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Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζεσξία παηγλίσλ θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα κε έλα θιάδν ηεο, ηε ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ. Αξρηθά 
ρξεζηκνπνηνχκε ηελ αλαιπηηθή ζεσξία παηγλίσλ, ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο, ηφζν ηηο 
ζεσξεηηθέο φζν θαη ηηο καζεκαηηθέο γηα λα απνδείμνπκε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. ηε 
ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε έλα πιήζνο παξαδεηγκάησλ βαζηζκέλα ζε εξγαζηεξηαθά 
πεηξάκαηα, πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζνπκε ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ 
(παηθηψλ) ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζεσξία 
παηγλίσλ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

In this thesis, we will deal with the game theory and more specifically with one of its 
parts, the behavioral game theory. We first use the analytical game theory, basic 
principles, both theoretical and mathematical to prove the theoretical background. We 
then present a number of examples based on laboratory experiments, to analyze the 
social behavior of people (players) in all facets of daily life using game theory. 
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Δηζαγσγή 

 
Ζ Θεσξία Παηγλίσλ είλαη έλα καζεκαηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

πξφβιεςε ηνπ πψο ζπκπεξηθέξνληαη νη άλζξσπνη ζε θαηαζηάζεηο ζηξαηεγηθήο 
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ παξφκνηα, αληίζεηα ή κηθηά 
ζπκθέξνληα. Οπζηαζηηθά, ε Θεσξία Παηγλίσλ έρεη λα θάλεη κε ην ηη ζπκβαίλεη φηαλ νη 
άλζξσπνη, ηα γέλε, ηα έζλε αιιειεπηδξνχλ.  

 
Ζ Θεσξία παηγλίσλ θαιχπηεη ηελ ελλνηνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ ελφο 

κνλνπσιίνπ, ην νπνίν δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρεί γηα ην ηη ζα θάλνπλ νη άιιεο 
επηρεηξήζεηο θαη νη θαηαλαισηέο επεηδή έρεη κνλνπσιηαθή δχλακε, θαη ζηνλ "ηέιεην 
αληαγσληζκφ", ζηνλ νπνίν θακία επηρείξεζε δελ είλαη αξθεηά κεγάιε γηα λα 
αλεζπρήζεη ηνπο αληαγσληζηέο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε ηεο ελδηάκεζεο 
πεξίπησζεο, ηνπ "Οιηγνπσιίνπ", ζηελ νπνία ππάξρνπλ αξθεηέο επηρεηξήζεηο θαη θάζε 
επηρείξεζε πξέπεη λα πξνβιέςεη ηη ζα θάλνπλ νη άιιεο. Αλ θαη μεθίλεζε γηα ηελ κειέηε 
ησλ νηθνλνκηθψλ, ε ζεσξία παηγλίσλ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζε φια ηα επηζηεκνληθά 
πεδία, φπσο ζηε βηνινγία, ηε πιεξνθνξηθή, ηελ πνιηηηθή, ηε ςπρνινγία θ.φ.θ.. 
  

Μεξηθά παξαδείγκαηα: νη παίθηεο ηνπ ηέληο πνπ απνθαζίδνπλ αλ ζα ζεξβίξνπλ 
απφ ηελ αξηζηεξή ή ηε δεμηά πιεπξά ηνπ γεπέδνπ ζηελ αξηζηεξή ή ηε δεμηά πιεπξά ηνπ 
γεπέδνπ· ην κνλαδηθφ αξηνπνηείν ζηελ πφιε πνπ πξνζθέξεη κηα έθπησζε ζηα γιπθά 
ιίγν πξηλ θιείζεη· ππάιιεινη πνπ απνθαζίδνπλ πφζν ζθιεξά πξέπεη λα δνπιέςνπλ 
φηαλ ην αθεληηθφ ιείπεη απφ ηε δνπιεηά· έλαο άξαβαο πσιεηήο ραιηψλ πνπ απνθαζίδεη 
πφζν γξήγνξα λα ξίμεη ηελ ηηκή φηαλ θάλεη παδάξηα κε έλα ηνπξίζηα· αληαγσλίζηξηεο 
θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο πνπ επελδχνπλ ζε έλα αγψλα επξεζηηερλίαο· κία ειεθηξνληθή 
εηαηξεία δεκνπξαζηψλ πνπ 'καζαίλεη' ηη ραξαθηεξηζηηθά λα πξνζζέζεη ζην website ηεο 
κέζσ ηεο δνθηκήο θαη ηνπ ζθάικαηνο· άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πψιεζε 
αθηλήησλ πνπ καληεχνπλ πφηε κία θαηαπαηεκέλε αζηηθή πεξηνρή ζα αξρίζεη λα 
αλαπηχζζεηαη· νη άληξεο Lamelara ζηελ Ηλδνλεζία πνπ απνθαζίδνπλ εάλ ζα 
ζπκκεηάζρνπλ ζην θπλήγη θάιαηλαο, θαη πψο ζα κνηξάζνπλ ηε θάιαηλα αλ ηελ 
πηάζνπλ· εξγαδφκελνη ζε αεξνπνξηθή εηαηξεία πνπ ζπεχδνπλ λα βγάινπλ έλα 
αεξνπιάλν απφ ηελ πχιε ζηελ ψξα ηνπ· κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ απνθαζίδνπλ εάλ 
ην πηπρίν ηνπο ζα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ επηρεηξήζεσλ (θαη ην θαηά πφζν ε 
εγθαηάιεηςε κεηά ην πξψην έηνο ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο γηα λα εληαρζνχλ ζε κία 
.com εηαηξεία απαηηεί ηφικε ή είλαη αλνεζία)· θαη άλζξσπνη πνπ πιεηνδνηνχλ γηα ηέρλε 
ή πεηξέιαην ή γηα δηαθνζκεηηθά ζην e-bay. Απηά ηα παξαδείγκαηα δείρλνπλ, αληίζηνηρα, 
ηειεζίγξαθα παίγληα, αληαιιαγή δψξσλ, κηθηή ηζνξξνπία, Σπλεζηαθφ παδάξη 
δηαπξαγκάηεπζεο, αγψλεο γηα εχξεζε επξεζηηερληψλ, ειεθηξνληθή κάζεζε, παίγληα 
θπλεγηνχ ειαθηψλ, παηρλίδηα αδχλακεο ζχλδεζεο, παίγληα ζηαηηζηηθήο, ζεκαηνδφηεζε, 
δεκνπξαζίεο. 
  

ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, έλα πξφζσπν (ή κία επηρείξεζε) πξέπεη λα 
πξνβιέςεη ηη ζα θάλνπλ νη άιινη θαη ηη ζπκπεξάζκαηα ζα βγάινπλ απφ ηηο ελέξγεηεο 
ηνπ αηφκνπ. Σν παίγλην είλαη κία καζεκαηηθή αθηηλνγξαθία ησλ θξίζηκσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ. Οη παίθηεο θάλνπλ θηλήζεηο, ν ζπλδπαζκφο 
ησλ νπνίσλ νλνκάδεηαη ζηξαηεγηθή. Σν παίγλην, ινηπφλ,  απνηειείηαη απφ ηηο 
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ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη θάζε έλαο απφ ηνπο πνιινχο παίθηεο, κε αθξηβείο θαλφλεο γηα ηε 
ζεηξά κε ηελ νπνία νη παίθηεο επηιέγνπλ ζηξαηεγηθέο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ φηαλ 
επηιέγνπλ θαη ην πψο αμηνινγνχλ ηε ζθνπηκφηεηα (ή 'ρξεζηκφηεηα') ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπο, κε ζθνπφ ην βέιηηζην απνηέιεζκα. 
  

Ζ πκπεξηθνξηθή Θεσξία Παηγλίσλ είλαη ν θιάδνο ηεο Θεσξίαο Παηγλίσλ πνπ 
ζπλδπάδεη ηελ ππάξρνπζα ζεσξία κε πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα κε ζθνπφ λα δείμεη 
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο θάζε παίθηε, δειαδή, ηε 
ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θάζε παίθηε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο.  
  

ην πξψην θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζε θάπνηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία, ζε ηζηνξηθά 
ζηνηρεία, θαιχπηνληαο ηα αξρηθά ζηάδηα ηελ ζεσξίαο παηγλίσλ, κε ηνπο Cournot, Borel, 
von Neumann θαη Morgenstern κέρξη ηνλ -νπζηαζηηθά- ηδξπηή ηεο, ηνλ John Forbes 
Nash. Αλαιχνπκε γηαηί είλαη θαιή ε ζεσξία παηγλίσλ θαη παξνπζηάδνπκε θάπνηα 
παίγληα ζαλ ζηξαηεγηθέο θαηαζηάζεηο. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηα 
εηζαγσγηθά ζηνηρεία ηεο γεληθήο ηζνξξνπίαο, θαζψο θαη ηελ ηζνξξνπία ηνπ Nash, ζηελ 
νπνία βαζίζηεθε νπζηαζηηθά ε ζεσξία παηγλίσλ. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε 
ηξία βαζηθά πεηξάκαηα ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο παηγλίσλ, αλαιχνληάο ηα εθηελψο, 
ψζηε λα δείμνπκε ηα βαζηθά ζηνηρεία απηνχ ηνπ θιάδνπ. Απηά, είλαη ηα παίγληα 
"δηαπξαγκαηεπηηθνχ ηειεζηγξάθνπ", "επεηξσηηθνχ δηαρσξηζκνχ" θαη "δηαγσληζκψλ 
νκνξθηάο θαη επαλαιεπηηθήο θπξηαξρίαο". Αλαιχνπκε, επίζεο, ηελ πεηξακαηηθή 
θαλνληθφηεηα θαη ηα ζπλνςίδνπκε φια ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ θεθαιαίνπ. Σν ηέηαξην 
θεθάιαην αθνξά ηα πεηξάκαηα θαη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Μέζα απφ κία ζεηξά 
πεηξακάησλ, νη πεηξακαηηζηέο κειεηάλε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ηηο ζηξαηεγηθέο, 
ηηο θηλήζεηο, ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηθηψλ κε ζθνπφ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ 
αλάπηπμε ηφζν ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο παηγλίσλ, φζν ηεο ζεσξία παηγλίσλ 
γεληθφηεξα. ηελ ελφηεηα "πκπεξάζκαηα" παξνπζηάδνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα 
νπνία θαηαιήμακε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σέινο, 
ζην παξάξηεκα, θάλνπκε κία αλαθνξά ζε έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ πξνζέδσζε ν Nash 
ζηε ζεσξία παηγλίσλ, ζηε δηαηηεζία Nash. 
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Ζ ζεσξία παηγλίσλ έρεη κία πνιχ ζαθή παηξφηεηα. Πνιιά απφ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηζήρζεζαλ (παξνπζηάζηεθαλ) απφ ηνπο von Neumann θαη 
Morgenstern ην 1944 (κεηά απφ πξνεγνχκελε εξγαζία ην 1920 απφ ηνπο von 
Neumann, Borel, θαη Zermelo). Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ν John Nash πξφηεηλε κία 
'ιχζε' ζην πξφβιεκα ηνπ πψο ζα παίμνπλ νη νξζνινγηθνί παίθηεο πνπ ζήκεξα 
νλνκάδεηαη ηζνξξνπία Nash. Ζ ηδέα ηνπ Nash, πνπ βαζίζηεθε ζηελ ηδέα ηεο 
ηζνξξνπίαο ζε έλα θπζηθφ ζχζηεκα, ήηαλ φηη νη παίθηεο ζα πξνζαξκφζνπλ ηηο 
ζηξαηεγηθέο ηνπο έσο φηνπ θαλέλαο παίθηεο δε ζα κπνξέζεη πιένλ λα επσθειεζεί απφ 
ηηο αιιαγέο.  ινη νη παίθηεο ζηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη νη 
θαιχηεξεο (κέγηζηε σθέιεηα) αληηδξάζεηο - απαληήζεηο ζηηο ζηξαηεγηθέο φισλ ησλ 
άιισλ παηθηψλ. εκαληηθά βήκαηα ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 ήηαλ ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη 
ε ζπκπεξηθνξά ζε επαλαιακβαλφκελεο αιιεινπρίεο ελφο παηγλίνπ κίαο απφθαζεο 
κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηε ζπκπεξηθνξά ζε παίγληα κίαο απφθαζεο, θαη 
ζεσξίεο ζηηο νπνίεο έλαο παίθηεο κπνξεί λα έρεη ηδησηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο 
ηηκέο (αμίεο ή 'ηχπν'), εθφζνλ φινη νη παίθηεο γλσξίδνπλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα ην ηη ηχπνη 
κπνξεί λα είλαη. Σν 1944 νη Nash, John Harsanyi, θαη Reinhard Selten (ελεξγφο 
πεηξακαηηζηήο) κνηξάζηεθαλ ην βξαβείν Νφκπει ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε γηα ηηο 
πξσηνπνξηαθέο εηζθνξέο ηνπο. 
  

