερσξηζηέο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, w ≠ x ≠ y ≠ z. 

 Αο ππνζέζνπκε όηη ν Α πξνηηκά ην x από ην y θαη Β πξνηηκά ην z από ην w. 

 Αο ππνζέζνπκε όηη ν θαζέλαο ζηελ θνηλσλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Α θαη Β 

πξνηηκνύλ ην w από ην x θαη ην y από ην z. 

        Δπνκέλσο 

        Α = {w, x, y, z} 

        Β = {y, z, w, x} 

        Σώξα εθαξκόδνπκε ηηο ζπλζήθεο. 

        L * ιέεη όηη xPy θαη zPw 

        P ιέεη όηη wPx θαη yPz 

 Αλ θαη νη δύν από απηέο ζπλζήθεο ηζρύνπλ θαη ε ζπλάξηεζε θνηλσληθήο επηινγήο 

ηζρύεη γηα ηελ «πην πξνηηκώκελε ελαιιαθηηθή ιύζε» κεηαμύ {w, x, y, z}, δελ κπνξεί 

λα επηζηξέςεη νπνηαδήπνηε ελαιιαθηηθή απάληεζε 

 

Δάλ επηζηξέθεη w, ε ζπλζήθε L * παξαβηάδεηαη, δηόηη ηζρύεη zPw. 

Δάλ επηζηξέθεη x, ε ζπλζήθε P παξαβηάδεηαη, δηόηη ηζρύεη wPx. 

Δάλ επηζηξέθεη y ζηελ νκάδα, ε ζπλζήθε L * παξαβηάδεηαη, δηόηη ηζρύεη xPy. 

Δάλ επηζηξέθεη z ε ζπλζήθε P παξαβηάδεηαη, δηόηη ηζρύεη yPz. 

Με ηηο παξαπάλσ ηξεηο πεξηπηώζεηο δείρλνπκε πσο δελ ππάξρεη ζπλάξηεζε 

θνηλσληθήο επηινγήο πνπ λα κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ζύγρξνλνο θαη ηα ηξία 

αμηώκαηα. 

2.3 ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΧΝ
8
  

Σελ ίδηα απόδεημε κπνξνύκε λα ηελ δνύκε θαη κε ηελ βνήζεηα ελόο θαζεκεξηλνύ 

παξαδείγκαηνο, ζα πάξνπκε δύν νλόκαηα, ζρεδόλ ηπραία, ν Ian θαη ε Nicole. 

                                                           
8
 Sen, Amartya Kumar. 1970 The Impossibility of a Paretian Liberal ςελ 155-156 
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Σν εηήζην ξάιη θνξηεγώλ έξρεηαη ζηελ πόιε ηνπο ν Ian θαη Nicole πξνζπαζνύλ λα 

απνθαζίζνπλ αλ πξέπεη λα πάλε ή όρη. Ο Ian ζέιεη πξαγκαηηθά λα πάεη, ηνπ 

αξέζνπλ πνιύ ηα θνξηεγά θαη ηα αλαπνιεί ε Nicole είλαη κηα απιή νδεγόο γηα ηα 

πξνο ην δελ θαη είλαη θνπξαζκέλε από ηελ όιε ππόζεζε. 

Ο Ian ζέιεη ε Nicole λα πάεη κε ηελ ειπίδα όηη ζα αιιάμεη ηα ελδηαθέξνληα ηεο ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, ν ίδηνο πξνηηκά απηό, ε Nicole αλεζπρεί όηη εάλ ν Ian πάεη ν ίδηνο, 

ζα πξέπεη λα κηιάλε γηα ηα θνξηεγά γηα κήλεο (όπσο ν ίδηνο είλαη επηξξεπήο) θαη 

έηζη πξνηηκά ζηνλ λα πάεη θαη λα πεξάζνπλ κόλν κηα-δπν ώξεο κε ηα θνξηεγά από 

ην πάεη κόλνο ηνπ ν Ian θαη λα κηιάεη (αξά θαη λα κηιάλε κεηαμύ ηνπο) γη 'απηά 

αζηακάηεηα. 

Έηζη γηα λα αλαθεθαιαηώζνπκε, 

θαηάηαμε ηνπ Ian: Nicole πεγαίλεη> Ian πεγαίλεη> θαλείο δελ πεγαίλεη 

θαηάηαμε ηεο Nicole: θαλείο δελ πεγαίλεη> Nicole πεγαίλεη> Ian πεγαίλεη 

Μηα θηιειεύζεξε (δειαδή κία πξνώζεζε ειάρηζηνπ θηιειεπζεξηζκνύ ) κπνξεί λα 

θάλεη ην επηρείξεκα όηη ε Nicole ζα έπξεπε λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη κεηαμύ 

«θαλείο δελ πεγαίλεη» θαη «Nicole πεγαίλεη», δεδνκέλνπ όηη ηελ αθνξά, θαη, αλ δελ 

ζέιεη λα πάεη, δελ ζα πξέπεη λα ηελ αλαγθαζηνύλ λα πάεη, έηζη, ε «θνηλσληθή» 

επηινγή ζα πξέπεη πάληα λα είλαη «θαλείο δελ πεγαίλεη> Nicole πεγαίλεη». 

Δπηπιένλ, ν θηιειεύζεξνο κπνξεί λα ππνζηεξίδεη όηη θαλείο (θαη εηδηθά Nicole ή 

θάπνηα απζαίξεηε ζπλάξηεζε ηεο θνηλσληθήο επηινγήο) δελ ζα έπξεπε λα είλαη ζε 

ζέζε λα πεη ζηνλ Ian όηη δελ κπνξεί λα παξαζηεί ζηελ εθδήισζε «πνπ ζέιεη λα 

παξαζηεί» θαη όηη ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα επηινγήο πάλσ από απηά ηα 

πξάγκαηα ζην ην απνηέιεζκα, έηζη ην απνηέιεζκα γηα ηνλ Ian είλαη: Ian πεγαίλεη> 

θαλείο δελ πεγαίλεη.» 

Φαίλεηαη, ινηπόλ, δεδνκέλν απηνί νη δύν θηιειεύζεξεο ππνζέζεηο δίλνπλ ηελ  δηάηαμε 

λα είλαη: Ian πεγαίλεη> θαλείο δελ πεγαίλεη> Nicole πεγαίλεη ΑΛΛΑ! ην απνηέιεζκα 

«Ian πεγαίλεη» απνθιείεηαη από ηελ απαίηεζε Pareto αθνύ θαη νη δύν άηνκα 

πξνηηκνύλ «Nicole πεγαίλεη» (θαη ζηελ θαηάηαμε ηνπ Ian θαη ηεο Nicole ε πξνηίκεζε 

«Nicole πεγαίλεη» είλαη πξνηηκόηεξε από ηελ πξνηίκεζε «Ian πεγαίλεη») Κάζε 

απνηέιεζκα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, δεκηνπξγεί κηα αληίθαζε, αλ απιά είκαζηε 

παζεηηθνί θαη πνύκε όηη «θαλείο δελ πεγαίλεη» ην θηιειεύζεξν κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ην επηρείξεκα όηη ν Ian ζα έπξεπε λα είλαη ζε ζέζε λα πάεη αθνύ 

πξαγκαηηθά ην ζέιεη θαη δελ επεξεάδεη ηε Nicole. 

Αιιά αλ αθήζνπκε ηνλ Ian λα πάεη, ηόηε ζα παξαβηάδνπκε ηελ αξρή ηνπ Pareto, 

(δηόηη ε θαηάηαμε κε ηελ αξρή ηνπ θηιειεπζεξηζκνύ ζα είλαη Ian πεγαίλεη> θαλείο δελ 

πεγαίλεη πνπ ην απνθιείεη ε θαηάηαμε ηεο Nicole: θαλείο δελ πεγαίλεη> Nicole 

πεγαίλεη> Ian πεγαίλεη θαλείο δελ πεγαίλεη> Ian πεγαίλεη) 
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Αλ απιά πνύκε ζηε Nicole όηη ζα πξέπεη λα πάεη, ηόηε ην θηιειεύζεξν ζα 

ππνζηεξίδεη όηη δελ ζα έπξεπε λα ην θάλεη ε Nicole, αλ δελ ζέιεη λα πάεη. 

Αιιά θαη άιιεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο είλαη εμίζνπ δίιιεκα ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν. 

Όπσο επίζεο θαη κε ην αθόινπζν παξάδεηγκα : 

Αο ζεσξήζνπκε δπν άηνκα Α θαη Β κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά, ην άηνκν Α είλαη 

ζεκλόο θαη ην άηνκν Β δελ είλαη θαη πξόθεηηαη λα δνπλ κηα «ζθιεξή ηαηλία». 

Τπάξρνπλ ηξεηο ελαιιαθηηθέο θαηαζηάζεηο :  

Καηάζηαζε Υ: ην άηνκν Α βιέπεη ηελ ηαηλία αιιά ην άηνκν Β δελ ηελ βιέπεη 

Καηάζηαζε Φ: ην άηνκν Β βιέπεη ηελ ηαηλία αιιά ην άηνκν Α δελ ηελ βιέπεη 

Καηάζηαζε Ε: θαλέλα από ηα δπν άηνκα δελ βιέπνπλ ηελ ηαηλία. 

Σν άηνκν Α ζα είρε ηηο παξαθάησ πξνηηκήζεηο: z>x θαη x>y δειαδή ζα πξνηηκνύζε 

λα κελ δεη θαλέλαο ηελ ηαηλία, από ην λα ηελ δεη απηόο θαη ζα πξνηηκνύζε λα ηελ δεη 

απηόο, από λα ηελ δεη ην άηνκν Β. Σν άηνκν Β έρεη ηηο παξαθάησ πξνηηκήζεηο: x>y 

θαη y>z, δειαδή ζα πξνηηκνύζε λα ηελ δεη ην άηνκν Α από ην λα ηελ δεη απηόο, ελώ 

ζα πξνηηκνύζε λα ηελ δεη απηόο από ην λα κελ ηελ δεη θαλέλαο. 

πλδπάδνληαο ηα παξαπάλσ έρνπκε ηειηθά γηα ην άηνκν Α : z>x>y  ελώ γηα ην άηνκν 

Β  x>y>z, εθαξκόδνληαο ηώξα ην ζεώξεκα L * ζα έρνπκε z>x>y  θαη x>y>z  αξά 

z>x>y >z κηα θπθιηθόηεηα ρσξίο λα έρνπκε απνηέιεζκα   

Από κηα θηιειεύζεξε άπνςε κπνξνύκε θαη κε εθαξκνγή ηεο ζπλζήθεο P (αζζελήο 

αξρή ηνπ Pareto). Μπνξνύκε λα έρνπκε : ην άηνκν Β πξνηηκά y>z θαη ην άηνκν Α 

πξνηηκά z>x αξά θαη ηα δπν καδί έρνπκε πσο y>x δειαδή έρνπκε ιύζε πσο κε ηηο 

παξαπάλσ ππνζέζεηο ε ιύζε y είλαη ν ληθεηήο  

Οη επηπηώζεηο απηνύ ηνπ ζεσξήκαηνο είλαη κάιινλ αλεζπρεηηθέο,θαηαιήγνπκε όηη 

κηα αξρή πνπ αληηθαηνπηξίδεη αθόκε θαη ηελ πην κεησκέλε κνξθή ησλ θηιειεύζεξσλ 

αμηώλ δελ κπνξεί λα ζπκβηβαζηεί κε ηελ ηδέα ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο Pareto, 

δεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο ελόο απεξηόξηζηνπ ηνκέα. Δλώ είλαη επξέσο γλσζηό όηη 

ε επίηεπμε Pareto βέιηηζηε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα, ν Sen δείρλεη όηη ε 

θαηά ην Pareto βέιηηζην κπνξεί λα κελ είλαη απνδεθηό ζαλ θίλεηξν όηαλ ε 

πξνζσπηθή ειεπζεξία δηαθπβεύεηαη.  

Δλώ νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο είλαη θαηά Pareto αλώηεξεο από ηνπο άιιεο, δελ είλαη 

ζπλήζσο εζηθά αλώηεξεο όηαλ ηα θηιειεύζεξα δηθαηώκαηα παξαβηάδνληαη ζε απηή 

ηελ δηαδηθαζία. ύκθσλα κε ην θηιειεύζεξν παξάδνμν απηό θαίλεηαη αδύλαην γηα λα 

ηεξνύληαη ηαπηόρξνλα ε αξρή ηνπ Pareto, ε αξρή ηεο απνδνηηθόηεηα ηνπ Pareto θαη 

νη θηιειεύζεξεο αμίεο. 
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2.4 ΜΔΣΑΒΑΛΟΝΣΑ ΣΙ ΤΝΘΗΚΔ 

Θα δνζεί έκθαζε ζε ηξόπνπο γηα ηελ επίιπζε ηνπ θηιειεύζεξνπ παξαδόμνπ 

απνδπλακώλνληαο ηελ ζπλζήθε ηνπ απεξηόξηζηε ηνκέα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, 

απνδπλακώλνληαο νπνηαδήπνηε από ηηο πξνϋπνζέζεηο U, P θαη L * κπνξεί λα ιύζεη 

ην παξάδνμν, αιιά νη επηπηώζεηο ηεο απνδπλάκσζεο είηε ηεο ζπλζήθεο Ρ ή L * 

κπνξεί λα κελ είλαη θνηλσληθά πξνηηκόηεξε.  

Ζ απνδπλάκσζε L *, γηα παξάδεηγκα, ζα ζήκαηλε όηη είηε ε θαηάζηαζε Υ ή Ε από ην 

παξάδεηγκα πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζα κπνξνύζε λα επηιεγεί 

(Από ην x θαη z είλαη ηόζν απνηειεζκαηηθά θαηά Pareto), δειαδή είηε ην άηνκν Α 

βιέπεη ηελ ηαηλία αιιά ην άηνκν Β δελ ηελ βιέπεη ή θαλέλα από ηα δπν άηνκα δελ 

βιέπνπλ ηελ ηαηλία. 

 Ζ απνδπλάκσζε ηεο ειάρηζηεο ειεπζεξίαο ζα ζήκαηλε όηη «ε θνηλσλία δελ κπνξεί 

λα αθήζεη πεξηζζόηεξα από έλα άηνκν λα είλαη ειεύζεξν λα δηαβάζεη όηη ηνπ αξέζεη, 

λα θνηκάηαη ηνλ ηξόπν πνπ πξνηηκάεη θηι, άζρεηα κε ηνπο άιινπο ζηελ θνηλόηεηα 

"(Sen, 1970b, p.290, ). Απηό κπνξνύκε δύζθνια λα ην ζεσξήζνπκε σο έλα 

απνδεθηό απνηέιεζκα, νκνίσο, απνδπλακώλνληαο ηελ ζπλζήθε P είλαη κε 

απνδεθηό, αθνύ θάπνηα άηνκα κπνξεί λα θαηαιήγνπλ λα κελ βιέπνπλ ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο λα αληαλαθιώληαη ζηελ ζπλάξηεζε ηεο θνηλσληθήο επηινγήο. 

ην παξάδεηγκά καο, απηό ζα ζήκαηλε όηη ην άηνκν Β βιέπεη ηελ ηαηλία, ιύζε y, σο 

εθ ηνύηνπ, ε κόλε απνδεθηή ιύζε πνπ απνκέλεη ζε λα απνδπλακώζνπκε ηελ 

ζπλζήθε U.  

Τπάξρεη κηα εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

θηιειεύζεξνπ παξαδόμνπ πεξηνξίδνληαο ηνλ ηνκέα. Θα θάλνπκε κηα επηζθόπεζε 

ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ιύζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. 

Δπίζεο επηρεηξείηαη ε νκαδνπνίεζε απηώλ ησλ ιύζεηο, ζε ηξία δηαθνξεηηθά πξνθίι, 

δειαδή: ην αδηάθνξν πξνθίι, ην θηιειεύζεξν πξνθίι θαη ην πξνθίι θαηαλόεζεο, 

θάζε έλα από ηα παξαπάλσ πξνθίι κπνξεί λα πεξηέρεη ιύζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ.  

Αιιά πξώηα, είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηεί ε αλαγλσξηζκέλε πξνζσπηθή 

ζθαίξα, όπσο ε πεξηνρή ησλ δεηεκάησλ ζηηο νπνίεο έλα κεκνλσκέλν άηνκν i είλαη 

απνθαζηζηηθό, δειαδή ηα δεύγε ησλ θνηλσληθώλ πξνηηκήζεσλ πνπ κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί από ην άηνκν, έηζη ώζηε xPiy νδεγεί ζε xPy (ζύκθσλα κε Breyer (1977), 

έλα άηνκν ζα κπνξνύζε λα απνθαζίζεη γηα θάηη ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν.  

ηνλ Sen (1983), γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμύ ηεο πξνζσπηθήο ζθαίξαο θαη ζηελ 

αλαγλσξηζκέλε πξνζσπηθή ζθαίξα, ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο πξνζσπηθήο 

ζθαίξαο πνπ ζα πεξηέρεη κόλν αηνκηθέο επηινγέο πνπ νη άιινη δελ επεξεάδνληαη 

άκεζα. Χζηόζν, δεδνκέλνπ όηη ε δηάθξηζε απηή βαζίδεηαη ζηελ επηινγή θαη όρη ζηελ 

πξνηίκεζε, δελ ζα είλαη αλαγθαίν λα ιεθζεί απηό ππόςε. 
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Μόλν νξζνινγηθέο πξνηηκήζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ απνδεθηέο ζηνλ ρώξν, δηάθνξνη 

ζπγγξαθείο, θπξίσο ν Broome (1978), ηόληζαλ ηε ζεκαζία ησλ νξζνινγηθώλ 

πξνηηκήζεσλ σο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο. Δλώ κηα απζηεξά θηιειεύζεξε 

άπνςε ησλ πξνηηκήζεσλ ζα αλαηξεί ηε ζεκαζία ηνπ νξζνινγηζκνύ, ν Broome 

δηαθσλεί θαη επηρεηξεκαηνινγεί πσο απηό ην δήηεκα είλαη ζε κεγάιν βαζκό ζρεηηθό 

κε ηελ θαηαζθεπή ελόο ηνκέα πνπ δελ ζα παξαβηάδεη ηηο ζπλζήθεο P θαη L *.  

O Sen έδσζε δύν πηζαλνύο νξηζκνύο ηνπ νξζνινγηζκνύ. Ο πξώηνο νξηζκόο είλαη 

ε ζπλέπεηα: έλα άηνκν ζεσξείηαη νξζνινγηθό, αλ απηόο ή απηή ελεξγεί κε ζπλέπεηα. 

Από κόλνο ηνπ, ν νξηζκόο απηόο είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλνο, επεηδή είλαη δπλαηόλ γηα 

έλα άηνκν λα ελεξγεί κε ζπλέπεηα θαηά ηελ πξνηίκεζή ηνπ.  

Σν ζπκπέξαζκα είλαη όηη κπνξεί θαλείο λα έρεη πξνηηκήζεηο πνπ λα βξίζθνληαη ζε 

ζύγθξνπζε κε ηηο επηζπκίεο ηνπ θαη εμαθνινπζνύλ λα είλαη νξζνινγηθέο. Απηό 

θαίλεηαη παξάινγν. Μηα επηπξόζζεηε απαίηεζε γηα ηηο νξζνινγηθέο πξνηηκήζεηο 

είλαη, όηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνην επίπεδν ηεο αληηζηνηρίαο κε ηηο επηζπκίεο 

ελόο αηόκνπ. Έλα άηνκν είλαη νξζνινγηθό κόλν αλ ν ίδηνο πξνηηκά ζηαζεξά, 

ζύκθσλα κε ην επηζπκεηό ηειηθό ζηόρν (Sen, 1987 Broome, 1987). Αθόκα θαη ηόηε, 

αληηθξνπόκελεο βξαρππξόζεζκνη θαη καθξνπξόζεζκνη ζηόρνη ζα κπνξνύζαλ λα 

νδεγήζνπλ ζε αληηθξνπόκελα πξνηηκήζεηο (Bernheim & Rangel 200512). 

Ο δεύηεξνο νξηζκόο δίλεηαη από ηνλ Sen (1987) είλαη ην πξνζσπηθό ζπκθέξνλ. Έλα 

άηνκν κπνξεί λα έρεη νξζνινγηθέο πξνηηκήζεηο πνπ ζπλάδνπλ κε ηδηνηειείο 

επηζπκίεο ηνπ, αιιά αλ νη πξνηηκήζεηο ηνπ δελ βαζίδνληαη ζε ηδηνηέιεηα, δειαδή ν 

ίδηνο ζπκπεξηθέξεηαη αληδηνηειώο, είλαη παξάινγεο. Δίλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν λα 

πξνζδηνξίζνπκε πνηεο ελέξγεηεο δελ εμππεξεηνύλ θαλέλα πξνζσπηθό ζπκθέξνλ. 

Ο Sen ιέεη όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο βαζίδεηαη ζηελ 

ηδηνηέιεηα, αιιά όρη ζε όια θαη έηζη ππάξρεη πεξηζώξην γηα ηελ βειηίσζε ηνπ 

νξηζκνύ, ην ίδην κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί γηα ηνλ νξηζκό ηεο ζηαζεξόηεηαο. 

Μόλν νξζνινγηθέο πξνηηκήζεηο ζα κπνξνύλ λα επηηξαπνύλ ζην ρώξν ησλ 

πξνηηκήζεσλ, αιιά δελ κπνξνύλ λα επηηξαπνύλ όιεο. Οη πξνηηκήζεηο πνπ 

επηηξέπνληαη κπνξεί λα εθαξκνζηνύλ ζε δηάθνξα πξνθίι. Σν πην απιό πξνθίι είλαη 

ην αδηάθνξν πξνθίι, ην νπνίν πεξηέρεη ηόζν ηελ αδηαθνξία θαη ηελ αλνρή.  

Οξίδεηαη σο εμήο: 

Πξνθίι I: ην αδηάθνξν πξνθίι. ε κηα θνηλσλία S, γηα θάζε επηκέξνπο άηνκν iєS 

όια ηα άιια άηνκα jєS είλαη αδηάθνξα αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο πξνηηκήζεηο πνπ 

δηαθέξνπλ κόλν ζε ζρέζε κε ηηο πηπρέο πνπ αλήθνπλ ζηελ πξνζσπηθή ζθαίξα  

ην παξάδεηγκα καο ην άηνκν Α πνπ ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ζα πάεη λα δεη ηελ 

ηαηλία είλαη αδηάθνξνο σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ αηόκνπ Β, ην απνηέιεζκα εδώ ζα 

ήηαλ πσο ην άηνκν Β ζα έβιεπε ηελ ηαηλία αθνύ ην άηνκν Α δελ ηελ πξνηηκά. 
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Γηαηζζεηηθά, απηό δίλεη κεγάιν λόεκα, αλ έλα άηνκν δελ λνηάδεηαη πνηα ζα είλαη ε 

έθβαζε ελόο ζέκαηνο ηόηε ππάξρεη πάληα ρώξνο γηα βειηίσζε ηνπ Pareto, ρσξίο λα 

παξαβηάδεηαη θηιειεύζεξεο αμίεο, από ηελ επηινγή πνπ ζέινπλ ηα αιιά άηνκα ηεο 

θνηλσλίαο.  

Αιιά όηαλ έλα δήηεκα δελ αθνξά ην άηνκν άκεζα, ην άηνκν δελ ζα είλαη πηζαλώο 

αδηάθνξν, θαη έηζη είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα βξνύκε πξνβιήκαηα όηαλ ηα δεηήκαηα 

πνπ δηαθπβεύνληαη αθνξνύλ πνιιά κέιε ηεο θνηλσλίαο, όπσο ε εθινγή ελόο 

θπβεξλεηηθνύ αμησκαηνύρνπ ή ηε ζέζπηζε λέσλ λόκσλ. 

ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ν αξηζκόο ησλ πηζαλώλ θαηαζηάζεσλ είλαη κηθξόηεξν από 

ηηο πηζαλέο πξνηηκήζεηο (πρ κπνξεί λα ππάξρεη κόλν έλαο πξόεδξνο, αλ θαη 

ππάξρνπλ πξνηηκήζεηο γηα ηνπο άιινπο επίζεο), θαη ιέκε όηη ππάξρεη ηερλνινγηθή 

έλσζε ζηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, ζε αληίζεζε κε ηνλ ηερλνινγηθό δηαρσξίζηκν 

ζηηο θαηαζηάζεηο  

Ο Seidl ην 1975 αληηκεησπίδεη απηό ην πξόβιεκα ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο αλνρήο, 

ιέγνληαο όηη «ε ηερλνινγηθή έλσζε έρεη λα θάλεη κε ηελ αλνρή αθνύ έλαο, ζα 

κπνξνύζε δύζθνια λα θαληαζηεί έλαλ ζπλαζπηζκό λα είλαη αδηάθνξνο γηα ηελ 

επηινγή ελόο άιινπ ζπλαζπηζκνύ, αλ νη πηπρέο ησλ θνηλσληθώλ θαηαζηάζεσλ 

δηαθπβεύνληαη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. 

εκεηώζηε ηε ρξήζε ησλ ζπκκαρηώλ, νη νπνίεο απνηεινύλ ηνλ ππξήλα ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ. Οη ζπλαζπηζκνί κπνξνύλ λα ζρεκαηηζηνύλ ρξεζηκν-

πνηώληαο νπνηαδήπνηε αξηζκόο n ησλ κειώλ ηεο θνηλσλίαο, κε n≥2. Ση ζπκβαίλεη 

κέζα ζε έλα ζπλαζπηζκό είλαη άλεπ ζεκαζίαο, θαη σο εθ ηνύηνπ, έλα απνδνηηθό 

θαηά Pareto απνηέιεζκα κπνξεί λα επηηεπρζεί απιά θάλνληαο ηνπο ζπλαζπηζκνύο 

κεγαιύηεξνπο, ην αθξαίν ζεκείν είλαη έλα εληαίν ζπλαζπηζκό πεξηιακβάλεη όια ηα 

άηνκα ζηελ θνηλσλία (n=n).  

2.6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Όπσο θαη ηα άιια απνηειέζκαηα ηεο κε πηζαλόηεηαο, ην θηιειεύζεξν παξάδνμν 

έρεη εξκελεπζεί σο κηα λεθξνινγία γηα ηε ζεσξία θνηλσληθήο επηινγήο, όληαο 

θαηαζηξνθηθό γηα ηελ πηζαλόηεηα ηεο ινγηθήο θαη δεκνθξαηηθήο επηινγήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο "(Sen, 1998, p.200).  

Αιιά Sen δεηεί κηα επνηθνδνκεηηθή εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κε 

πηζαλόηεηαο, θαη κηα εθηηκεηέα άπνςε ησλ δηιιεκάησλ αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθή 

ειεπζεξία θαη ζηελ νκνθσλία ηνπ Paretν (id.). 

Γηθαηνινγεκέλα, ην ζεώξεκα Sen είλαη δύζθνιν λα εμεγήζεη κε θηιειεύζεξεο ηδέεο 

όπσο ν Seidl (1975) ην ζέηεη. Πξάγκαηη, κία από ηηο θύξηεο επηθξίζεηο πνπ έρνπλ 

γίλεη ζρεηηθά κε ην ζεώξεκα είλαη ε δηαηύπσζε ηνπ Sen ηεο αξρή ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνύ. ε κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο, ν Sen έρεη αιιάμεη ηνλ όξν 

«ειάρηζηνο θηιειεπζεξηζκόο» ζε «Διάρηζηε ειεπζεξία» γηα λα απνθεπρζεί απηό ην 

είδνο ηεο ζύγθξνπζεο. Γεύηεξνλ, ε δηαηύπσζε ηεο «επηινγήο» δελ έρεη 
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αληαπνθξηζεί γεληθήο απνδνρήο, εηδηθά κε ππνζηεξηθηέο ηνπ ζρεκαηηζκνύ ησλ 

δηθαησκάησλ ζε κνξθή παηρληδηνύ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

ΔΙΑΓΧΓΗ: 

ε απηό ην θεθάιαην ζα αλαιύζνπκε, δηάθνξα ζπζηήκαηα ςεθνθνξίαο σο πξνο ηνλ 

ηξόπν ιεηηνπξγηάο αιιά θαη πσο απηά θαηαθέξλνπλ ή δελ θαηαθέξλνπλ λα 

αλαδείμνπλ ληθεηέο. 

Σέινο ζα δνύκε πνηεο ζπλζήθεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ θαη ζα κειεηήζνπκε ηηο 

αηέιεηεο ηνπο πάλσ ζηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ ζπλζεθώλ   

3.1 ΓΔΝΙΚΑ
9 

Ζ ζεσξία θνηλσληθήο επηινγήο (social choice theory) πξνζδηνξίδεη ηελ πξνηίµεζε 

νιόθιεξεο ηεο θνηλσλίαο, γηα θάπνην ζπγθεθξηµέλν ζέµα µέζα από ηηο αηνµηθέο 

πξνηηµήζεηο ησλ αηόµσλ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο είλαη έλαο ηέηνηνο ηξόπνο-µεραληζµόο πξνζδηνξηζµνύ 

ησλ πξνηηµήζεσλ νιόθιεξεο ηεο θνηλσλίαο. 

 
Κάζε µεραληζµόο είλαη επηζπµεηό, λα παξέρεη ζηαζεξό απνηέιεζµα (ην απνηέιεζµα 
λα µελ µεηαβάιιεηαη, θαη λα µελ έρνπµε θύθινπο). 

Κάζε ηέηνην ζύζηεµα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο αθόινπζεο ππνζέζεηο: 

(Τ1) Ζ Πξόζζεζε µίαο αθόµα επηινγή δελ επεξεάδεη ηελ αξρηθή αμηνιόγεζε γηα 
ηηο αξρηθέο επηινγέο. 

(Τ2) Ζ θνηλσληθή αμηνιόγεζε δελ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη από ηηο πξνηηµήζεηο 
ελόο µόλν αλζξώπνπ. 

(Τ3) Ζ θνηλσληθή αμηνιόγεζε ζα πξέπεη λα ζπµπίπηεη µε ηηο αηνµηθέο αμηνινγήζεηο 
όηαλ απηέο είλαη θνηλέο. 

(Τ4) Ζ θνηλσληθή αμηνιόγεζε δελ ζα πξέπεη λα απνθιείεη θαµία αηνµηθή αμηνιόγεζε. 

(Τ5) Δάλ µηα νµάδα πξνηηµά Α > Β θαη Β >Γ  ηόηε θαη Α >Γ. 

3.2 ΚΑΝΟΝΔ  ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ  

Οη θαλόλεο – ζπζηήκαηα ςεθνθνξίαο, είλαη αξθεηνί ζε απηό ην θεθάιαην ζα 
εμεηάζνπκε θάπνηνπο από απηνύο. 

Καλόλεο ςεθνθνξίαο : ν θαλόλαο πνιπθσλίαο, ε ςήθνο κε ζεηξά θαηάηαμεο ν 
θαλόλαο νκνθσλίαο, ςεθνθνξία αιά Borda, ςεθνθνξία γηα έγθξηζε (approval 
voting), Runoff voting, ε κέζνδνο  Copeland. 
 
Ο θαλόλαο ςεθνθνξίαο γεληθά είλαη θάζε κέζνδνο, γηα ηελ επηινγή ληθεηή από κηα 

νκάδα ππνςεθίσλ ζηε βάζε ησλ αλαθεξνκέλσλ πξνηηκήζεσλ ησλ ςεθνθόξσλ. 