Καηά ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα, ε ζεσξία παηγλίσλ έρεη θαηαζηεί ζηαδηαθά 
έλα πξφηππν γιψζζαο ζηα νηθνλνκηθά θαη ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε 
άιιεο θνηλσληθέο επηζηήκεο (θαη ζηε βηνινγία). ηα νηθνλνκηθά, ε ζεσξία παηγλίσλ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαιχζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλεζπρνχλ 
γηα ην ηη ζα θάλνπλ νη αληαγσληζηέο ηνπο. Ζ Θεσξία Παηγλίσλ είλαη επίζεο ζεκαληηθή 
γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πψο ζπκπεξηθέξνληαη νη εξγαδφκελνη ζε επηρεηξήζεηο (φπσο ε 
αληίδξαζε ησλ CEOs ή ησλ πσιεηψλ  ψζηε λα έρνπλ θίλεηξα γηα λέεο ζπκβάζεηο), ε 
εμάπισζε ησλ θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ φπσο ε γιψζζα θαη ε κφδα, θαη πνηα γνλίδηα ή 
πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο ζα εμαπισζνχλ. 
  

Ζ δχλακε ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ είλαη ε γεληθφηεηά ηεο θαη ε καζεκαηηθή 
αθξίβεηα. Οη ίδηεο βαζηθέο ηδέεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε φισλ ησλ παηγλίσλ - 
ηέληο, δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηηο θνπβέξηεο, ξνκαληηζκφ, θπλήγη θάιαηλαο- πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Ζ ζεσξία παηγλίσλ 
είλαη επίζεο εμαηξεηηθά αθξηβήο. Αο ππνζέζνπκε φηη έλαο Άξαβαο πσιεηήο ραιηψλ 
κπνξεί πάληα λα αγνξάζεη πεξηζζφηεξα ραιηά θζελά, έλαο ηνπξίζηαο εθηηκά ηελ ηηκή 
ησλ ραιηψλ θάπνπ κεηαμχ ησλ 10€ θαη 1000€, θαη ν πσιεηήο έρεη κία θαιή ηδέα γηα ην 
πφζν αλππφκνλνο είλαη ν ηνπξίζηαο, αιιά δελ είλαη ζίγνπξνο γηα ην πφζν αξέζεη ζηνλ 
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ηνπξίζηα έλα ζπγθεθξηκέλν ραιί. ηε ζπλέρεηα, ε ζεσξία παηγλίσλ καο ελεκεξψλεη γηα 
ηελ αθξηβή ηηκή κε ηελ νπνία πξέπεη λα αξρίζεη ν πσιεηήο θαη αθξηβψο πφζν γξήγνξα 
πξέπεη λα κεηψλεη ηελ ηηκή φζν ν ηνπξίζηαο δπζαλαζρεηεί. ε πεηξακαηηθέο 
αλαπαξαζηάζεηο απηνχ ηνπ είδνπο πψιεζεο ραιηψλ, ε ζεσξία είλαη ελ κέξε ζσζηή θαη 
ελ κέξε ιάζνο: είλαη ιάζνο σο πξνο ηελ αξρηθή ηηκή πψιεζεο, αιιά ν ξπζκφο κε ηνλ 
νπνίν ν πσιεηήο κεηψλεη ηελ ηηκή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ είλαη εθπιεθηηθά θνληά 
ζην ξπζκφ πνπ πξνβιέπεη ε ζεσξία παηγλίσλ. 
  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ παηρληδηψλ θαη ηεο ζεσξίαο 
παηγλίσλ. Σα παίγληα είλαη κηα ηαμηλφκεζε ζηξαηεγηθψλ θαηαζηάζεσλ, έλα πξφρεηξε 
ηζνδχλακν γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα ησλ ζηνηρείσλ ζηε 
ρεκεία. Ζ αλαιπηηθή ζεσξία παηγλίσλ είλαη έλα καζεκαηηθφ παξάγσγν γηα ην ηη είλαη 
πηζαλφ λα θάλνπλ ζην παίγλην παίθηεο κε δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο. Ζ ζεσξία 
παηγλίσλ είλαη ζπρλά ηδηαίηεξα 'καζεκαηηθή' (ε νπνία έρεη πεξηνξηζκέλε εμάπισζε 
εθηφο ησλ νηθνλνκηθψλ) θαη ζπλήζσο βαζίδεηαη ζε ελδνζθφπεζε θαη εηθαζίεο παξά 
ζηελ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηνπ πψο νη άλζξσπνη πξαγκαηηθά παίδνπλ παηρλίδηα. ε 
επφκελν θεθάιαην ζα πεξηγξάςνπκε πνιιά παξαδείγκαηα πεηξακάησλ ζηα νπνία νη 
άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ ζηξαηεγηθά. Σα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 
δεκηνπξγία πκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο παηγλίσλ. Ζ ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ 
αθνξά ην ηη θάλνπλ νη παίθηεο πξαγκαηηθά. Δπεθηείλεη ηελ αλαιπηηθή ζεσξία 
πξνζζέηνληαο ζπλαίζζεκα, ιάζε, πεξηνξηζκέλε δηνξαηηθφηεηα, ακθηβνιία ζρεηηθά κε 
ην πφζν έμππλνη είλαη νη άιινη θαη γλψζε γηα ηελ αλαιπηηθή ζεσξία παηγλίσλ.  
  

Ζ ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ είλαη έλαο θιάδνο ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 
νηθνλνκηθψλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ςπρνινγηθή θαλνληθφηεηα γηα λα πξνηείλνπλ 
ηξφπνπο γηα ηελ απνδπλάκσζε νξζνινγηθψλ ππνζέζεσλ θαη γηα ηελ επέθηαζε ηεο 
ζεσξίαο. πλδπάδεη ηελ ππάξρνπζα ζεσξία κε πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα κε ζθνπφ 
λα δείμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο θάζε παίθηε, δειαδή, ηε 
ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θάζε παίθηε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. ην 
εξγαζηήξην, νη πεηξακαηηζηέο πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα ην πείξακα ζηνπο παίθηεο θαη 
θάησ απφ απφιπηα ειεγρφκελεο ζπλζήθεο κειεηνχλ ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη 
παίθηεο θαη εμάγνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. 
  

Δπεηδή ε γιψζζα ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ είλαη ηφζν πινχζηα, ζα κπνξνχζε 
ελνπνηήζεη πνιιά κέξε ηεο θνηλσληθήο επηζηήκεο. Γηα παξάδεηγκα, ε εκπηζηνζχλε έρεη 
κειεηεζεί απφ ηελ θνηλσληθνχο ςπρνιφγνπο, θνηλσληνιφγνπο, θηιφζνθνπο, 
νηθνλνκνιφγνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, θαη άιινπο. Αιιά 
ηη είλαη ε εκπηζηνζχλε; Απηή ε 'νιηζζεξή' ηδέα κπνξεί λα νξηζηεί επαθξηβψο ζε έλα 
παηρλίδη: Θα δαλείδαηε ιεθηά ζε θάπνηνλ πνπ δελ κπνξεί λα ζαο μεπιεξψζεη αιιά 
κπνξεί λα αηζζάλεζηε εζηθή ππνρξέσζε λα ην θάλεηε; Αλ ην θάλεηε, ηνλ εκπηζηεχεζηε. 
Αλ ζαο μεπιεξψζεη, είλαη αμηφπηζηνο. Απηφο ν νξηζκφο είλαη έλαο ηξφπνο κέηξεζεο ηεο 
εκπηζηνζχλεο θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεηξάκαηα ζε δηάθνξα κέξε. 
  