                                                           
9
 Οικονομικό Πανεπιςτθμιο Αιηνών Τμθμα Οικονομικθσ Επιςτθμησ,ςημειώςεισ Δημόςια Οικονομικθ ΙΙ 
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Ο απιόο θαλόλαο πιεηνςεθίαο, ηθαλνπνηεί ηα πέληε αμηώκαηα : ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

Pareto, ηελ αλσλπκία, ηελ νπδεηεξόηεηα θαη ην ΗΗΑ θαη γεληθά ηελ απνθαζηζηηθόηεηα 

γηα ηελ κεγαιύηεξε ηάμε ρώξσλ πξνηίκεζεο από όηη θάπνηνο άιινο θαλόλαο 

ςεθνθνξίαο. 

Αλαινγηθά ε ζεσξία ηεο ςεθνθνξίαο, ηππηθά πξνζπαζεί λα εθηηκήζεη ηνπο θαλόλεο 

ςεθνθνξίαο ζπζηεκαηηθά εμεηάδνληαο πνηεο είλαη νη ζηνηρεηώδεηο ηδηόηεηεο θαη πηα 

αμηώκαηα ηθαλνπνηνύλ. 

Έλα γεληθά απνδεθηό αμίσκα ε ηδηόηεηα Pareto  ζύκθσλα κε ηελ νπνία λα όινη νη 

ςεθνθόξνη πξνηηκνύλ ησλ x από ηνλ y ηόηε ν y δελ κπνξεί λα επηιερηεί ελαληίσλ 

ηνπ x, ην δεύηεξν αμίσκα είλαη ηεο αλσλπκίαο δειαδή ε ηδέα όηη θαλέλαο ππνςήθηνο 

δελ κπνξεί λα έρεη πεξηζζόηεξε επηξξνή ζην απνηέιεζκα κηαο εθινγήο από 

θάπνησλ άιιν, ε αλσλπκία κεξηθέο θνξέο νλνκάδεηαη ε αξρή έλα άηνκν κηα ςήθνο, 

έηζη ε αλσλπκία απαηηεί όηη όινη νη ςεθνθόξνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα κεηαρείξηζε. 

Μηα ηξίηε αξρή ε νπδεηεξόηεηα, απαηηεί ην ίδην πξάγκα θαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο, 

θαλέλαο ππνςήθηνο δελ πξέπεη λα έρεη ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε. 

Ο απιόο θαλόλαο πιεηνςεθίαο ηθαλνπνηεί ηα ηξία παξαπάλσ αμηώκαηα όπνηε αλ 

ν ππνςήθηνο x επηιέγεηαη από κηα εθηθηή νκάδα επηινγώλ x θαη y, όηαλ νη 

πεξηζζόηεξνη ππνςήθηνη πξνηηκνύλ ηνλ x από ηνλ y.  

ηελ ςεθνθνξία κε ζεηξά θαηάηαμεο ε Borda ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν θάζε 

ππνςήθηνο παίξλεη έλα βαζκό από ηνλ ςεθνθόξν πνπ ηνλ θαηαηάζζεη πξώην, δπν 

βαζκνύο από ηνλ ςεθνθόξν πνπ ηνλ θαηαηάζζεη δεύηεξν θηι. Ο ππνςήθηνο πνπ ζα 

επηιεγεί είλαη απηόο κε ην κηθξόηεξν ζθνξ ζην ζεη ησλ ελαιιαθηηθώλ. 

Καλόλαο πνιπθσλίαο (ν πξώηνο πξνεγείηαη από ηνλ επόκελν ), ζύκθσλα κε 

ηνλ νπνίν θαλόλα ν ππνςήθηνο  x, επηιέγεηαη αλ νη πεξηζζόηεξνη ςεθνθόξνη 

θαηαηάζζνπλ ηνλ x πξώην από όηη θάλνπλ γηα θάζε άιιν εθηθηό ππνςήθην.  

Όκσο ν θαλόλαο πνιπθσλίαο, όπσο θαη ν θαλόλαο κε ζεηξά θαηάηαμεο 

απνηπγράλνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ κηα αξρή πνπ είλαη ε αλεμαξηεζία ησλ άζρεησλ 

επηινγώλ (IIA)  

3.3 ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ ΑΥΔΣΧΝ ΔΠΙΛΟΓΧΝ (ΙΙΑ)10 

Ζ  αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ άζρεησλ επηινγώλ είλαη: αλ θάζε ππνςήθηνο x 

επηιέγεηαη, από έλα εθηθηό ζύλνιν επηινγώλ θαη αλ ηώξα θάπνηνο άιινο ππνςήθηνο 

y αθαηξείηαη από απηό ην ζύλνιν ηόηε ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο x λα ζπλερίδεη λα 

επηιέγεηαη. 

Γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο παξαπάλσ αξρή (ΗΗΑ) κπνξνύκε λα έρνπκε ην παξαθάησ 

παξάδεηγκα  

                                                           
10

 Eric Maskin and Amartya Sen ςελ 47-53 
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Θα ππνζέζνπκε, όηη έρνπκε ην παξαθάησ ζύλνιν (set) ελαιιαθηηθώλ x,y,z  θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηώλ ησλ ελαιιαθηηθώλ θαίλνληαη ηνλ παξαθάησ πηλάθα. 

 

35% 33% 32% 

X Y Z 

Y Z X 

Z X Y 

  

ύκθσλα κε ηνλ ςήθν κε ζεηξά θαηάηαμεο ε ελαιιαθηηθή X πξνεγείηαη κε 35% από 

ηελ ελαιιαθηηθή Y (33%) θαη ηελ Z (32%).  

Αλ ηώξα πάκε λα εθαξκόζνπκε ην ΗΗΑ θαη αθαηξέζνπκε από ην ζεη ησλ επηινγώλ 

ηελ ελαιιαθηηθή Y  ζα έρνπκε ηνλ αθόινπζν πηλάθα  

35% 33% 32% 

X  Z 

 Z X 

Z X  

 

Δθαξκόδνπκε μαλά ηνλ ςήθν κε ζεηξά θαηάηαμεο, βιέπνπκε πσο ε ελαιιαθηηθή X 

δελ είλαη ν ληθεηήο ζε απηό ην ζύλνιν δηόηη ζπγθεληξώλεη ην 35% ησλ πξνηηκήζεσλ 

ζε ζρέζε κε ην 65% (33%+32%) πνπ ζπγθεληξώλεη ε Ε. 

Αξά δελ ζπλερίδεη λα επηιέγεηαη ε x, όηαλ γίλεη αθαίξεζε κηαο ελαιιαθηηθήο από ην 

ζύλνιν ησλ ελαιιαθηηθώλ πνπ ππάξρνπλ. Οπόηε από ην παξάδεηγκα καο απηό θαη 

ρσξίο λα ζίγεηαη ε γεληθόηεηα, βιέπνπκε πσο ν θαλόλαο πνιπθσλίαο όπσο θαη ν 

θαλόλαο κε ζεηξά θαηάηαμεο απνηπγράλνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ κηα αξρή πνπ είλαη ε 

αλεμαξηεζία ησλ άζρεησλ επηινγώλ (IIA)  

3.4 ΚΑΝΟΝΑ ΣΗ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ 

Ο θαλόλαο ηεο πιεηνςεθίαο (Majority Rule): Γεδνκέλνπ όηη απνθαζίδσ αλάκεζα 
ζε δπν επηινγέο (binary decision rule), ε επηινγή πνπ εθαξκόδεηαη είλαη απηή πνπ 
ζπγθεληξώλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο κηζέο θαη κηα ςήθνπο. 
 
Ο θαλόλαο ηεο ζρεηηθήο πιεηνςεθίαο (Plurality rule) ζπκπίπηεη κε ηνλ θαλόλα 
ηεο πιεηνςεθίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζίδσ αλάκεζα ζε δπν επηινγέο. Όηαλ 
έρσ άλσ ησλ δπν επηινγώλ κε ηνλ θαλόλα ηεο ζρεηηθήο πιεηνςεθίαο, ε επηινγή πνπ 
εθαξκόδεηαη δελ ζπγθεληξώλεη θαηά αλάγθελ ηηο κηζέο θαη κηα ςήθνπο. 
 
Η κέζνδνο Condorcet (Condorcet Method): Δίλαη κηα κέζνδνο ςεθνθνξίαο 
πξνθεηκέλνπ λα εθιεγεί κηα επηινγή κε βάζε ηνλ θαλόλα ηεο πιεηνςεθίαο (Majority 
rule), όηαλ ππάξρνπλ άλσ ησλ δπν επηινγώλ. Έζησ όηη έρσ ηξεηο επηινγέο 1,2 θαη 
3,ζύκθσλα κε ηελ κέζνδν Condorcet δηελεξγώ δηαδνρηθέο ςεθνθνξίεο αλά δπν 
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επηινγέο θαη ν ληθεηήο όισλ ησλ δπαδηθώλ ςεθνθνξηώλ είλαη ν Condorcet Winner. 
 
Γηα παξάδεηγκα, αξρηθά δηελεξγώ ςεθνθνξία αλάκεζα ζηηο επηινγέο 1 θαη 2 θαη 
ςεθίδεηαη ε επηινγή 2, κεηά αλάκεζα ζηελ 2 θαη ζηελ 3 θαη ςεθίδεηαη πάιη ε 2,ηνηε 
ν Condorcet Winner είλαη ε επηινγή 2.  
 
Γηα λα ππάξρεη Condorcet ληθεηήο νη ζπιινγηθέο πξνηηκήζεηο πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ 
ην αμίσκα ηεο κεηαβαηηθόηεηαο (Transitivity). 
 
Ο θαλόλαο όκσο ηεο πιεηνςεθίαο ηθαλνπνηεί ην ΗΗΑ, όκσο παξόιν πνπ ηθαλνπνηεί ην 

ΗΗΑ ν θαλόλαο απηόο έρεη έλα ςεγάδη πνπ ην αλαθάιπςε ν Borda θαη αξγόηεξα έγηλε 

γλσζηό ζαλ ην παξάδνμν ηνπ Condorcet. 

Μπνξεί λα απνηύρεη λα αλάδεημε ληθεηή, ζα ην δνύκε θαη απηό κε έλα αθόινπζν 

παξάδεηγκα. 

Αο ππνζέζνπκε όηη ππάξρνπλ ηξεηο ςεθνθόξνη 1,2,3 θαη έρνπλ λα επηιέμνπλ 

αλάκεζα ζε ηξεηο ππνςεθίνπο x,y,z θαη ππνζέηνπκε όηη νη θαηαλνκέο (ηα profile) ησλ 

πξνηηκήζεσλ ηνπο γηα ηνπο ηξεηο ςεθνθόξνπο είλαη ηα αθόινπζα  

1 2 3 

X Y Z 

Y Z X 

Ε X Y 

 Γειαδή ν ςεθνθόξνο 1 πξνηηκά ηνλ x από ηνλ  y θαη ηνλ y από ηνλ  z θαη θηι γηα 

ηνπο άιινπο ςεθνθόξνπο. 

Με εθαξκνγή ηνπ θαλόλα ηνπ Condorcet ζα έρνπκε ην πξώην δεπγάξη πξνηηκήζεσλ 

x vs y = 1 vs 2  xy, ζηελ ζπλέρεηα  x vs z= 1 vs 2  z  x θαη ηέινο z vs y   1 vs 

2  y  z. Από ηελ πξώηε θαη δεύηεξε ζύγθξηζε θαη ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα ηεο 

κεηαβαηηθόηεηαο ζα είρακε : xy θαη z  x z  y πξάγκα πνπ δελ ζπκθσλεί κε ην 

απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο ζύγθξηζεο πνπ είλαη y  z. 

Αξά δελ ππάξρεη ληθεηήο Condorcet αθνύ νη ζπιινγηθέο πξνηηκήζεηο δελ 

ηθαλνπνηνύλ ηνλ θαλόλα ηεο κεηαβαηηθόηεηαο.  

Βιέπνπκε δειαδή όηη ν θαλόλαο ηεο πιεηνςεθίαο παξαβηάδεη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα 

ε νπνία απαηηεί ν θαλόλαο ςεθνθνξίαο, λα αλαδείμεη κνλαδηθό ληθεηή. 

Βιέπνληαο ηελ απνηπρία ησλ ηξηώλ απηώλ θαλόλσλ ςεθνθνξίαο, δειαδή 

ςεθνθνξία κε ζεηξά θαηάηαμεο, πνιπθσλίαο θαη πιεηνςεθίαο λα ηθαλνπνηήζεη ηα 

πέληε αμηώκαηα είλαη θπζηθό λα ζθεθηνύκε αλ ππάξρεη θάπνηνο άιινο θαλόλαο 

ςεθνθνξίαο, πνπ λα κπνξεί λα επηηύρεη εθεί πνπ νη άιινη απνηπγράλνπλ. 

Γπζηπρώο ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή δελ ππάξρεη θάπνηνο θαλόλαο ςεθνθνξίαο, 

πνπ λα κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ζπγρξόλσο θαη ηα πέληε αμηώκαηα όηαλ ππάξρνπλ 
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ηξεηο ή πεξηζζόηεξνη ππνςήθηνη, έλα απνηέιεζκα ζρεηηθό κε ηελ ζεσξία ηεο κε 

πηζαλόηεηαο ηνπ Arrow. 

Τπάξρεη αθόκε κηα ζεκαληηθή έλλνηα, ζηελ νπνία πξνϋπνζέηεη όηη γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπκε έλα αμίσκα ζε έλα θαλόλα ςεθνθνξίαο πξέπεη λα ζπκθσλείηαη 

απηό ην αμίσκα άζρεηα από πνηεο είλαη ε πξνηηκήζεηο ησλ ςεθνθόξσλ. ηελ πξάμε 

όκσο είλαη ςηιά απίζαλν δηόηη ππάξρεη ε παξάκεηξνο ηεο ηδενινγίαο ηνπ θάζε 

ςεθνθόξνπ. 

Ο Black παξαηήξεζε όηη αλ έρνπκε ζηελ θνξπθή ησλ πξνηηκήζεσλ, έλαλ ππνςήθην 

ηόηε ν θαλόλαο ηεο ςεθνθνξίαο κπνξεί λα ηθαλνπνίεζε ηελ απνθαζηζηηθόηεηα θαη 

γεληθά όηαλ νη πξνηηκήζεηο ησλ ςεθνθόξσλ, έρνπλ κηα θνξπθή έρνπκε απνηέιεζκα 

ζηελ ςεθνθνξία, δειαδή ε θνξπθή κε έλα ππνςήθην είλαη ην κόλν πνπ δίλεη 

απνηέιεζκα δηόηη ηθαλνπνηεί ηνλ θαλόλα ηεο πιεηνςεθίαο.   

Μηα άιιε παξαηήξεζε είλαη όηη όηαλ έλαο ππνςήθηνο, πνηέ δελ θαηαηάζζαηε 

δεύηεξνο εγγπάηαη όηη όπσο ε θνξπθή κε έλαλ ππνςήθην, όηη ν θαλόλαο ηεο 

πιεηνςεθίαο ζα είλαη γεληθά απνηειεζκαηηθόο. 

Δπνκέλσο ν θαλόλαο πιεηνςεθίαο δνπιεύεη θαιά, κε ηελ έλλνηα όηη ηθαλνπνηεί θαη ηα 

πέληε αμηώκαηα γηα θάπνηνπο ρώξνπο πξνηηκήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ, γηα 

παξάδεηγκα ελόο ρώξνπ πξνηηκήζεσλ όπνπ ζηελ θνξπθή ππάξρεη κόλν έλαο 

ληθεηήο αιιά όρη γηα άιινπο ρώξνπο όπσο γηα ηνλ απεξηόξηζην ρώξν. 

Γλσξίδνπκε θαη είδακε κε παξαδείγκαηα πσο θαλέλαο θαλόλαο ςεθνθνξίαο, δελ 

κπνξεί λα εμαζθαιίζεη όια ηα αμηώκαηα, όκσο θάπνηνη θαλόλεο ςεθνθνξίαο 

δνπιεύνπλ θαιά κε ηελ κεγαιύηεξε ηάμε ρώξσλ. 