Ζ εμάπισζε ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ εθηφο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο πάζρεη 
απφ ηελ εζθαικέλε αληίιεςε φηη ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα μέξεη πνιχ θαιά (πνιιά 
θαληαρηεξά) καζεκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα ηελ εθαξκφζεη, θαζψο θαη απφ ην γεγνλφο φηη 
νη πεξηζζφηεξεο πξνβιέςεηο ηεο αλαιπηηθήο ζεσξίαο παηγλίσλ δελ είλαη ζσζηά 
ζεκειησκέλεο φζνλ αθνξά ηελ παξαηήξεζε. Ζ αλάγθε γηα εκπεηξηθή θαλνληθφηεηα γηα 
ηελ ελεκέξσζε ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ έρεη αλαγλσξηζηεί πνιιάθηο. ηηο πξψηεο ζειίδεο 
ηνπ ζεκαίλνληνο βηβιίνπ ηνπο, νη von Neumann θαη Morgenstern (1944, p. 4) έγξαςαλ: 
 
 "ην εκπεηξηθφ ππφβαζξν ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο είλαη ζίγνπξα αλεπαξθέο. 
Οη γλψζεηο καο γηα ηα ζρεηηθά δεδνκέλα ησλ νηθνλνκηθψλ είλαη αζχγθξηηα κηθξφηεξεο 
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απφ ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζακε ζηε θπζηθή φηαλ ε καζεκαηηθνπνίεζε ζρεηηθά κε 
απηφ ην ζέκα είρε επηηεπρζεί. Θα ήηαλ παξάινγν ζηε θπζηθή λα πεξηκέλνπκε ηνλ 
Kepler ή ηνλ Newton ρσξίο ηνλ Tycho Brahe -  θαη δελ ππάξρεη ιφγνο γηα λα ειπίδνπκε 
ζε κία πην εχθνιε αλάπηπμε φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε." 
  

Ζ ζεσξία παηγλίσλ έρεη επίζεο ειεγρζεί ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα πνπ 
ζπλήζσο εκθαλίδνληαη ζε ξπζκίζεηο πεδίσλ (ζπγθεθξηκέλα ζε θαζαξά δνκεκέλεο 
θαηαζηάζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα νη πιεηζηεξηαζκνί). Αιιά ν πεηξακαηηθφο έιεγρνο 
είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο δηφηη νη πξνβιέςεηο ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ ζπρλά εμαξηψληαη 
πνιχ απφ ηηο επηινγέο ησλ παηθηψλ, ην πψο εθηηκνχλ ηα απνηειέζκαηα, ηη γλσξίδνπλ, 
ηε ζεηξά πνπ παίδνπλ θαη νχησ θαζεμήο. πσο εμεγεί ν Crowford (1997, p. 207): 
  
 "Η ζπκπεξηθνξά ζηα παίγληα είλαη εκθαλώο επαίζζεηε ζε ιεπηνκέξεηεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο, έηζη ώζηε ηα κνληέια ζηξαηεγηθήο λα θέξνπλ κεγάιε επηβάξπλζε ζε  
πιεξνθνξίεο, ε νπνία ζπρλά επηδεηλώλεηαη ζην πεδίν από ηελ αδπλακία παξαηήξεζεο 
όισλ ησλ ζρεηηθώλ κεηαβιεηώλ. Σεκαληηθή πξόνδνο ζηελ πεηξακαηηθή ηερληθή ηηο 
ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο επηηξέπεη έλα ζηνηρείν ειέγρνπ πνπ ζπρλά δίλεη ζην πείξακα 
απνθαζηζηηθό πιενλέθηεκα ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζρέζεο κεηαμύ ζπκπεξηθνξάο θαη 
πεξηβάιινληνο...  
Γηα πνιιέο εξσηήζεηο, ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα είλαη ε πην ζεκαληηθή πεγή εκπεηξηθώλ 
πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπκε, θαη είλαη απίζαλν λα είλαη ιηγόηεξν αμηόπηζηα από ηελ ηππηθή 
εκπεηξία ή ελδνζθόπεζε." 
 
 Φπζηθά, είλαη ζεκαληηθφ λα ξσηήζνπκε πφζν θαιά κπνξνχλ ηα απνηειέζκαηα 
ησλ πεηξακάησλ κε (θπξίσο) θνηηεηέο λα παίδνπλ γηα κία-δχν ψξεο γηα κέηξηα 
νηθνλνκηθά θέξδε λα γεληθεπηνχλ γηα ππαιιήινπο ζε εηαηξείεο, εηαηξείεο πνπ 
δεκηνπξγνχλ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή, δηπισκάηεο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη, θαη νχησ 
θαζεμήο. Αιιά απηέο νη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε γελίθεπζε είλαη απαίηεζε γηα πην 
πεξίηερλα πεηξάκαηα, θαη φρη ε απφξξηςε ηεο πεηξακαηηθήο κεζφδνπ απηήο θαζαπηήο. 
Οη πεηξακαηηζηέο έρνπλ κειεηήζεη θάπνηεο δηαζηάζεηο ηεο γελίθεπζεο - ζπγθεθξηκέλα ηηο 
επηπηψζεηο πνπ έρεη θάπνηνο φηαλ παίδεη γηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, πνπ ζπλήζσο είλαη 
κηθξέο. Αιιά πην θηιφδνμα πεηξάκαηα κε νκάδεο παηθηψλ, ζχλζεην πεξηβάιινλ, 
επηθνηλσλία θαη επηθάιπςε γελεψλ ζα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ ηε γελίθεπζε θαη νη 
άλζξσπνη ζα θάλνπλ πεξηζζφηεξα απφ απηά. 
 
 

1.1 Ιστορικά στοιχεία: Πρόδρομοι του Nash οι Cournot, Borel, von 

Neumann και Morgenstern 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε ηζνξξνπία Nash κπνξεί λα είλαη κηα ρξήζηκε έλλνηα επίιπζεο 
γηα ηελ αλάιπζε ησλ θηλήηξσλ ζε θάζε θνηλσληθφ ζεζκφ, θαη κε δεδνκέλε ηελ πξνθαλή 
ινγηθή απιφηεηα ηεο ηζνξξνπίαο Nash, κπνξεί λα θαίλεηαη πεξίεξγν φηη ε ιχζε απηή δε 
βξέζεθε πνιχ λσξίηεξα ζηελ ηζηνξία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Ζ πξψηε ζαθήο 
εθαξκνγή ηεο ηζνξξνπίαο Nash ζε έλα ζπγθεθξηκέλν καζεκαηηθφ κνληέιν έξρεηαη ζην 
έξγν ηνπ Cournot . 
  

ε έλα έμνρν βηβιίν, ν Cournot (1838) θαηαζθεχαζε κηα ζεσξία ησλ 
νιηγνπσιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη κνλνπψιηα θαη ηέιεηα αληαγσληζηέο 
σο πεξηνξηζηηθά άθξα. Αλέπηπμε κνληέια παηγλίσλ ηνπ νιηγνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ, 
ηα νπνία αλέιπζε κε ηε κεζνδνινγία ηεο ηζνξξνπίαο Nash. Αιιά , θπζηθά, ην έγξαςε 
πεξηζζφηεξν απφ έλαλ αηψλα πξηλ ηνλ Nash, θαη έηζη πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε αλ ν 
Cournot ζα πξέπεη λα πάξεη ηελ πίζησζε γηα ηελ ηζνξξνπία κε-ζπλεξγαζίαο. 
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 Πξάγκαηη, νξηζκέλνη νηθνλνκνιφγνη έρνπλ πξνηείλεη φηη, αληί γηα "ηζνξξνπία 
Nash", ζα πξέπεη λα κηιήζνπκε γηα "ηζνξξνπία Cournot - Nash" ε αθφκα θαη γηα 
"ηζνξξνπία Cournot". 
  

Χζηφζν, απηνί νη φξνη είλαη φκσο πνιχ παξαπιαλεηηθνί. Μπνξνχκε λα κηιάκε 
γηα ηνλ Cournot ζαλ ηνλ ηδξπηή ηεο ζεσξίαο νιηγνπσιίνπ, αιιά λα ηνπ δψζνπκε 
πίζησζε γηα ηε ζεκειηψδε έλλνηα ηεο ιχζεο ηεο ρσξίο-ζπλεξγαζία ζεσξίαο παηγλίσλ 
ζα είλαη ζαλ λα ζπγρένπκε κία εθαξκνγή κηαο κεζνδνινγίαο κε ηε γεληθή ηεο 
δηαηχπσζε. Ζ δηάθξηζε γηα ηελ νπνία ν Cournot ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί είλαη φηη 
έγξαςε έλα ζχληνκν βηβιίν γηα καζεκαηηθά νηθνλνκηθά, αιιά έγξαςε εθηελέζηεξα γηα 
ηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο θαη ηα ζεκέιηα ηεο γλψζεο καο .  
  

Ο Cournot πξψηα αλέιπζε ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ 
αληαγσλίδνληαη γηα λα πσιήζνπλ ην ίδην θαηαλαισηηθφ αγαζφ, θαη ζηε ζπλέρεηα 
αλέιπζε έλα δεχηεξν κνληέιν ησλ παξαγσγψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εηζξνψλ γηα 
βηνκεραληθά αγαζά. Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ ηειεπηαίνπ κνληέινπ, Cournot παξαηήξεζε 
φηη εθάξκνζε ηελ ίδηα κέζνδν ζπιινγηζκνχ πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζην πξψην 
κνληέιν. Αιιά πέξα απφ απηή ηελ εηζαγσγηθή παξαηήξεζε, ν Cournot δελ έθαλε θακία 
πξνζπάζεηα λα αξζξψζεη κηα γεληθή κεζνδνινγία αλάιπζεο ηζνξξνπίαο . 
  

Πξάγκαηη, καθξηά απφ ηελ εχξεζε κηαο γεληθήο αλαιπηηθήο κεζνδνινγίαο ζηνλ 
Cournot, νη αλαγλψζηεο απφ ηνλ Bertrand (1883) κέρξη ην Fellner (1949) βξήθαλ 
ζπγθεθξηκέλα κνληέια νιηγνπσιίνπ πνπ είραλ θάπνηεο ελδηαθέξνπζεο εθαξκνζκέλεο 
πξνβιέςεηο, αιιά πνπ θαηλφηαλ λα θάλνπλ κεξηθέο κε έγθπξεο ππνζέζεηο. 
πγθεθξηκέλα, φηαλ ν Cournot έδεημε φηη, ην βέιηηζην απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο 2 
εμαξηάηαη απφ ην απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο 1, κπνξεί λα θαίλεηαη παξάινγν γηα ηνλ 
δηαρεηξηζηή ηεο επηρείξεζεο 1 λα ππνζέζεη φηη ε ην απνηέιεζκα ηεο 2 ζα παξακείλεη 
ζηαζεξφ αλ αιιάμεη ην απνηέιεζκα ηεο 1. Μέρξη απηή ε θξηηηθή λα κπνξνχζε λα 
απαληεζεί, ε κεζνδνινγία Cournot δελ έκνηαδε κε κία ζπλαξπαζηηθή γεληθή ζεσξία ηεο 
νξζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο. 
  

Ζ απάληεζε ζε απηήλ ηελ θξηηηθή αξρίδεη κε κηα παξαηήξεζε ζε έλα ζχληνκν 
έγγξαθν απφ ηνλ καζεκαηηθφ Emile Borel (1921). Λακβάλνληαο ππφςε κηα θαηεγνξία 
απιψλ παηγλίσλ δχν-παηθηψλ κεδεληθνχ-αζξνίζκαηνο, ν Borel μεθίλεζε γηα λα 
"δηεξεπλήζεη θαηά πφζνλ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζζεί κία κέζνδνο παηγλίνπ πνπ 
είλαη θαιχηεξε απφ φινπο ηηο άιιεο". Δλψ ζρεδίαδε ηηο βαζηθέο δνκέο ηνπ κνληέινπ ηνπ, 
ν Borel παξαηήξεζε φηη ε κέζνδνο ηνπ παηγλίνπ ζα πξέπεη λα πξέπεη λα λνείηαη σο 
"έλαο θψδηθαο πνπ πξνζδηνξίδεη γηα θάζε πηζαλή πεξίζηαζε (κε ηελ ππφζεζε φηη είλαη 
πεξηνξηζκέλεο ζε αξηζκφ), αθξηβψο φ, ηη πξέπεη λα θάλεη έλαο άλζξσπνο". Αθνχ έθαλε 
απηήλ ηελ παξαηήξεζε, ν Borel αηζζάλζεθε ειεχζεξνο λα αγλνήζεη ηηο εθηεηακέλεο 
ρξνληθέο δνκέο ησλ παηγλίσλ. Έηζη ζε απηφ θαη ζηα επφκελα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηα 
παίγληα, ν Borel απιά αλαπαξηζηά θάζε παίγλην κε κηα κήηξα αξηζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ 
ηελ αλακελφκελε ηηκή γηα θάζε παίθηε γηα θάζε δεχγνο απηψλ ησλ κεζφδσλ  παηγλίσλ. 
 