Απνδεηθλύνπκε όηη ν θαλόλαο ηεο πιεηνςεθίαο, είλαη απαξαίηεηα ε  κνλαδηθή 

απάληεζε ζηελ εξώηεζε καο. Δηδηθόηεξα ζεσξνύκε όηη αλ έλαο δεδνκέλνο θαλόλαο 

ςεθνθνξίαο F, δνπιεύεη θαιά ζε έλα ρώξν πξνηηκήζεσλ ηόηε ν θαλόλαο 

πιεηνςεθίαο ζα δνπιεύεη θαιά ζε απηόλ ηνλ ρώξν επίζεο. 

Αληίζηξνθα αλ ν F δηαθέξε,η από ηνλ θαλόλα πιεηνςεθίαο ηόηε ππάξρεη θάπνηνο 

άιινο ρώξνο ζηνλ νπνίν ν θαλόλαο πιεηνςεθίαο, δνπιεύεη θαιά αιιά ν F δελ 

δνπιεύεη. Δπνκέλσο ν θαλόλαο πιεηνςεθίαο είλαη ν κνλαδηθόο θαλόλαο 

ςεθνθνξίαο ν νπνίνο δνπιεύεη θαιά ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ρώξνπο, είλαη κε απηή 

ηελ έλλνηα ν πην εύξσζηνο θαλόλαο ςεθνθνξίαο. 

3.5 ΣΟ ΘΔΧΡΗΜΑ ΣΟΤ MAY 

ύµθσλα µε ην Θεώξεµα ηνπ May, αλ έρνπµε µόλν δύν επηινγέο θάζε θνξά, ν 
θαλόλαο ηεο πιεηνςεθίαο είλαη ν µόλνο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ππνζέζεηο: 

Σεο αλσλπµίαο (όινη νη ςεθνθόξνη έρνπλ ην ίδην βάξνο). 

Σεο νπδεηεξόηεηαο (όιεο νη επηινγέο έρνπλ ην ίδην βάξνο). 
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Σεο απνθαζηζηηθόηεηαο, ηελ αδύλακε εθδνρή ηεο, (ε επηινγή ζα πξέπεη λα 

θαηαιήμεη ζ‘ έλα απνηέιεζµα). 

Σεο ζεηηθήο αληαπόθξηζεο (αλ απμεζνύλ νη ςήθνη γηα ηελ επηινγή πνπ επηθξαηεί, ε 

επηινγή ζα ζπλερίζεη λα επηθξαηεί). 

ύκθσλα κε ην ζεώξεκα ηνπ May κηα δηαδηθαζία ζπλάζξνηζεο αλάκεζα ζε δύν 
επηινγέο ηθαλνπνηεί ηα ηξία αλσηέξσ αμηώκαηα όηαλ θαη κόλν όηαλ είλαη ε 
πινπξαιηζηηθή κέζνδνο. 
 

3.6 ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ
11 

Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη ηνπ θαλόλα ηεο πιεηνςεθίαο: 

Η ςεθνθνξία Borda: Αλ έρνπµε n επηινγέο, ν ςεθνθόξνο δίλεη ζηελ πξώηε ηνπ 
επηινγή n ςήθνπο, ζηελ δεύηεξε n – 1 θαη νύησ θαζεμήο. Όπνηα επηινγή ιαµβάλεη 
ηελ πςειόηεξε βαζµνιόγεζε είλαη ν ληθεηήο. Ζ µέζνδνο είλαη απιή θαη ζρεδόλ 
πάληα δίλεη ληθεηή αθόµα θαη όηαλ δελ ππάξρεη Condorcet winner. 
 
Ζ µέζνδνο απηή παξαβηάδεη ηελ ππόζεζε ΙΙΑ: Ζ Πξόζζεζε µίαο αθόµα επηινγή 
δελ επεξεάδεη ηελ αξρηθή αμηνιόγεζε γηα ηηο αξρηθέο επηινγέο. 
Δπνµέλσο δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηµνπνηείηαη ζαλ µέζνδνο ςεθνθνξίαο (ην 

απνηέιεζµα ηεο ςεθνθνξίαο µπνξεί εύθνια λα αιιάμεη αλ πξνζζέζνπµε ή 

αθαηξέζνπµε επηινγέο). 

Έζησ επηά ςεθνθόξνη. 

Οη 3 έρνπλ πξνηηµήζεηο: α > β > γ, 

νη 2 έρνπλ πξνηηµήζεηο:  γ > α > β, 

νη 2 έρνπλ πξνηηµήζεηο: β > γ > α. 

Γελ ππάξρεη Condorcet winner, αθνύ γηα 5 από ηνπο 7 ηζρύεη α > β, γηα 5 από 
ηνπο 7 ηζρύεη β > γ θαη γηα 4 από ηνπο 7 ηζρύεη γ > α. 

Ζ ςεθνθνξία αιά Borda δίλεη ληθεηή ηελ α µε 15 ςήθνπο. Έρνπµε α > β > γ. 

Έζησ όηη εηζάγνπµε ηελ επηινγή δ. θαη ηηο παξαθάησ πξνηηκήζεηο 

 Οη 3 έρνπλ πξνηηµήζεηο: δ > α > β > γ, 

Οη 2 έρνπλ πξνηηµήζεηο:  γ > δ > α > β, 

Οη 2 έρνπλ πξνηηµήζεηο: β > γ > δ > α. 

Ζ ςεθνθνξία αιά Borda δίλεη ληθεηή ηελ δ µε 22 ςήθνπο. Έρνπµε δ > γ > β > α. 

                                                           
11
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Ζ Τ1 παξαβηάδεηαη αθνύ ε αξρηθή θαηάηαμε έρεη αιιάμεη. 

Η ςεθνθνξία µε βάζε ηελ πιεηνςεθία, δίλνπµε 1 γηα ηελ επηινγή πνπ πξνηηκάκε 
πεξηζζόηεξν θαη µεδέλ γηα όιεο ηηο άιιεο. 
Οη 2 έρνπλ πξνηηµήζεηο:  α > β > γ, 

νη 3 έρνπλ πξνηηµήζεηο:  β > α > γ, 

νη 4 έρνπλ πξνηηµήζεηο: γ > α > β 

ύµθσλα µε ηνλ παξαπάλσ θαλόλα, ληθεηήο είλαη ε γ. Όµσο ε γ δελ απνηειεί 
ηνλ Condorcet winner πνπ είλαη ε α. Ζ α θεξδίδεη θαη ηελ β θαη ηελ γ. 

Η ςεθνθνξία γηα έγθξηζε (approval voting) 

Ζ πην πάλσ ςεθνθνξία νδεγεί ζπρλά ηα άηνµα λα ςεθίζνπλ ζηξαηεγηθά: Αλ ε 

πξώηε ηνπο επηινγή είλαη απίζαλν λα θεξδίζεη, ςεθίδνπλ θάηη άιιν γηα λα 

εµπνδίζνπλ ηελ λίθε µηαο αθόµα ρεηξόηεξεο επηινγήο. 

 

ηε ςεθνθνξία γηα έγθξηζε (approval voting) ησλ Brams θαη Fishburn, ν 
ςεθνθόξνο ςεθίδεη όζεο επηινγέο ζέιεη. Νηθεηήο είλαη ε πξόηαζε µε ηνπο 
πεξηζζόηεξνπο ςήθνπο. 

Ζ µέζνδνο απηή απαηηεί µηα µόλν ςεθνθνξία (όρη αλά δύν ζπγθξίζεηο). 

Οη 3 έρνπλ πξνηηµήζεηο:  α > β > γ, 

Ο 1 έρεη πξνηηµήζεηο:  β > α > γ, 

Ο 1 έρεη πξνηηµήζεηο: γ > β > α 
Αλ νη ςεθνθόξνη ςεθίδνπλ ηελ πξώηε θαη ηε δεύηεξε επηινγή ηνπο (βάδνληαο ηηο 
1), ληθεηήο είλαη ε β µε πέληε ςήθνπο (ε α παίξλεη 4 θαη ε γ παίξλεη 1). Όµσο ε β 
δελ απνηειεί ηνλ Condorcet winner πνπ είλαη ε α. Ζ α θεξδίδεη θαη ηελ β θαη ηελ γ 
(εδώ ιαµβάλνπµε ππόςε θαη ηηο ηξεηο επηινγέο). 

Runoff voting 

Ζ δηαδηθαζία απηή ρξεζηµνπνηείηαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο. ύµθσλα µε ηελ 
δηαδηθαζία απηή, µόλν ε πην επηζπµεηή επηινγή ιαµβάλεηαη ππόςε. Αλ δελ ππάξρεη 
πιεηνςεθία, ππάξρεη έλαο δεύηεξνο γύξνο µε ηηο δύν πην επηθξαηέζηεξεο επηινγέο. 

Οη 2 έρνπλ πξνηηµήζεηο:  α > β > γ, 

νη 3 έρνπλ πξνηηµήζεηο:  β > α > γ, 

νη 4 έρνπλ πξνηηµήζεηο: γ > α > β 

ύµθσλα µε ηνλ παξαπάλσ θαλόλα, ζηνλ πξώην γύξν ληθεηήο είλαη ε γ µε 4 
ςήθνπο. ηνλ δεύηεξν γύξν έρνπµε ηηο επηινγέο β θαη γ. Απηνί πνπ ππνζηήξηδαλ 
ηελ α ηώξα ππνζηεξίδνπλ ηελ β, θαη έηζη ε β θεξδίδεη. 

Όµσο ε β δελ απνηειεί ηνλ Condorcet winner πνπ είλαη ε α. Ζ α θεξδίδεη θαη ηελ β 
θαη ηελ γ. 
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Ζ µέζνδνο απηή δελ ηθαλνπνηεί νύηε ηελ αξρή ηεο ζεηηθήο αληαπόθξηζεο (αλ 
απμεζνύλ νη ςήθνη γηα ηελ επηινγή πνπ επηθξαηεί, ε επηινγή ζα ζπλερίζεη λα 
επηθξαηεί). 

Οη 6 έρνπλ πξνηηµήζεηο:  α > β > γ, 

νη 5 έρνπλ πξνηηµήζεηο:  γ > α > β, 

νη 4 έρνπλ πξνηηµήζεηο: β > γ > α, 

νη 2 έρνπλ πξνηηµήζεηο: β > α > γ. 

Δδώ δελ ππάξρεη Condorcet winner, ην α > β, ην γ > α, ην β > γ, ζύµθσλα µε ηε 
µέζνδν απηή, ζηνλ πξώην γύξν ππάξρεη ηζνπαιία ηεο α µε ηε β µε 6 ςήθνπο. ηνλ 
δεύηεξν γύξν νη ππνζηεξηθηέο ηεο γ ςεθίδνπλ α πνπ ηειηθά θεξδίδεη ηε β. 

Αλ όµσο νη ππνζηεξηθηέο ζηελ ηέηαξηε θαηεγνξία, αιιάμνπλ ηηο πξνηηµήζεηο ηνπο 
ππέξ ηεο α θαη έρνπµε: Οη 2 έρνπλ πξνηηµήζεηο: α > β > γ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε α ράλεη. 

ύµθσλα µε ηνλ παξαπάλσ θαλόλα, ζηνλ πξώην γύξν δελ ππάξρεη ληθεηήο. ηνλ 
δεύηεξν γύξν έρνπµε ηηο επηινγέο α θαη γ. Απηνί πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ β ηώξα 
ππνζηεξίδνπλ ηελ γ, θαη έηζη ε γ θεξδίδεη. 

3.7 ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ COPELAND   

Η κέζνδνο  Copeland  
Απνηειεί ηελ απινύζηεξε κέζνδν Condorcet, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ληθεηήο 
αλαθεξύζζεηαη εθείλνο πνπ έρεη ληθήζεη ζηηο πεξηζζόηεξεο ζπγθξίζεηο δεπγώλ.  
πγθεθξηκέλα, ν ληθεηήο θάζε ζύγθξηζεο παίξλεη έλαλ βαζκό ελώ ζε πεξίπησζε 
ηζνπαιίαο παίξλνπλ θαη νη δύν από κηζό βαζκό. Νηθεηήο ηειηθά εθιέγεηαη εθείλνο 
πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο.  
Παξόια απηά, ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο ηεο ηζνπαιίαο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαη 
γη‘ απηό ην ιόγν δελ πξνηηκάηαη. 
 
Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ παξαπάλσ κέζνδν ςεθνθνξίαο ζα δώζνπκε ην επόκελν 
παξάδεηγκα : 

Αο ππνζέζνπκε όηη ζε κηα εθινγηθή αλακέηξεζε ππάξρνπλ πέληε ππνςήθηνη θαη αο 
ζεσξήζνπκε όηη ηα νλόκαηα ηνπο είλαη A, B, C, D and E θαη ν παξαθάησ πηλάθαο 
είλαη ν πηλάθαο ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ ζπλνιηθώλ ςήθσλ πνπ έιαβαλ θάπνηεο 
ελαιιαθηηθέο  

 

Αξηζκόο ςήθσλ 4 12 8 2 2 8 8 

1ε Δπηινγή A B B C C D E 

2 ε Δπηινγή D A A B D A C 
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3 ε Δπηινγή C C D A A E D 

4 ε Δπηινγή B D E D B C B 

5 ε Δπηινγή E E C E E B A 

 

Αλ εθαξκόζνπκε ηελ κέζνδν ςεθνθνξίαο ηνπ Copeland ζα έρνπκε ηα παξαθάησ  

A vs B: 14 ςήθνπο κε  30 ςήθνπο. B ιακβάλεη  1 πόλην. 
A vs C: 32 ςήθνπο κε  12 ςήθνπο. A ιακβάλεη 1 πόλην. 
A vs D: 26 ςήθνπο κε  18 ςήθνπο. A ιακβάλεη 1 πόλην. 
A vs E: 36 ςήθνπο κε  8 ςήθνπο. A ιακβάλεη 1 πόλην. 
B vs C: 20 ςήθνπο κε  24 ςήθνπο.  C ιακβάλεη 1 πόλην. 
B vs D: 22 ςήθνπο κε  22 ςήθνπο.  B θαη  D ιακβάλνπλ από 1/2 πόλην. 
B vs E: 28 ςήθνπο κε  16 ςήθνπο.  B ιακβάλεη 1 πόλην. 
C vs D: 24 ςήθνπο κε  20 ςήθνπο.  C ιακβάλεη 1 πόλην. 
C vs E: 20 ςήθνπο κε  24 ςήθνπο.  E ιακβάλεη 1 πόλην. 
D vs E: 36 ςήθνπο κε  8 ςήθνπο.  D ιακβάλεη 1 πόλην 

Όπνηε ζπλνιηθά ζα έρνπκε : 

A - 3 πόληνπο  
B - 2 1/2 πόληνπο 
C - 2 πόληνπο 
D - 1 1/2 πόληνπο 
E - 1 πόλην 
 
...θαη ν ληθεηήο ηεο ςεθνθνξίαο ζα είλαη ν A  

Ση ζα γίλεη αλ παξαιείςνπκε κηα επηινγή ελόο ππνςήθηνπ πρ C όπνηε ν λένο 
πηλάθαο καο ζα είλαη ν παξαθάησ: 

 

 

Αξηζκόο 
ςήθσλ 

4 12 8 2 2 8 8 

1 ε Δπηινγή A B B B D D E 

2 ε Δπηινγή D A A A A A D 

3 ε Δπηινγή B D D D B E B 

4 ε Δπηινγή E E E E E B A 
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Δθαξκόδνληαο θαη πάιη ηελ κέζνδν ςεθνθνξίαο ηνπ Copeland ζα έρνπκε ηα 
παξαθάησ: 

A vs B: 14 ςήθνπο to 30 ςήθνπο. B ιακβάλεη 1 πόλην. 
A vs D: 26 ςήθνπο to 18 ςήθνπο. A ιακβάλεη 1 πόλην. 
A vs E: 36 ςήθνπο to 8 ςήθνπο. A ιακβάλεη 1 πόλην. 
B vs D: 22 ςήθνπο to 22 ςήθνπο.  B θαη D ιακβάλνπλ  1/2 πόλην. 
B vs E: 28 ςήθνπο to 16 ςήθνπο.  B ιακβάλεη 1 πόλην. 
D vs E: 36 ςήθνπο to 8 ςήθνπο.  D ιακβάλεη 1 πόλην 

Όπνηε ηειηθά ζα έρνπκε : 

A - 2 points 
B - 2 1/2 points 
D - 1 1/2 points 
E - 0 points 

...θαη ν ληθεηήο ζα είλαη ν B. 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο παξαπάλσ ςεθνθνξίαο, είλαη πσο όηαλ ππάξρνπλ πνιινί 
ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα γίλνπλ πνιιέο ζπγθξίζεηο κεηαμύ ηνπο (πρ ηέζζεξηο 
ππνςήθηνη έμη ζπγθξίζεηο, πέληε ππνςήθηνη δέθα ζπγθξίζεηο θαη γεληθά γηα Ν 
ππνςεθίνπο 1+2+3+…+(Ν-1)) 

Άιιν κεγάιν κεηνλέθηεκα είλαη πσο δελ ηζρύεη ην ΙΙΑ, ην είδακε θαη ζην παξάδεηγκα 
ν ληθεηήο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΙΙΑ άιιαμε από Α ζε Β. 