Ζ πξψηε κεγάιε εξγαζία ηνπ John von Neumann (1928) ζηε ζεσξία παηγλίσλ 
παηρλίδη μεθηλά κε κηα ελφηεηα κε ηίηιν "Γεληθέο Απινπζηεχζεηο" πνπ ζέηεη ζε πιήξε 
αλάπηπμε απηή ηελ ηδέα. ε απηή ηελ ελφηεηα, ν von Neumann δηαηχπσζε ξεηά έλα 
γεληθφ κνληέιν ησλ εθηεηακέλσλ παηγλίσλ, ζην νπνίν νη παίθηεο θηλνχληαη δηαδνρηθά κε 
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κε αηειή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο θηλήζεηο 
ησλ άιισλ παηθηψλ. Δπεηδή νη παίθηεο κπνξεί λα πάξνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο θηλήζεηο ησλ άιισλ παηθηψλ, δελ κπνξνχκε λα 
ππνζέζνπκε φηη νη θηλήζεηο ησλ παηθηψλ είλαη αλεμάξηεηεο ζε ηφζν εθηεηακέλα παίγληα. 
Αιιά αθνινπζψληαο ην Borel, ν von Neumann ηφηε φξηζε, ε (κηα) ζηξαηεγηθή γηα θάζε 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                         Ησάλλα Αγξνγηάλλε 

Κνηλσληθή πκπεξηθνξά θαη Θεσξία Παηγλίσλ  12 

 

παίθηε λα είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην πνπ θαζνξίδεη κηα θίλεζε γηα ηνλ παίθηε, ζε 
θάζε ζηάδην, φπνπ είλαη ελεξγφο, σο ζπλάξηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ζε απηφ ην 
ζηάδην. Έλαο νξζνινγηθφο παίθηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ πξηλ αξρίζεη 
ην παίγλην, ρσξίο βιάβε ηεο γεληθφηεηαο, επεηδή ε ζηξαηεγηθή ηνχ επηηξέπεη λα 
θαζνξίζεη κία δηαθνξεηηθή θίλεζε γηα θάζε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα 
βξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηγλίνπ. Αιιά ην "πξηλ αξρίζεη ην παηρλίδη" ζεκαίλεη πξηλ 
κπνξεί λα παξαηεξεζεί θάζε ζπλέπεηα ησλ απνθάζεσλ ησλ άιισλ παηθηψλ. Έηζη, 
ζηελ ελφηεηα απηή ησλ Γεληθψλ Απινπζηεχζεσλ, ν von Neumann θαηαιήγεη ζην 
ζπκπέξαζκα φηη θάζε παίθηεο πξέπεη λα επηιέμεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ, ρσξίο λα 
πιεξνθνξείηαη γηα ηηο επηινγέο ζηξαηεγηθήο ησλ άιισλ παηθηψλ .  
  

Έηζη, ν von Neumann ππνζηήξημε φηη ζρεδφλ θάζε αληαγσληζηηθφ παίγλην 
κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί απφ έλα καζεκαηηθφ παίγλην κε ηελ αθφινπζε απιή δνκή: 
Τπάξρεη έλα ζχλνιν παηθηψλ, θάζε παίθηεο έρεη κηα ζεηξά απφ ζηξαηεγηθέο, θάζε 
παίθηεο έρεη κία ζπλάξηεζε πιεξσκψλ απφ ην θαξηεζηαλφ γηλφκελν απηψλ ησλ 
ζηξαηεγηθψλ ζε πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο, θαη θάζε παίθηεο πξέπεη λα επηιέμεη ηε 
ζηξαηεγηθή ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνπο άιινπο παίθηεο. Οη von Neumann θαη 
Morgenstern (1944) απνθαινχλ απηή ε δνκή ηελ θαλνληθή κνξθή γηα ηελ παξνπζίαζε 
ησλ γεληθψλ εθηεηακέλσλ παηγλίσλ. Μφιηο θαηαιάβνπκε απηή ηελ θαηαζθεπή ηεο 
θαλνληθήο κνξθήο, κπνξνχκε λα δνχκε φηη κπνξεί λα κελ ππάξρεη βιάβε ηεο 
γεληθφηεηαο ζηε κειέηε παηγλίσλ φπνπ νη παίθηεο παίξλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο 
απνθάζεηο αλεμάξηεηα . 
  

Απηή ε αληίιεςε είλαη πνπ καο επηηξέπεη ζήκεξα λα απνδερζνχκε ηε βαζηθή 
ππφζεζε  ηνπ Cournot φηη νη αληαγσληζηέο ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο αλεμάξηεηα. 
Ίζσο ε επηρείξεζε 2 κπνξεί λα ζηεξίμεη ηελ παξαγσγή ηεο ην επφκελν έηνο ζηε θεηηλή 
παξαγσγή ηεο επηρείξεζεο 1· αιιά απηφ απιά ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε 2 έρεη έλα 
κεγαιχηεξν ρψξν ζηξαηεγηθήο απφ απηφλ πνπ δερφηαλ ν Cournot. ην επίπεδν ηνπ 
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, κπνξνχκε αθφκα λα ππνζέζνπκε φηη ε επηρείξεζε 2 επηιέγεη 
ηε ζηξαηεγηθή ηεο αλεμάξηεηα απφ ηελ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο 1. 
Απηή ε ηδέα ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο αλεμαξηεζίαο δελ αλαγλσξίζηεθε απφ ηνλ 
Cournot, ή απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο νηθνλνκνιφγνπο ηνπ αηψλα κέρξη λα κάζνπλ απηή 
ηελ ηδέα απφ ηνλ von Neumann. Αλ θαη ν von Neumann έδσζε ζηνλ Borel πίζησζε γηα 
ηελ βαζηθή έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο, είλαη δχζθνιν λα δνχκε πψο νη νηθνλνκνιφγνη ζα 
κπνξνχζαλ λα έρνπλ κάζεη ηελ αξρή ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο αλεμαξηεζίαο απφ ηε 
ζχληνκε παξαηήξεζε ηνπ Borel. Έηζη, ε πιήξεο έθζεζε ηεο θαλνληθήο κνξθήο θαη ε 
έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο αλεμαξηεζίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε πξψηε ζεκαληηθή 
ζπκβνιή ηνπ von Neumann ζηε ζεσξία παηγλίσλ. 
  