Δπεηδή ε κέζνδνο απηή απιά θαηαλέκεη ηνλ βαζκό 1 ή ½ ζε πεξίπησζε ηζνβάζκηαο 
δελ κπνξεί λα καο δείμεη ην εύξνο ηεο λίθεο ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο πρ ζην 
παξάδεηγκα καο ν Α ιακβάλεη έλα βαζκό ζηελ πεξίπησζε A vs D: 26 ςήθνπο to 18 
ςήθνπο θαη έλα βαζκό ζηε πεξίπησζε A vs E: 36 ςήθνπο to 8 ςήθνπο. 

 

3.8 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Ζ ςεθνθνξία είλαη ίζσο ε πιένλ δηαδεδνκέλε δηαδηθαζία επηινγήο απνθάζεσλ, 

από θνηλσλίεο. Έρεη απνδεηρηεί καζεκαηηθά πσο είλαη αδύλαηνλ λα βξεζεί κηα απιή, 

"δίθαηε" - κε βάζε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα δηθαηνζύλεο - θαη ζπλεπήο δηαδηθαζία γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ απνηειέζκαηνο κηαο εθινγήο πνπ αθνξά πεξηζζόηεξνπο από 

δπν ππνςεθίνπο ("Θεώξεκα ηνπ Αλέθηθηνπ ηνπ Arrow").  

Σν γεγνλόο απηό νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο Θεσξίαο Φεθνθνξηώλ, ε νπνία 

αζρνιείηαη κε ηελ καζεκαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία 

δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο ή νκάδεο κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο πηζαλόηαηα πνιιέο θαη 

αληηθξνπόκελεο απόςεηο ησλ κειώλ ηνπο. Από ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα 

ςεθνθνξίαο πνπ εμεηαζηήθαλ, ζε απηό ην θεθάιαην ν θαλόλαο ηεο πιεηνςεθίαο 

όηαλ ππάξρνπλ πάλσ από δπν ππνςήθηνη ή ε δπλαηόηεηα πάλσ από κηα επηινγή 

ζηελ ςεθνθνξία δελ κπνξεί λα απνδώζεη ηνλ ληθεηή κε βάζε ηελ ζεηξά 

πξνηηκήζεσλ  ησλ ςεθνθόξσλ. 
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Μηα ιύζε ζε απηό ην πξόβιεκα ίζσο θαη ε θαιύηεξε ζύκθσλα κε ηελ γλώκε κνπ 

είλαη ε ςεθνθνξία Borda, όπνπ ιακβάλνληαη ππόςε ε ζεηξά ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ 

ςεθνθόξσλ, όζν γηα ηνλ θαλόλα Copeland αλ θαη απηόο ιακβάλεη ππόςε ηελ ζεηξά 

ησλ πξνηηκήζεσλ έρεη ηα κεηνλεθηήκαηα όπσο πνιιέο ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ 

ελαιιαθηηθώλ θαη ην ηειηθό απνηέιεζκα δελ δίλεη έκθαζε ζην κέγεζνο ηεο λίθεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

ΑΚΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

Θα κειεηήζνπκε ζε απηό ην θεθάιαην ην παξαθάησ παξάδεηγκα, ζα ζεσξήζνπκε 

πσο κηα εηαηξεία δηνηθείηαη από έλα Γηνηθεηηθό πκβνύιην (γηα ιόγνπο ζπληνκίαο από 

εδώ θαη θάησ ζα γξαθνύκε Γ.) πνπ απνηειείηαη από έλαλ κνλό αξηζκό 

ζπκκεηερόλησλ. 

Αο ζεσξήζνπκε ρσξίο απηό λα είλαη δεζκεπηηθό γηα ησλ πνξεία ησλ ππνινγηζκώλ 

πσο ην Γ. απνηειείηαη από έληεθα (11) κειή κε δηθαίσκα ςήθνπ. Σν παξαπάλσ 

Γ. θαιείηαη λα ιάβεη κηα απόθαζε γηα ηελ επηινγή κηαο επέλδπζεο γηα ην έκκεζν 

κέιινλ ηεο εηαηξείαο. 

Σν Γ. έρεη λα απνθαζίζεη κεηαμύ ηξηώλ (3) επελδύζεσλ π.ρ ηξηώλ ινηαξηώλ (p.x) 

όπνπ p ε πηζαλόηεηα επηηπρίαο θαη x ην payoff, ην όηη ν αξηζκόο ησλ επελδύζεσλ 

είλαη ηξεηο (3) έρεη λα θάλεη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ επελδύζεσλ ζηελ έθζεζε ηνπ 

θηλδύλνπ. 

Σξείο γεληθέο θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξάο σο πξνο ηελ απόδνζε θαη ηνλ θίλδπλν.  
1.Απνζηξνθή πξνο ηνλ θίλδπλν (Risk Aversion): Μεηαμύ δύν παηγλίσλ κε ηελ ίδηα 
απόδνζε, αιιά κε δηαθνξεηηθό επίπεδν θηλδύλνπ επηιέγεη πάληα ην παίγλην κε ην 
ρακειόηεξν επίπεδν θηλδύλνπ.  

2.Αδηαθνξία πξνο ηνλ θίλδπλν (Risk Neutrality): Δίλαη αδηάθνξνο σο πξνο ηελ 
επηινγή, ηνπ κεηαμύ δύν παηγλίσλ κε ηελ ίδηα απόδνζε αιιά κε δηαθνξεηηθό 
επίπεδν θηλδύλνπ.  

3.Δπηδίσμε ηνπ θηλδύλνπ (Risk Love/Seeking): κεηαμύ δύν παηγλίσλ κε ηελ ίδηα 
απόδνζε, αιιά κε δηαθνξεηηθό επίπεδν θηλδύλνπ επηιέγεη πάληα απηό κε ην 
πςειόηεξν επίπεδν θηλδύλνπ (εκεηώζεηο Θ. ηακαηίνπ Γηάιεμε 4ε: Δηζαγσγή 
ζηελ Μηθξνδνκή ησλ Αγνξώλ) 

Γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ έλλνηα ησλ παξαπάλσ νξηζκώλ ζα δώζνπκε ηα δπν 
αθόινπζα παξαδείγκαηα (εκεηώζεηο Θ. ηακαηίνπ Γηάιεμε 4ε: Δηζαγσγή ζηελ 
Μηθξνδνκή ησλ Αγνξώλ) 

Παξάδεηγκα: Έρνπκε δύν παίγληα. Σν πξώην πξνζθέξεη ζίγνπξε απόδνζε €100 
ελώ ην δεύηεξν πξνζθέξεη αλακελόκελε απόδνζε €100. Πνην από ηα δύν παίγληα 
ζα επηιέμεη ν επελδπηήο πνπ απνζηξέθεηαη ηνλ θίλδπλν; ύκθσλα κε ηνλ 
παξαπάλσ νξηζκό ν επελδπηήο πνπ απνζηξέθεηαη ηνλ θίλδπλν ζα επηιέμεη ην 
πξώην παίγλην.  
Παξάδεηγκα: Έρνπκε δύν παίγληα. Σν πξώην πξνζθέξεη ζίγνπξε απόδνζε €100. 
Σν δεύηεξν παίγλην έρεη ηνλ αθόινπζν πίλαθα πηζαλώλ απνδόζεσλ:  

Πηζαλόηεηα Απόδνζε 

0.360 81 

0.080 141 

0.100 144 

0.460 96 
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 Πνην παίγλην ζα επηιέμεη ν επελδπηήο πνπ απνζηξέθεηαη ηνλ θίλδπλν; Ζ 

αλακελόκελε απόδνζε ηνπ παηγλίνπ ππνινγίδεηαη σο ζηαζκηζκέλνο κέζνο ησλ 

απνδόζεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο πηζαλόηεηεο, δειαδή: Δ(π2)=0.36*81+0.08*141 

+0.1*144+0.46*96=100 Ο επελδπηήο πνπ απνζηξέθεηαη ηνλ θίλδπλν ζα επηιέμεη ην 

πξώην παίγλην κε ηελ ζίγνπξε απόδνζε. 

4.1 πλαξηήζεηο θέξδνπο (Pay out) 

Χο πξνο ηελ απόδνζε ησλ επελδύζεσλ ζα επεμεξγαζηνύκε ηξία ζελάξηα γηα θάζε 

κηα πεξίπησζε επελδύζεσλ. 

Δπέλδπζε κε απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν, ζα ηελ νλνκάζνπκε κε γξάκκα c  

Δπέλδπζε κε αδηαθνξία πξνο ηνλ θίλδπλν, ζα ηελ νλνκάζνπκε κε γξάκκα b  

Δπέλδπζε κε επηδίσμε πξνο ηνλ θίλδπλν ζα ηελ νλνκάζνπκε κε γξάκκα a 

 Οπόηε ζα έρνπκε ηα παξαθάησ ζελάξηα  

ελάξην 1ν, κε ηνλ παξαθάησ πηλάθα θεξδώλ: 

ΔΙΓΟ ΔΠΔΝΓΤΗ ΤΝΑΡΣΗΗ ΚΔΡΓΟΤ  

Δπέλδπζε κε απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν Κέξδνο 30 κνλάδεο ζε πεξίπησζε 
επηηπρίαο κε πηζαλόηεηα 0,9 

Δπέλδπζε κε αδηαθνξία πξνο ηνλ θίλδπλν Κέξδνο 60 κνλάδεο ζε πεξίπησζε 
επηηπρίαο κε πηζαλόηεηα 0,5 

Δπέλδπζε κε επηδίσμε πξνο ηνλ θίλδπλν Κέξδνο 120 κνλάδεο ζε πεξίπησζε 
επηηπρίαο κε πηζαλόηεηα 0,3 

  

Γειαδή κε αξηζκεηηθά λνύκεξα : 

ΔΙΓΟ ΔΠΔΝΓΤΗ ΤΝΑΡΣΗΗ ΚΔΡΓΟΤ  

Δπέλδπζε κε απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν u(c)=0,9*30= 27 

Δπέλδπζε κε αδηαθνξία πξνο ηνλ θίλδπλν u(b)=.05*60=30 

Δπέλδπζε κε επηδίσμε πξνο ηνλ θίλδπλν u(a)=120*0.3=36 

 

ελάξην 2ν : κε ηνλ παξαθάησ πηλάθα θεξδώλ: 

 

ΔΙΓΟ ΔΠΔΝΓΤΗ ΤΝΑΡΣΗΗ ΚΔΡΓΟΤ  

Δπέλδπζε κε απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν Κέξδνο 30 κνλάδεο ζε πεξίπησζε 
επηηπρίαο κε πηζαλόηεηα 0,9 θαη 
θέδξνο 5 κνλάδεο κε πηζαλόηεηα 0,1 

Δπέλδπζε κε αδηαθνξία πξνο ηνλ θίλδπλν Κέξδνο 60 κνλάδεο ζε πεξίπησζε 
επηηπρίαο κε πηζαλόηεηα 0,5 θαη 
θέδξνο 5 κνλάδεο κε πηζαλόηεηα 0,5 
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Δπέλδπζε κε επηδίσμε πξνο ηνλ θίλδπλν Κέξδνο 120 κνλάδεο ζε πεξίπησζε 
επηηπρίαο κε πηζαλόηεηα 0,3 θαη 
θέδξνο 5 κνλάδεο κε πηζαλόηεηα 0,7 

 

Γειαδή κε αξηζκεηηθά λνύκεξα : 

ΔΙΓΟ ΔΠΔΝΓΤΗ ΤΝΑΡΣΗΗ ΚΔΡΓΟΤ  

Δπέλδπζε κε απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν u(c)=0,9*30+0.1*5= 27,5 

Δπέλδπζε κε αδηαθνξία πξνο ηνλ θίλδπλν u(b)=.05*60+0.5*5=32,5 

Δπέλδπζε κε επηδίσμε πξνο ηνλ θίλδπλν u(a)=120*0.3+0.7*5=39,5 

Σέινο εμεηάδνπκε ηελ ζπλάξηεζε θέξδνπο, ζύκθσλα κε ηελ ζρέζε u(x)=𝑥
1−𝛾

1 − 𝛾  

όπνπ ην γ παίξλεη ηηκέο από (0 έσο 1) ρσξίο λα παίξλεη ηελ ηηκή έλα (1) όπνηε 

ζύκθσλα κε απηό ην ζελάξην ην u(c) ζα έρεη ηνπο παξαθάησ πηλάθεο  ηηκώλ  

γ 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 
0.5 

 

u(c) 23.72 21.19 18.99 17.09 15.45 14.04 12.83 11.80 
10.95 

 

γ 
0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 

u(c) 
10.27 9.75 9.40 9.25 9.36 9.87 11.10 14.05 23.71 

 

γ 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 
0.5 

 

u(b) 
44.27 38.20 33.07 28.74 25.10 22.02 19.44 17.28 15.49 

γ 
0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 

u(b) 
14.03 12.86 11.98 11.38 11.13 11.34 12.32 15.06 24.54 

 

γ 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 
0.5 

 

u(a) 
82.61 68.85 57.58 48.34 40.77 34.56 29.47 25.30 21.91 

γ 
0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 

u(a) 
19.16 16.97 15.26 14.02 13.24 13.03 13.67 16.14 25.41 

 

4.2 ΜΔΘΟΓΟΙ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

ύκθσλα κε ην ζελάξην ηεο άζθεζεο ην Γ. θαιείηαη λα ςεθίζεη γηα ηελ ιήςε 

απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ επέλδπζε, νη θαλόλεο ςεθνθνξίαο πνπ ζα εμεηάζνπκε 
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είλαη : Ο θαλόλαο ηεο πιεηνςεθίαο, ν θαλόλαο ηνπ Borda θαη ν θαλόλαο ηνπ 

Copeland. 

ην θεθάιαην 3ν ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ θαλόλσλ εδώ ζα 

θάλνπκε κηα ζρεηηθή απιή αλαθνξά ζε απηνύο  

Ο θαλόλαο ηεο πιεηνςεθίαο(majority rule): ύκθσλα κε ηνλ θαλόλα απηό ν ληθεηήο, 

ζα είλαη απηόο πνπ έρεη ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό πξνηηκήζεσλ από θάζε άιιε 

πξόηαζε, εδώ ζα θάλνπκε ηελ παξαδνρή όηη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε θαηάηαμε 

ζα είλαη a>b>c δειαδή όηαλ έρνπκε ηζνςεθία κεηαμύ ηεο επηινγήο a θαη ηεο 

επηινγήο b ηόηε ην απνηέιεζκα ζα είλαη ην a, νκνίσο όηαλ έρνπκε ηζνςεθία κεηαμύ a 

θαη c ην απνηέιεζκα ζα είλαη ην a. 

Ο θαλόλαο ηνπ Borda (Borda rule) θάζε κηα πξνηίκεζε θαηαηάζζεηε ζε ζεηξά θαη 

θάζε ζεηξά πξνηίκεζεο ιακβάλεη έλα βαζκό, εδώ γηα ηελ πξώηε ζεηξά θαηάηαμεο 

ησλ πξνηηκήζεσλ αληηζηνηρνύκε ηνλ βαζκό έλα, γηα ηελ δεύηεξε ηνλ δπν θαη γηα ηε 

ηξίηε ην ηξία. Ο ληθεηήο ζα είλαη απηόο πνπ ζα έρεη ζπγθεληξώζεη ην κηθξόηεξν 

ζπλνιηθό άζξνηζκα. 

ν θαλόλαο ηνπ Copeland (Copeland rule) θάζε κηα πξνηίκεζε θαηαηάζζεηε ζε ζεηξά 

θαη θάζε ζεηξά πξνηίκεζεο, ιακβάλεη έλα βαζκό, εδώ γηα ηελ πξώηε ζεηξά 

θαηάηαμεο ησλ πξνηηκήζεσλ αληηζηνηρνύκε ηνλ βαζκό έλα, γηα ηελ δεύηεξε ηνλ δπν 

θαη γηα ηε ηξίηε ην ηξία, έρνπκε δηαδνρηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ ελαιιαθηηθώλ a,b,c 

ζε θάζε ςεθνθνξία θαη όηαλ κηα ελαιιαθηηθή ζπγθεληξώλεη κεγαιύηεξν βαζκό 

ιακβάλεη ηελ ηηκή έλα (1) ελώ αλά έρνπκε ηζνςεθία θάζε ελαιιαθηηθή ιακβάλεη από 

κηζό βαζκό (1/2). Ο ληθεηήο ζα είλαη απηόο πνπ ζα έρεη ζπγθεληξώζεη ηελ 

κεγαιύηεξε βαζκνινγία από όιεο ηηο ζπγθξίζεηο. 

4.3 ΔΝΑΡΙΑ 

Θα μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε ηνπ παξαδείγκαηνο καο κε ηνλ παξαθάησ πηλάθα 

ηηκώλ: 

 Αξηζκόο ςήθσλ Αξηζκόο 
ςήθσλ 

Αξηζκόο 
ςήθσλ 

 5 4 2 


ε
ηξ

ά
 

π
ξ

ν
ηη

κ
ή

ζ
ε
σ

λ
 a b c 

b c b 

c a a 

 

Γειαδή ην Γ. ην νπνίν απνηειείηαη από έληεθα άηνκα έθαλε ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ 

επέλδπζε, νη ελαιιαθηηθέο επελδύζεηο ήηαλ νη a,b,c κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα 

θέξδε πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 
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Σν Γ. όκσο δελ ςεθίδεη κνλό γηα κηα πξόηαζε δειαδή δελ ςεθίδεη κνλό a ή b ή c, 

αιιά ιακβάλεη ππόςε ηελ ζεηξά ησλ πξνηηκήζεσλ γηα απηέο ηηο πξνηάζεηο, δειαδή 

ε ζεηξά a,b,c καο δειώλεη πσο ην κέινο ηνπ Γ. πνπ ηελ επηιεγεί έρεη ζαλ πξώηε 

επηινγή ηελ επέλδπζε κε επηδίσμε πξνο ηνλ θίλδπλν κεηά ηελ επέλδπζε κε 

αδηαθνξία πξνο ηνλ θίλδπλν θαη ηέινο ηελ επέλδπζε κε απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν. 

Οη ζπλδπαζκνί ησλ ζηνηρείσλ a,b,c είλαη ζπλνιηθά ελλέα, όκσο εκείο ζα 

επηθεληξσζνύκε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζπλδπαζκνύο ςεθνθνξίαο. 

Σέινο ν αξηζκόο ησλ ςήθσλ είλαη ν αξηζκόο πνπ έιαβε ν θάζε ζπλδπαζκόο, από 

ηελ ςεθνθνξία ζε όια ηα ζελάξηα ζα έρνπκε ηξεηο ζπλδπαζκνύο απνηειεζκάησλ 

ησλ a,b,c από ηνπο ελλέα ζπλδπαζκνύο. 

Αλ ηξέμνπκε θνκκάηη θώδηθα (πνπ ππάξρεη ζην αξρείν Excel) γηα ηα έληεθα άηνκα 

ηνπ Γ., νη ζπλδπαζκνί ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζηαπξώλ πξνηηκήζεηο γηα ηα ηξία 

ζελάξηα (abc,bca,cba) είλαη εβδνκήληα νρηώ (78) ζπλδπαζκνί απνηειεζκάησλ. 

ηνλ παξαθάησ πηλάθα βιέπακε αλαιπηηθά απηνύο ηνπ ζπλδπαζκνύο θαη δηπιά ην 

απνηέιεζκα ηελ ςεθνθνξίαο. 

  

Καηαλνκή ςήθσλ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
ΦΗΦΟΦΟΡΙΧΝ 

 
Majority Borda Copeland 

1 0 0 11 c c c 

2 0 1 10 c c c 

3 0 2 9 c c c 

4 0 3 8 c c c 

5 0 4 7 c c c 

6 0 5 6 c c c 

7 0 6 5 b b b 

8 0 7 4 b b b 

9 0 8 3 b b b 

10 0 9 2 b b b 

11 0 10 1 b b b 

12 0 11 0 b b b 

13 1 0 10 c c c 

14 1 1 9 c c c 

15 1 2 8 c c c 

16 1 3 7 c c c 

17 1 4 6 c c c 

18 1 5 5 b b b 

19 1 6 4 b b b 

20 1 7 3 b b b 

21 1 8 2 b b b 

22 1 9 1 b b b 

23 1 10 0 b b b 
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24 2 0 9 c c c 

25 2 1 8 c c c 

26 2 2 7 c c c 

27 2 3 6 c c c 

28 2 4 5 c b b 

29 2 5 4 b b b 

30 2 6 3 b b b 

31 2 7 2 b b b 

32 2 8 1 b b b 

33 2 9 0 b b b 

34 3 0 8 c c c 

35 3 1 7 c c c 

36 3 2 6 c c c 

37 3 3 5 c b b 

38 3 4 4 b b b 

39 3 5 3 b b b 

40 3 6 2 b b b 

41 3 7 1 b b b 

42 3 8 0 b b b 

43 4 0 7 c c c 

44 4 1 6 c c c 

45 4 2 5 c b b 

46 4 3 4 a b b 

47 4 4 3 a b b 

48 4 5 2 b b b 

49 4 6 1 b b b 

50 4 7 0 b b b 

51 5 0 6 c c c 

52 5 1 5 a b b 

53 5 2 4 a b b 

54 5 3 3 a b b 

55 5 4 2 a b b 

56 5 5 1 a b b 

57 5 6 0 b b b 

58 6 0 5 a a a 

59 6 1 4 a a a 

60 6 2 3 a b a 

61 6 3 2 a b a 

62 6 4 1 a b a 

63 6 5 0 a b a 

64 7 0 4 a a a 

65 7 1 3 a a a 

66 7 2 2 a a a 

67 7 3 1 a a a 
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68 7 4 0 a b a 

69 8 0 3 a a a 

70 8 1 2 a a a 

71 8 2 1 a a a 

72 8 3 0 a a a 

73 9 0 2 a a a 

74 9 1 1 a a a 

75 9 2 0 a a a 

76 10 0 1 a a a 

77 10 1 0 a a a 

78 11 0 0 a a a 

 

Παξαηεξώληαο ηα παξαπάλσ απνηέιεζκα, βιέπνπκε πσο παξόιν πνπ είρακε ηελ 

δηα θαηαλνκή ςήθσλ ζηηο ηξεηο πξνηάζεηο ςεθνθνξίαο Γ. ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο 

πνπ ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο, δελ ήηαλ ην ίδην ζηνλ επόκελν πηλάθα 

βιέπνπκε ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ζε κνξθή πηλάθα 

Α/Α Καηαλνκή ςήθσλ 

ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΑ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ 
ΙΓΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΦΗΦΧΝ 

Majority Borda Copeland 

1 2 4 5 c b b 

2 3 3 5 c b b 

3 4 2 5 c b b 

4 4 3 4 a b b 

5 4 4 3 a b b 

6 5 1 5 a b b 

7 5 2 4 a b b 

8 5 3 3 a b b 

9 5 4 2 a b b 

10 5 5 1 a b b 

11 6 2 3 a b a 

12 6 3 2 a b a 

13 6 4 1 a b a 

14 6 5 0 a b a 

15 7 4 0 a b a 

 

 

4.4 ΚΔΡΓΟ ΣΗ ΔΠΔΝΓΤΗ 

ε απηή ηελ παξάγξαθν, ζα κειεηήζνπκε πσο επεξεάδεη ηελ ςεθνθνξία ην θέξδνο 

ηεο επέλδπζεο, ζα ιάβνπκε ππόςε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πηλάθα θαη ζα 

ηα ζπλδέζνπκε κε ηηο ζπλαξηήζεηο θέξδνπο πνπ αλαιύζακε παξαπάλσ. 
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Γηα ιόγνπο απιόηεηαο ζηελ παξνύζα θάζε ζα ζεσξήζνπκε πσο ε απόδνζε 

u(x)=𝑥
1−𝛾

1− 𝛾 ) γηα x=a,b,c πξνέξρεηαη από ζπληειεζηή γ=0,2 όπνηε αξηζκεηηθά ζα 

έρνπκε :u(a)=57.58 u(b)= 33.07 u(c)=18.99 

Αο αζρνιεζνύκε ηελ αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο c,b,b βιέπνπκε πσο απηό ην 

απνηέιεζκα πξνθύπηεη αλ ην Γ. ςήθηδε ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πηλάθα: 

Καηαλνκή ςήθσλ ζηηο 
ζεηξέο ησλ πξνηάζεσλ: 

abc,bca,cba  

2 4 5 

3 3 5 

4 2 5 

 

Γειαδή κηα πεξίπησζε ζα ήηαλ νη παξαθάησ ηηκέο ηνπ πηλάθα  

Αξηζκόο ςήθσλ Αξηζκόο 
ςήθσλ 

Αξηζκόο 
ςήθσλ 

2 4 5 

a b c 

b c b 

c a a 

  

Καη ην ηειηθό απνηέιεζκα, κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ςεθνθνξίαο ζα ήηαλ:c,b,b 

πνπ ζεκαίλεη πσο ε ςεθνθνξία κε ηελ κέζνδν ηεο πιεηνςεθίαο ζα έδηλε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ επέλδπζε c, ελώ νη ςεθνθνξίεο κε ηελ κέζνδν Borda θαη Copeland 

ζα έδηλαλ ηελ επέλδπζε b. Αξηζκεηηθά γηα ηα ζελάξηα καο ζα έρνπκε ηνλ παξαθάησ 

πηλάθα θεξδώλ όπνπ ε θάζε κέζνδνο, ζα ιακβάλεη ηξεηο ηηκέο αλάινγα κε ην 

ζελάξην επέλδπζεο πνπ ζα ηξέρεη. 

Σν πξνθίι ηεο επέλδπζεο (επέλδπζε κε απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν, επέλδπζε κε 

αδηαθνξία πξνο ηνλ θίλδπλν, επέλδπζε κε επηδίσμε πξνο ηνλ θίλδπλν) επηιέγεηαη 

από ηελ θαηαλνκή ησλ ςήθσλ ζηηο πξνηάζεηο ηεο ςεθνθνξίαο θαη από ηελ κέζνδν 

ςεθνθνξίαο. 

Πίλαθαο απνδόζεσλ 
απνηειέζκαηνο 

ςεθνθνξίαο c,b,b 

Majority Borda Copeland 

27 30 30 

27.5 32.5 32.5 

18.99 33.07 33.07 
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Γειαδή αλ θάλακε ρξήζε ηνπ θαλόλα ηεο πιεηνςεθίαο, ζα είρακε ιηγόηεξα 

αλακελόκελα έζνδα από απηή ηελ επέλδπζε ζε ζρέζε κε ηνλ θαλόλα ηνπ Borda ή 

ηελ κέζνδν ηνπ Copeland, παξαηεξνύκε πσο ζε απηνύο ηνπο ζπλδπαζκνύο ε 

ςεθνθνξία Ο θαλόλαο ηνπ Borda (Borda rule) θαη ν θαλόλαο ηνπ Copeland 

(Copeland rule) βγάδνπλ ηα ηδία απνηειέζκαηα. 

Δμεηάδνπκε ην δεύηεξν δηαθνξεηηθό απνηέιεζκα απηήο ηεο ςεθνθνξίαο πνπ είλαη ην  

a,b,b πνπ πξνέξρεηαη αλ ην Γ. ςήθηδε  

Καηαλνκή ςήθσλ ζηηο 
ζεηξέο ησλ πξνηάζεσλ: 

abc,bca,cba 

4 3 4 

4 4 3 

5 1 5 

5 2 4 

5 3 3 

5 4 2 

5 5 1 

 

Αο κείλνπκε ιίγν ζε απηή ηελ πεξίπησζε, (ηα ηδία ζα ηζρύζνπλ θαη γηα 4,3,4 ή 4,4,3 

ή5,1,5,ή 5,5,1 ) ν θαλόλαο ηεο πιεηνςεθίαο ζύκθσλα κε ηελ παξαδνρή ζα δώζεη 

κόλν έλα απνηέιεζκα γηα ηνλ παξαπάλσ πηλάθα (4,3,4) ην απνηέιεζκα κπνξνύζε 

λα ήηαλ a όπνηε ζα έρνπκε ηνπο παξαθάησ πηλάθεο απνδόζεσλ : 

Πίλαθαο απνδόζεσλ 
απνηειέζκαηνο 

ςεθνθνξίαο a,b,b 

Majority Borda Copeland 

36 30 30 

39.5 32.5 32.5 

57.58 33.07 33.07 

 

Αλ θάλνπκε θάπνηα άιιε παξαδνρή, κπνξεί ην απνηέιεζκα λα ήηαλ θαη ην cbb, 

βιέπνπκε όηη ν θαλόλαο ηεο πιεηνςεθίαο εδώ ζα έδηλε ηα πεξηζζόηεξα 

αλακελόκελα έζνδα από απηή ηελ επέλδπζε ζε ζρέζε κε ηνλ θαλόλα ηνπ Borda ή 

ηελ κέζνδν ηνπ Copeland,ελώ ζηελ άιιε πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ζα ήηαλ 

αληίζεηα.Παξαηεξνύκε πσο ζε απηνύο ηνπο ζπλδπαζκνύο ε ςεθνθνξία Ο θαλόλαο 

ηνπ Borda (Borda rule) θαη ν θαλόλαο ηνπ Copeland (Copeland rule) βγάδνπλ ηα ηδία 

απνηειέζκαηα. 

Θα εμεηάζνπκε ηώξα θαη ην ηειεπηαίν απνηέιεζκα απηήο ηεο ςεθνθνξίαο πνπ είλαη 

ην  a,b,a πνπ πξνέξρεηαη αλ ην Γ. ςήθηδε 
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Καηαλνκή ςήθσλ ζηηο 
ζεηξέο ησλ πξνηάζεσλ: 

abc,bca,cba 

6 2 3 

6 3 2 

6 4 1 

6 5 0 

7 4 0 

  

Καη εδώ βιέπνπκε πσο ν θαλόλαο ηεο πιεηνςεθίαο ζύκθσλα κε ηελ παξαδνρή 

κπνξεί λα δώζεη κόλν έλα απνηέιεζκα πνπ είλαη ην a όπνηε ζα έρνπκε ησλ 

παξαθάησ πηλάθα απνδόζεσλ : 

Πίλαθαο απνδόζεσλ 
απνηειέζκαηνο 

ςεθνθνξίαο a,b,a 

Majority Borda Copeland 

36 30 36 

39.5 32.5 39.5 

57.58 33.07 57.58 

 

Γειαδή θαη πάιη αλ θάλακε ρξήζε, ηνπ θαλόλα ηεο πιεηνςεθίαο ζα είρακε 

πεξηζζόηεξα αλακελόκελα έζνδα από απηή ηελ επέλδπζε ζε ζρέζε κε ηνλ θαλόλα 

ηνπ Borda. 