κσο, ν von Neumann δελ εθάξκνδε κε ζπλέπεηα ηελ αξρή ηεο ζηξαηεγηθήο 
αλεμαξηεζίαο. ηελ αλάιπζή ηνπ γηα ηα παίγληα κε πεξηζζφηεξνπο απφ δχν παίθηεο, ν 
von Neumann ππέζεζε φηη νη παίθηεο δελ ζα επέιεγαλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο 
αλεμάξηεηα, αιιά ζα ζπληφληδαλ ηηο  ζηξαηεγηθέο ηνπο ζε ζπκκαρίεο. Δπηπιένλ, κε ηελ 
έκθαζή ηνπ ζηηο κέγηζηεο-ειάρηζηεο ηηκέο, ν von Neumann εκκέζσο ππέζεηε φηη θάζε 
επηινγή ζηξαηεγηθήο γηα έλαλ παίθηε ή ζπλαζπηζκνχ ζα έπξεπε λα αμηνινγεζεί κε 
βάζε ηελ νξζνινγηθή απάληεζε ησλ άιισλ παηθηψλ, φπσο, ζαλ λα (ιεο θαη) νη άιινη 
κπνξνχζαλ λα ζρεδηάζνπλ αληίδξαζε ηνπο κεηά ηελ παξαηήξεζε απηήο ηεο επηινγήο 
ζηξαηεγηθήο. Πξηλ απφ ηνλ Nash, φκσο, θαλείο δελ θαίλεηαη λα είρε παξαηεξήζεη φηη 
απηέο νη ππνζέζεηο ήηαλ αζπλεπείο κε ηελ άπνςε ηνπ ίδηνπ ηνπ von Neumann γηα ηε 
ζηξαηεγηθή αλεμαξηεζία ησλ θνξέσλ ζηελ θαλνληθή κνξθή . 
  

Ο von Neumann πξφζζεζε επίζεο δχν πεξηνξηζκνχο ζηελ θαλνληθή ηνπ 
κνξθή, πνπ πεξηφξηδαλ απζηεξά ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ φηη είλαη έλα γεληθφ πξφηππν ηεο 
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θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο: Τπέζεζε φηη νη 
πιεξσκέο είλαη κεηαβηβάζηκεο, θαη φηη φια ηα παίγληα είλαη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο. Γηα 
λα θαηαιάβνπκε γηαηί πξφζζεζε απηνχο ηνπο θαηλνκεληθά πεξηηηνχο πεξηνξηζκνχο, ζα 
πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε ηε δεχηεξε κεγάιε ζπκβνιή ηνπ ζηε ζεσξία παηγλίσλ: ην 
ζεψξεκα κεγίζησλ/ειαρίζησλ (minimax). ην ζεψξεκα κεγίζησλ/ειαρίζησλ, o von 
Neumann έδεημε φηη ε γεληθή χπαξμε κεγίζησλ/ειαρίζησλ ιχζεσλ ζε ηπραίεο 
ζηξαηεγηθέο γηα πεπεξαζκέλα παίγληα δχν-αηφκσλ κεδεληθνχ - αζξνίζκαηνο. Γηα ηέηνηα 
παίγληα, ην ζεψξεκα κεγίζησλ/ειαρίζησλ είλαη ινγηθφ ηζνδχλακν κε ηελ χπαξμε 
ηζνξξνπία Nash. Ζ απφδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο κεγίζησλ/ειαρίζησλ ηνπ von Neumann 
ρξεζηκνπνηεί έλα έμππλν ηέρλαζκα γηα λα κεησζεί ην πξφβιεκα ζε κηα ζεηξά απφ 
κνλνδηάζηαηα βήκαηα, ηα νπνία έρνπλ απνδεηρζεί κε ηελ εθαξκνγή κίαο 
κνλνδηάζηαηεο κνξθήο απφ ην κεηέπεηηα ζεψξεκα ζηαζεξνχ ζεκείνπ ηνπ Kakutani 
(1941). (Αθνχ ν von Neumann ρξεζηκνπνίεζε ην ζεψξεκα ζηαζεξνχ ζεκείνπ ηνπ 
Brouwer ζηελ αλάιπζε ελφο κνληέινπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ην 1937, ήηαλ θπζηθφ 
γηα ηνλ Kakutani λα παξνπζηάζεη ην δηθφ ηνπ ζεψξεκα ζηαζεξνχ ζεκείνπ σο γελίθεπζε 
απηψλ ησλ δχν καζεκαηηθψλ ηερληθψλ πνπ ν von Neumann είρε ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα 
απνδείμεη ηελ χπαξμε ησλ ιχζεσλ ζηα νηθνλνκηθά κνληέια ). Αιιά ν von Neumann 
δηαηχπσζε ην ζεψξεκα κεγίζησλ/ειαρίζησλ σο ηζφηεηα κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ θάζε 
παίθηεο κπνξεί λα εγγπεζεί ν ίδηνο, αλεμάξηεηα απφ ην ηη κπνξεί λα θάλεη ν αληίπαινο, 
θαη φρη σο ακνηβαία βέιηηζηε αλάκεζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δεπγάξη ζηξαηεγηθψλ . 
Έηζη, αθνχ δηακνξθψζεθε σο ηζφηεηα ησλ εγγπεκέλσλ κεγίζησλ/ειαρίζησλ ηηκψλ, ην 
ζεψξεκα δελ ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί πέξα απφ ηελ πεξίπησζε δχν-αηφκσλ 
κεδεληθνχ-αζξνίζκαηνο. 
  