Παξαηεξνύκε πσο ζε απηνύο ηνπο ζπλδπαζκνύο ηεο ςεθνθνξία, ν θαλόλαο ηνπ 

Borda (Borda rule) θαη ν θαλόλαο ηνπ Copeland (Copeland rule) δελ βγάδνπλ ηα ηδία 

απνηειέζκαηα, αιιά ηα απνηειέζκαηα κε ηνλ θαλόλα ηνπ Copeland (Copeland rule) 

ηαπηίδνληαη κε ηνλ θαλόλα ηεο πιεηνςεθίαο (majority rule). 

 

 

4.5 ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Αο ηξέμνπκε θνκκάηη θώδηθα (πνπ ππάξρεη ζην αξρείν Excel) γηα ηα έληεθα άηνκα 

ηνπ Γ., θάλνληαο αιιαγή ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο. 

Οη λέεο ζεηξέο πξνηηκήζεσλ ζα είλαη (acb,bca,cba) θαη πάιη νη ζπλδπαζκνί ησλ 

ςήθσλ γηα λέα profile ζα είλαη εβδνκήληα νρηώ (78), όκσο ζα επηθεληξσζνύκε 

ζηνπο ζπλδπαζκνύο απνηειεζκάησλ πνπ έρνπκε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 

ίδηα θαηαλνκή ςήθσλ. ηνλ επόκελν πηλάθα βιέπνπκε ηα δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε κνξθή πηλάθα 
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Α/Α 

Καηαλνκή ςήθσλ 

γηα acb,bca,cba 

ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΑ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ 
ΙΓΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΦΗΦΧΝ 

Majority Borda Copeland 

1 1 5 5 b c c 

2 2 5 4 b c c 

3 3 4 4 b c c 

4 3 5 3 b c c 

5 4 3 4 a c c 

6 4 4 3 a c c 

7 4 5 2 b c c 

8 5 1 5 a c c 

9 5 2 4 a c c 

10 5 3 3 a c c 

11 5 4 2 a c c 

12 5 5 1 a c c 

13 6 0 5 a c a 

14 6 1 4 a c a 

15 6 2 3 a c a 

16 6 3 2 a c a 

17 7 0 4 a c a 

 

Αο αζρνιεζνύκε ηελ αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο b,c,c βιέπνπκε πσο απηό ην 

απνηέιεζκα πξνθύπηεη αλ ην Γ. ςήθηδε  

Καηαλνκή ςήθσλ ζηηο 
ζεηξέο ησλ πξνηάζεσλ: 

acb,bca,cba 

1 5 5 

2 5 4 

3 4 4 

3 5 3 

4 5 2 

Ο  πηλάθαο ησλ απνδόζεσλ γηα απηέο ηηο ςεθνθνξίεο ζα ήηαλ : 

Πίλαθαο απνδόζεσλ 
απνηειέζκαηνο 

ςεθνθνξίαο b,c,c 

Majority Borda Copeland 

30 27 27 

32.5 27.5 27.5 

33.07 18.99 18.99 
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πλερίδνπκε κε ηελ  αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο  a,c,c βιέπνπκε πσο απηό ην 

απνηέιεζκα πξνθύπηεη αλ ην Γ. ςήθηδε  

 

Καηαλνκή ςήθσλ ζηηο 
ζεηξέο ησλ πξνηάζεσλ: 

acb,bca,cba 

4 3 4 

4 4 3 

5 1 5 

5 2 4 

5 3 3 

5 4 2 

5 5 1 

Με ηνλ  πηλάθα ησλ απνδόζεσλ γηα απηέο ηηο ςεθνθνξίεο λα είλαη  : 

Πίλαθαο απνδόζεσλ 
απνηειέζκαηνο 

ςεθνθνξίαο a,c,c 

Majority Borda Copeland 

36 27 27 

39.5 27.5 27.5 

57.58 18.99 18.99 

Καη ε ηειεπηαία αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο a,c,a βιέπνπκε πσο απηό ην 

απνηέιεζκα πξνθύπηεη αλ ην Γ. ςήθηδε  

Καηαλνκή ςήθσλ ζηηο 
ζεηξέο ησλ πξνηάζεσλ: 

acb,bca,cba 

6 0 5 

6 1 4 

6 2 3 

6 3 2 

7 0 4 

ν πηλάθαο ησλ απνδόζεσλ γηα απηέο ηηο ςεθνθνξίεο ζα ήηαλ : 

Πίλαθαο απνδόζεσλ 
απνηειέζκαηνο 

ςεθνθνξίαο a,c,a 

Majority Borda Copeland 

36 27 36 

39.5 27.5 39.5 

57.58 18.99 57.58 
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ρνιηάδνληαο ηώξα ηα απνηειέζκαηα απηνύ ηνπ profile βιέπνπκε θάηη δηαθνξεηηθό 

αλ θάλακε ρξήζε ηνπ θαλόλα ηεο πιεηνςεθίαο ζα είρακε ηα πεξηζζόηεξα 

αλακελόκελα έζνδα από απηή ηελ επέλδπζε ζε ζρέζε κε ηνλ θαλόλα ηνπ 

Borda. 

Παξαηεξνύκε πσο ζε απηνύο ηνπο ζπλδπαζκνύο ηεο ςεθνθνξία, ν θαλόλαο ηνπ 

Borda (Borda rule) θαη ν θαλόλαο ηνπ Copeland (Copeland rule) δελ βγάδνπλ ηα ηδία 

απνηειέζκαηα, εδώ ν θαλόλαο ηνπ Copeland (Copeland rule)  ηαπηίδεηαη  κε ηνλ 

θαλόλα ηεο πιεηνςεθίαο (majority rule) θαη ε ρξήζε απηώλ ησλ θαλόλσλ λα 

απνδίδνπλ ηα κεγαιύηεξα αλακελόκελα έζνδα. 

Αο ηξέμνπκε θνκκάηη θώδηθα (πνπ ππάξρεη ζην αξρείν Excel) γηα ηα έληεθα άηνκα 

ηνπ Γ., θάλνληαο αιιαγή ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο. 

Οη λέεο ζεηξέο πξνηηκήζεσλ ζα είλαη (abc,bac,cba) θαη πάιη νη ζπλδπαζκνί ησλ 

ςήθσλ γηα λέα profile ζα είλαη εβδνκήληα νρηώ (78), όκσο ζα επηθεληξσζνύκε 

ζηνπο ζπλδπαζκνύο απνηειεζκάησλ πνπ έρνπκε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 

ίδηα θαηαλνκή ςήθσλ.ηνλ επόκελν πηλάθα βιέπνπκε ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα 

ζε κνξθή πηλάθα 

Α/Α 

  
Καηαλνκή ςήθσλ γηα 

abc,bac,cba 

ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΑ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ 
ΙΓΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΦΗΦΧΝ 

Majority Borda Copeland 

1 0 4 7 c b c 

2 0 5 6 c b c 

3 1 3 7 c b c 

4 1 4 6 c b c 

5 2 3 6 c b c 

6 2 4 5 c b b 

7 3 2 6 c b c 

8 3 3 5 c b b 

9 4 1 6 c b c 

10 4 2 5 c b b 

11 4 3 4 a b b 

12 4 4 3 a b b 

13 5 1 5 a b b 

14 5 2 4 a b b 

15 5 3 3 a b b 

16 5 4 2 a b b 

17 5 5 1 a b b 

 

Αο αζρνιεζνύκε ηελ αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο c,b,c βιέπνπκε πσο απηό ην 

απνηέιεζκα πξνθύπηεη αλ ην Γ. ςήθηδε  
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Καηαλνκή ςήθσλ ζηηο 
ζεηξέο ησλ 

πξνηάζεσλ: 
abc,bac,cba 

0 4 7 

0 5 6 

1 3 7 

1 4 6 

2 3 6 

3 2 6 

4 1 6 

 

O πηλάθαο ησλ απνδόζεσλ γηα απηέο ηηο ςεθνθνξίεο ζα ήηαλ : 

Πίλαθαο απνδόζεσλ 
απνηειέζκαηνο 

ςεθνθνξίαο c,b,c 

Majority Borda Copeland 

27 30 27 

27.5 32.5 27.5 

18.99 33.07 18.99 

Αο αζρνιεζνύκε ηελ αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο c,b,b βιέπνπκε πσο απηό ην 

απνηέιεζκα πξνθύπηεη αλ ην Γ. ςήθηδε  

Καηαλνκή ςήθσλ ζηηο 
ζεηξέο ησλ 

πξνηάζεσλ: 
abc,bac,cba 

2 4 5 

3 3 5 

4 2 5 

O πηλάθαο ησλ απνδόζεσλ γηα απηέο ηηο ςεθνθνξίεο ζα ήηαλ : 

Πίλαθαο απνδόζεσλ 
απνηειέζκαηνο 

ςεθνθνξίαο c,b,b 

Majority Borda Copeland 

27 30 30 

27.5 32.5 32.5 

18.99 33.07 33.07 
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Αο αζρνιεζνύκε ηελ αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο a,b,b βιέπνπκε πσο απηό ην 

απνηέιεζκα πξνθύπηεη αλ ην Γ. ςήθηδε  

Καηαλνκή ςήθσλ ζηηο 
ζεηξέο ησλ 

πξνηάζεσλ: 
abc,bac,cba 

4 3 4 

4 4 3 

5 1 5 

5 2 4 

5 3 3 

5 4 2 

5 5 1 

 

O πηλάθαο ησλ απνδόζεσλ γηα απηέο ηηο ςεθνθνξίεο ζα ήηαλ : 

Πίλαθαο απνδόζεσλ 
απνηειέζκαηνο 

ςεθνθνξίαο a,b,b 

Majority Borda Copeland 

36 30 30 

39.5 32.5 32.5 

57.58 33.07 33.07 

 

Αο ηξέμνπκε θνκκάηη θώδηθα (πνπ ππάξρεη ζην αξρείν Excel) γηα ηα έληεθα άηνκα 

ηνπ Γ., θάλνληαο αιιαγή ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο. 

Οη λέεο ζεηξέο πξνηηκήζεσλ ζα είλαη (acb,bac,cba) θαη πάιη νη ζπλδπαζκνί ησλ 

ςήθσλ γηα λέα profile, ζα είλαη εβδνκήληα νρηώ (78), όκσο ζα επηθεληξσζνύκε 

ζηνπο ζπλδπαζκνύο απνηειεζκάησλ πνπ έρνπκε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 

ίδηα θαηαλνκή ςήθσλ.ηνλ επόκελν πηλάθα βιέπνπκε ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα 

ζε κνξθή πηλάθα 

Α/Α Καηαλνκή ςήθσλ γηα 

acb,bac,cba 

ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΑ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ 
ΙΓΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΦΗΦΧΝ 

 Majority Borda Copeland 

1 0 4 7 c b c 

2 0 5 6 c b c 

3 1 4 6 c b c 

4 1 5 5 b b a 

5 2 4 5 c b a 

6 2 5 4 b b a 
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7 3 3 5 c c a 

8 3 4 4 b b a 

9 3 5 3 b b a 

10 4 2 5 c c a 

11 4 3 4 a c a 

12 4 5 2 b a a 

13 4 6 1 b a b 

14 4 7 0 b a b 

15 5 1 5 a c a 

16 5 2 4 a c a 

17 5 6 0 b a b 

18 6 0 5 a c a 

19 6 1 4 a c a 

20 7 0 4 a c a 

 

Παξαηεξνύκε πσο κε απηή ηελ αιιαγή ησλ profile έρνπκε θαη ηνλ κεγαιύηεξν 

αξηζκό δηαθνξεηηθώλ απνηειεζκάησλ κε ηελ ρξήζε ησλ θαλόλσλ ςεθνθνξίαο. 

Αο αζρνιεζνύκε ηελ αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο c,b,c βιέπνπκε πσο απηό ην 

απνηέιεζκα πξνθύπηεη αλ ην Γ. ςήθηδε  

Καηαλνκή ςήθσλ ζηηο 
ζεηξέο ησλ πξνηάζεσλ: 

acb,bac,cba 

0 4 7 

0 5 6 

1 4 6 

O πηλάθαο ησλ απνδόζεσλ γηα απηέο ηηο ςεθνθνξίεο ζα ήηαλ : 

Πίλαθαο απνδόζεσλ 
απνηειέζκαηνο 

ςεθνθνξίαο c,b,c 

Majority Borda Copeland 

27 30 27 

27.5 32.5 27.5 

18.99 33.07 18.99 

Αο αζρνιεζνύκε ηελ αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο b,b,a βιέπνπκε πσο απηό ην 

απνηέιεζκα πξνθύπηεη αλ ην Γ. ςήθηδε  

Καηαλνκή ςήθσλ ζηηο 
ζεηξέο ησλ πξνηάζεσλ: 

acb,bac,cba 

1 5 5 

2 5 4 
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3 4 4 

3 5 3 

O πηλάθαο ησλ απνδόζεσλ γηα απηέο ηηο ςεθνθνξίεο ζα ήηαλ : 

Πίλαθαο απνδόζεσλ 
απνηειέζκαηνο 

ςεθνθνξίαο b,b,a 

Majority Borda Copeland 

30 30 36 

32.5 32.5 39.5 

33.07 33.07 57.58 

Αο αζρνιεζνύκε ηελ αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο c,b,a βιέπνπκε πσο απηό ην 

απνηέιεζκα πξνθύπηεη αλ ην Γ. ςήθηδε  

Καηαλνκή ςήθσλ ζηηο 
ζεηξέο ησλ πξνηάζεσλ: 

acb,bac,cba 

2 4 5 

O πηλάθαο ησλ απνδόζεσλ γηα απηέο ηηο ςεθνθνξίεο ζα ήηαλ : 

Πίλαθαο απνδόζεσλ 
απνηειέζκαηνο 

ςεθνθνξίαο c,b,a 

Majority Borda Copeland 

27 30 36 

27.5 32.5 39.5 

18.99 33.07 57.58 

 

Παξαηεξνύκε πσο ηειηθά βξέζεθε ςεθνθνξία όπνπ βγάδεη δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα ε θάζε κέζνδνο  

Αο αζρνιεζνύκε ηελ αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο c,c,a βιέπνπκε πσο απηό ην 

απνηέιεζκα πξνθύπηεη αλ ην Γ. ςήθηδε  

Καηαλνκή ςήθσλ ζηηο 
ζεηξέο ησλ 

πξνηάζεσλ: 
acb,bac,cba 

3 3 5 

4 2 5 

O πηλάθαο ησλ απνδόζεσλ γηα απηέο ηηο ςεθνθνξίεο ζα ήηαλ : 
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Πίλαθαο απνδόζεσλ 
απνηειέζκαηνο 

ςεθνθνξίαο c,c,a 

Majority Borda Copeland 

27 27 36 

27.5 27.5 39.5 

18.99 18.99 57.58 

 

Αο αζρνιεζνύκε ηελ αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο a,c,a βιέπνπκε πσο απηό ην 

απνηέιεζκα πξνθύπηεη αλ ην Γ. ςήθηδε  

Καηαλνκή ςήθσλ ζηηο 
ζεηξέο ησλ 

πξνηάζεσλ: 
acb,bac,cba 

4 3 4 

5 1 5 

5 2 4 

6 0 5 

6 1 4 

7 0 4 

O πηλάθαο ησλ απνδόζεσλ γηα απηέο ηηο ςεθνθνξίεο ζα ήηαλ : 

Πίλαθαο απνδόζεσλ 
απνηειέζκαηνο 

ςεθνθνξίαο a,c,a 

Majority Borda Copeland 

36 27 36 

39.5 27.5 39.5 

57.58 18.99 57.58 

Αο αζρνιεζνύκε ηελ αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο b,a,b βιέπνπκε πσο απηό ην 

απνηέιεζκα πξνθύπηεη αλ ην Γ. ςήθηδε  

Καηαλνκή ςήθσλ ζηηο 
ζεηξέο ησλ 

πξνηάζεσλ: 
acb,bac,cba 

4 6 1 

4 7 0 

5 6 0 

O πηλάθαο ησλ απνδόζεσλ γηα απηέο ηηο ςεθνθνξίεο ζα ήηαλ : 
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Πίλαθαο απνδόζεσλ 
απνηειέζκαηνο 

ςεθνθνξίαο b,a,b 

Majority Borda Copeland 

30 36 30 

32.5 39.5 32.5 

33.07 57.58 33.07 

Αο αζρνιεζνύκε ηελ αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο b,a,a βιέπνπκε πσο απηό ην 

απνηέιεζκα πξνθύπηεη αλ ην Γ. ςήθηδε  

Καηαλνκή ςήθσλ ζηηο 
ζεηξέο ησλ 

πξνηάζεσλ: 
acb,bac,cba 

4 5 2 

 

O πηλάθαο ησλ απνδόζεσλ γηα απηέο ηηο ςεθνθνξίεο ζα ήηαλ : 

Πίλαθαο απνδόζεσλ 
απνηειέζκαηνο 

ςεθνθνξίαο b,a,a 

Majority Borda Copeland 

30 36 36 

32.5 39.5 39.5 

33.07 57.58 57.58 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Μεηά από πνιιά παξαδείγκαηα θαη ζελάξηα γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γ. 

θαηαιήγνπκε ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

Γελ ππάξρεη απνιπηή ζπκθσλία, ζηνπο θαλόλεο ςεθνθνξίαο πνπ εμεηάζακε είδακε 

όηη ζε όια ηα δείγκαηα ησλ εβδνκήληα νρηώ δηαθνξεηηθώλ ηηκώλ ζηηο ςήθνπο 

ππήξραλ από δεθαπέληε κέρξη είθνζη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, δειαδή έλα 

πνζνζηό από 19% κέρξη 25% κε δηαθνξέο ζηελ ηειηθή θαηάηαμε. 

Ο θαλόλαο ηεο πιεηνςεθίαο, είλαη γεληθά έλαο εύθνινο αιιά γηα εκέλα ν πην 

πξνβιεκαηηθόο θαλόλαο δηόηη, ππάξρεη ζέκα όηαλ έρνπκε πεξίπησζε ηζνςεθίαο 

γεγνλόο όρη αδύλαην θαη ζα πξέπεη από πην πξηλ λα ζπκθσλήζνπκε πηα 

ελαιιαθηηθή, ζα έρεη πςειόηεξε πξνηίκεζε από θάπνηα άιιε. 

Ο θαλόλαο Borda, ζεσξώ όηη είλαη ν θαιύηεξνο θαλόλαο ζε κηα ςεθνθνξία δηόηη 

ιακβάλεη ππόςε ηηο πξνηηκήζεηο, δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε θακία ππόζεζε γηα ηελ 
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πεξίπησζε ηεο ηζνβάζκηαο, δηόηη δελ πξνθύπηεη (ζε όια ηα παξαδείγκαηα δελ 

ππήξρε πεξίπησζε ηζνςεθίαο )θαη ζρεδόλ έδηλε πάληα ηελ θαιύηεξε επέλδπζε. 

Σέινο ν θαλόλαο Copeland, έρεη θαη απηόο ην πιενλέθηεκα όηη δελ ρξεηάδεηαη λα 

θάλνπκε θακία ππόζεζε, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ηζνβαζκίαο αθνύ από ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ππάξρεη απηή ε πξόβιεςε, αθινπζεί ζρεδόλ πάληα ηνλ θαλόλα 

Borda αιιά ιόγν ηνπ όηη δελ δίλεη ηελ έληαζε ηεο λίθεο κεξηθέο θνξέο βγάδεη ίδηα 

απνηειέζκαηα κε ηνλ θαλόλα πιεηνςεθίαο.  

Όηαλ ζπκβαίλεη απηό ηόηε έρνπκε ηόζν ηνλ θαλόλα ηεο πιεηνςεθίαο, όζν θαη ηνλ 

θαλόλα Copeland λα δίλνπλ ηηο πςειόηεξεο απνδόζεηο. 

αλ ηειηθό ζπκπέξαζκα, σο πξνο ηνπο θαλόλεο ςεθνθνξίεο ζα ηνπο έβαδα ζηελ 

παξαθάησ ζεηξά : Ο θαλόλαο ηνπ Borda (Borda rule) αθνινπζεί ν θαλόλαο ηνπ 

Copeland (Copeland rule) θαη ηειεπηαίνο ν θαλόλαο ηεο πιεηνςεθίαο(majority rule) 

ην ζεκείν απηό ζα ζρνιηάζνπκε θαη πσο αιιάμεη ην θέξδνο αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζαλ ζπλάξηεζε θέδξνπο απηή πνπ πξνθύπηεη από ηελ ζρέζε u(x)=𝑥
1−𝛾

1 − 𝛾  όπνπ 

ην γ παίξλεη ηηκέο από (0 έσο 1), ρσξίο λα παίξλεη ηελ ηηκή έλα (1), ζηνπο 

ππνινγηζκνύο καο ζεσξήζακε ζηαζεξή απηή ηελ ηηκή γηα θάζε κηα από ηηο u(a) u(b) 

u(c), βιέπνληαο ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη ησλ ηξηώλ καδί θαηαιαβαίλνπκε όηη 

όζν απμάλεη ην γ, ηόζν ε απόδνζε ηεο επέλδπζεο έρεη απνζηξνθή πξνο ηνλ 

θίλδπλν ελώ όζν ην γ είλαη κηθξό γ<0,3 ηόζν ε απόδνζε ηεο επέλδπζεο έρεη 

επηδίσμε πξνο ηνλ θηλδύλν (Risk Love/Seeking) . 
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ΣΔΛΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  ΤΝΟΦΗ 

Γίλνληαο κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ  Arrow, νξίδνπκε ηα εμήο  

αμηώκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνύληαη από κηα δηαδηθαζία ζπλάζξνηζεο: 

1. Απνδνηηθόηεηα θαηά Pareto (Pareto Efficiency). Αλ ζε όιεο ηηο δηαηάμεηο επηινγώλ 
ησλ κειώλ ηεο νκάδαο, ε επηινγή Α εκθαλίδεηαη ζε πςειόηεξε ζέζε από ηελ 
επηινγή Β ηόηε ην ίδην ζα πξέπεη λα ηζρύεη θαη ζηελ ηειηθή δηάηαμε ζην επίπεδν ηεο 
νκάδαο. 
2. Αλεμαξηεζία έλαληη άζρεησλ ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ (Independence of Irrelevant 
Alternatives). Ζ δηάηαμε κεηαμύ δύν επηινγώλ, ζηελ ηειηθή δηάηαμε ηεο νκάδαο ζα 
πξέπεη λα εμαξηάηαη κόλν από ηε δηάηαμε ησλ δύν απηώλ επηινγώλ ζηηο αηνκηθέο 
δηαηάμεηο ησλ κειώλ ηεο νκάδαο. 
3. Γεκνθξαηηθόηεηα (Non-Dictatorship). Ζ ηειηθή δηάηαμε ηεο νκάδαο, δελ ζα πξέπεη 
λα ζπκπίπηεη πάληα κε ηελ δηάηαμε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ κέινπο ηεο νκάδαο. Με 
άιια ιόγηα, ε νκάδα δε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη έλα δηθηάηνξα. ηελ αληίζεηε 
πεξίπησζε νξίδνπκε όηη ε δηαδηθαζία ζπλάζξνηζεο είλαη δηθηαηνξηθή. 
4. Οινθιεξσηηθή Κάιπςε (Universal Domain). Ζ δηαδηθαζία ζπλάζξνηζεο ζα πξέπεη 
λα ιακβάλεη ππόςε ηεο, όιεο ηηο αηνκηθέο δηαηάμεηο επηινγώλ θαη λα παξάγεη πάληα 
κηα ηειηθή δηάηαμε ζην επίπεδν ηεο νκάδαο. 
 
Σν ζεώξεκα ηνπ Arrow νξίδεη όηη ζε νκάδεο πεπεξαζκέλνπ αξηζκνύ κειώλ (>1) δελ 
ππάξρεη ζπλάξηεζε θνηλσληθήο επηινγήο, ε νπνία εμεηάδεη ηξεηο ή πεξηζζόηεξεο 
ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαη ηθαλνπνηεί ηα αμηώκαηα πνπ αλαθέξακε. 
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηελ εξώηεζε αλ ππάξρνπλ θνηλσληθέο πξνηηκήζεηο, ε 
απάληεζε είλαη αξλεηηθή δηόηη δελ κπνξνύκε λα νξίζνπκε κηα ζπλάξηεζε θνηλσληθήο 
επηινγήο πνπ λα κπνξεί λα ηθαλνπνίεζε ηα παξαπάλσ αμηώκαηα. 
Μηα ηέηνηα ζπλάξηεζε θνηλσληθήο επηινγήο ζα πξνθύςεη αλ θαηαθύγνπκε ζηελ 
ραιάξσζε ησλ παξαπάλσ  αμησκάησλ, ηόζν ηεο απνδνηηθόηεηαο θαηά Pareto, όζν 
θαη ηεο Αλεμαξηεζία έλαληη άζρεησλ ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ. 
 
Ζ ςεθνθνξία είλαη ίζσο ε πιένλ δηαδεδνκέλε δηαδηθαζία επηινγήο απνθάζεσλ από 

θνηλσλίεο. Έρεη απνδεηρηεί καζεκαηηθά πσο είλαη αδύλαηνλ λα βξεζεί κηα απιή, 

"δίθαηε" - κε βάζε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα δηθαηνζύλεο - θαη ζπλεπήο δηαδηθαζία γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ απνηειέζκαηνο κηαο εθινγήο πνπ αθνξά πεξηζζόηεξνπο από 

δπν ππνςεθίνπο ("Θεώξεκα ηνπ Αλέθηθηνπ ηνπ Arrow"). Κακία από ηηο κεζόδνπο 

πνπ εμεηάζακε, δελ ηθαλνπνηεί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεσξήκαηνο. Ζ 

κέζνδνο Condorcet ,δελ παξάγεη πάληα κηα ηειηθή δηάηαμε επνκέλσο δελ παξέρεη 

νινθιεξσηηθή θάιπςε. Ζ κέζνδνο Borda, δελ ηθαλνπνηεί ηελ Αλεμαξηεζία έλαληη 

άζρεησλ ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ, ν θαλόλαο Copeland έρεη ηα κεηνλεθηήκαηα όπσο 

πνιιέο ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ ελαιιαθηηθώλ θαη ην ηειηθό απνηέιεζκα δελ δίλεη 

έκθαζε ζην κέγεζνο ηεο λίθεο. 

Δθαξκόδνληαο ηνπο θαλόλεο ςεθνθνξίαο: ηεο πιεηνςεθίαο, ν θαλόλαο ηνπ Borda 

θαη ν θαλόλαο ηνπ Copeland, γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ επέλδπζε 

θαηαιήγνπκε ζηνπο παξαθάησ πηλάθεο: 
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Πηθαθαο1νο, ζε απηόλ ηνλ πίλαθα ζα δνύκε ηελ θαηαλνκή ησλ εβδνκήληα νρηώ (78) 

ζπλδπαζκώλ απνηειεζκάησλ, ησλ έληεθα αηόκσλ ηνπ Γ. πάλσ  ζηα ηξία ζελάξηα 

(abc, bca, cba).  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΜΔΘΟΓΟΙ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Majotity Borda Copeland 

a 28 16 21 

b 26 41 36 

c 24 21 21 

 

Βιέπνληαο ησλ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε, πσο αλ ρξεζηκνπνηνύκε ηελ  

κέζνδνο ηεο πιεηνςεθίαο ηόηε ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα γηα ηελ επέλδπζε ζα  

ήηαλ a>b>c δειαδή Δπέλδπζε κε επηδίσμε πξνο ηνλ θίλδπλν> Δπέλδπζε κε 

αδηαθνξία πξνο ηνλ θίλδπλν> Δπέλδπζε κε απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν 

Γηα ηελ  κέζνδν Borda,  ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα γηα ηελ επέλδπζε ζα  ήηαλ  

b > c > a δειαδή Δπέλδπζε κε αδηαθνξία πξνο ηνλ θίλδπλν > Δπέλδπζε κε 

απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν > Δπέλδπζε κε επηδίσμε πξνο ηνλ θίλδπλν, θαηη παξόκνην 

ζρεδόλ θαη γηα ηελ κέζνδν Copeland 

Πίλαθαο 2νο, ζε απηό ηνλ πίλαθα ζα δνύκε, αξρηθά όινπο ηνπο δηαθνξεηηθνύο 

ζπλδπαζκνύο ςεθνθνξίαο πνπ πξόεθπςαλ από ηελ αλάιπζε ησλ δηαθνξεηηθώλ 

ζελαξίσλ ηεο ςεθνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ 4νπ, ν πηλάθαο απηόο έρεη σο εμήο :  

 

ΠΙΝΑΚΑ 
ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΧΝ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 
ΜΔ ΙΓΙΑ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ 
ΦΗΦΧΝ ΑΝΑ 
ΠΡΟΣΙΜΗΗ 

Majotity Borda Copeland 

c b b 

a b b 

a b a 

b c c 

a c c 

a c a 

c b c 

c b b 

a b b 

c b c 

b b a 

c b a 

c c a 

a c a 

b a a 

b a b 
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ηελ ζπλέρεηα  ν πίλαθαο κε ηελ αξηζκεηηθή θαηαλνκή ηεο θάζε κεζόδνπ 

ςεθνθνξίαο από ηα ζηνηρεηά ηνπ παξαπάλσ πίλαθα  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΜΔΘΟΓΟΙ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Majotity Borda Copeland 

a 6 2 7 

b 4 9 5 

c 6 5 4 

 

Καη εδώ βιέπνπκε πσο γηα ηελ κέζνδν Borda,  ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα γηα 

ηελ επέλδπζε ζα  ήηαλ b > c > a δειαδή: Δπέλδπζε κε αδηαθνξία πξνο ηνλ θίλδπλν 

> Δπέλδπζε κε απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν > Δπέλδπζε κε επηδίσμε πξνο ηνλ 

θίλδπλν, γηα ηελ κέζνδν Copeland έρνπκε a>b>c δειαδή: Δπέλδπζε κε επηδίσμε 

πξνο ηνλ θίλδπλν> Δπέλδπζε κε αδηαθνξία πξνο ηνλ θίλδπλν> Δπέλδπζε κε 

απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν.  

Με ιίγα ιόγηα κπνξνύκε λα εμαζθαιίζνπκε από πξηλ ην απνηέιεζκα κηαο 

ςεθνθνξίαο, αξθεί λα επηιέμνπκε ην ζύζηεκα ηεο ςεθνθνξίαο πνπ ζα ζέινπκε ή αο 

καο πεη θάπνηνο, ην απνηέιεζκα θαη εκείο κπνξνύκε λα ηνπ πξνηείλνπκε ην 

ζύζηεκα ηεο ςεθνθνξίαο πνπ κπνξεί λα θέξεη απηό ην απνηειέζκαηα.  

αλ ηειηθό ζπκπέξαζκα σο πξνο ηνπο θαλόλεο ςεθνθνξίεο ζα ηνπο έβαδα ζηελ 

παξαθάησ ζεηξά : Ο θαλόλαο ηνπ Borda (Borda rule) αθνινπζεί ν θαλόλαο ηνπ 

Copeland (Copeland rule) θαη ηειεπηαίνο ν θαλόλαο ηεο πιεηνςεθίαο(majority rule) 
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