Αθνινπζψληαο ηνλ Borel, ν von Neumann ( 1928) αλαγλψξηζε φηη ε χπαξμε 
ησλ ιχζεσλ κεγίζησλ/ειαρίζησλ  γηα παίγληα δχν-αηφκσλ κεδεληθνχ-αζξνίζκαηνο δε 
ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζνχλ αλ είρε δερηεί απηέο ηηο ηπραίεο ζηξαηεγηθέο. Γηα λα 
αλαιχζνπκε ηα παηρλίδηα κε ηελ ηπραηνπνίεζε, φκσο, ρξεηαδφκαζηε κηα ζεσξία γηα ην 
πψο νη παίθηεο παίξλνπλ απνθάζεηο θάησ απφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. Οη Borel θαη 
von Neumann ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ παξαδνζηαθή ππφζεζε (αθνινπζψληαο ην 
Bernoulli, 1738) φηη, φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα, θάζε παίθηεο ζέιεη λα κεγηζηνπνηήζεη 
ηελ αλακελφκελε ηηκή ησλ απνιαβψλ ηνπ. Αιιά ν von Neumann έλησζε άβνια κε απηή 
ηελ ππφζεζε. Ζ ζχγθξηζε αλακελφκελσλ ηηκψλ απαηηεί έλα είδνο ζεκειηψδνπο 
κέηξεζεο ησλ απνιαβψλ, νη νπνίεο αληηθξνχνληαη κε ηε ζχγρξνλε ζνθία κεηαμχ ησλ 
ζεσξεηηθψλ νηθνλνκνιφγσλ νη νπνίνη θαηαλννχζαλ ηε ρξεζηκφηεηα σο κία θαζαξά 
ηαθηηθή έλλνηα. ην βηβιίν ηνπο ην 1928 θαη μαλά ην 1944, ν von Neumann κε ηνλ 
Morgenstern πξνζπάζεζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ απηή ηε ζεκειηψδε παξαδνρή θνηλήο 
σθειείαο, κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ απνιαβψλ κε πιεξσκέο λνκηζκαηηθήο 
κεηαθνξάο, ην νπνία ηνπο νδήγεζαλ ζηνλ πεξηνξηζκφ φηη ε πιεξσκέο είλαη 
κεηαβηβάζηκεο θαη φια ηα παίγληα είλαη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο .  
  

Σν 1947 (ζηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπο), νη von Neumann θαη 
Morgenstern δεκνζίεπζαλ ηελ ηξίηε κεγάιε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζεσξία παηγλίσλ: ε 
αμησκαηηθή πξνέιεπζε ηεο αλακελφκελεο-ρξεζηκφηεηαο κεγηζηνπνίεζεο απφ έλα 
επηρείξεκα ππέξ ηεο ππνθαηάζηαζεο. Απηή ε λέα αηηηνιφγεζε γηα κεηξήζηκε 
ρξεζηκφηεηα ζα έπξεπε λα ηνπο σζνχζε λα εμεηάζνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πεξηνξηζηηθήο 
παξαδνρή ηνπο φηη νη πιεξσκέο ζα πξέπεη λα είλαη κεηαβηβάζηκεο θαη κεδεληθνχ 
αζξνίζκαηνο ζε φια ηα παίγληα, αιιά δελ ην έθαλε . 
  

Μέρξη ην 1948 νη von Neumann θαη Morgenstern είραλ αλαπηχμεη πνιιά 
ζεκειηψδε ζηνηρεία γηα κηα ζεσξία παηγλίσλ: νη εθηεηακέλεο θαη θαλνληθέο κνξθέο πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο, ε ρξήζε ζεσξεκάησλ ζηαζεξνχ ζεκείνπ γηα 
ηελ απφδεημε ηεο χπαξμεο ιχζεσλ γηα ηα παίγληα κε ηελ ηπραηνπνίεζε, θαη γεληθή 
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παξαγσγή ηνπ αλακελφκελνπ θξηηεξίνπ ρξεζηκφηεηαο γηα αηνκηθή ιήςε απνθάζεσλ. 
Αιιά πξνζπαζψληαο λα ζπγθεληξψζνπλ φιεο απηέο ηηο λέεο ηδέεο ζε κηα γεληθή 
ελνπνηεκέλε ζεσξία παηγλίσλ, νη von Neumann θαη Morgenstern δελ ηηο εθάξκνζαλ κε 
ζπλέπεηα. Έηζη, φηαλ ν John Forbes Nash Jr, έθηαζε ζην Princeton σο λένο 
κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο , ν ρξφλνο ήηαλ ψξηκνο γηα έλα ηαιαληνχρν λεαξφ καζεκαηηθφ 
πνπ είρε ην ζξάζνο λα επαλεμεηάζεη ηελ φιε δνκή ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ κφλνο ηνπ, γηα 
λα ιάβεη απηά ηα ζηνηρεία μερσξηζηά, θαη λα ηα επαλαζπλαξκνιφγεζεη ζσζηά. 

 
 
1.2 John F. Nash - Ιδρυτής της σύγχρονης Θεωρία Παιγνίων 

 
Αλ νη νηθνλνκνιφγνη θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηελ αμία ηεο ζπκβνιήο ηνπο 

αλά θάζε εξγαζία πνπ γξάθνπλ, ηφηε ν John Forbes Nash δηεθδηθεί κε αμηψζεηο ηελ 
πξψηε ζέζε, κε ηελ πηζαλή εμαίξεζε ηνπ Frank Ramsey. ε κηα ζχληνκε αιιά ιακπξή 
θαξηέξα, έγξαςε κφιηο κηζή ληνπδίλα εξγαζίεο πνπ απειεπζέξσζαλ ηε ρσξίο 
ζπλεξγαζία ζεσξία παηγλίσλ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ δχν-αηφκσλ θαη ηνπ 
κεδεληθνχ-αζξνίζκαηνο ησλ von Neumann θαη Morgenstern, κε ζεκαληηθή βειηίσζε 
ζηε ιχζε ηνπο γηα κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία ησλ παηγλίσλ ζπλεξγαζίαο, θαη έζεζε ηα 
ζεκέιηα ηεο πξνζέγγηζεο πνπ έρεη έξζεη γηα λα θπξηαξρήζεη ηεο ζθέςεο θαη ηεο 
κνληεινπνίεζεο ζηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή, ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, θαζψο ζε 
άιιεο εηδηθφηεηεο. 
  

Ο Nash γελλήζεθε ζηε Γπηηθή Βηξηδίληα, ζηελ πφιε εμφξπμεο άλζξαθα 
Bluefield, ην 1928. Δλψ έδεηρλε θάπνην ελδηαθέξνλ γηα ηα καζεκαηηθά ζην ιχθεην 
(παξαθνινχζεζε θάπνηα πξνρσξεκέλα καζήκαηα ζε ηνπηθφ θνιέγην), πξνγξακκάηηδε 
λα γίλεη έλαο ειεθηξνιφγνο κεραληθφο, φπσο ήηαλ θαη ν παηέξαο ηνπ. Αιιά κέρξη λα 
εγγξαθεί ζην Carnegie Tech (ην Carnegie Institute of Technology) ζην Πίηζκπνπξγθ, ε 
επηινγή ηνπ γηα  ηε ζρνιή πνπ ήζειε λα θνηηήζεη άιιαμε ζε ρεκηθφο κεραληθφο. 
χληνκα άιιαμε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε ρεκεία, αιιά νχηε απηφ θξάηεζε. Αθνχ δελ εχξηζθε 
θαλέλα ελδηαθέξνλ ζην ρεηξηζκφ εξγαζηεξηαθψλ ζπζθεπψλ, ν Nash ζηξάθεθε πξνο ηα 
καζεκαηηθά, φπνπ δηέπξεςε. Αξρηθά ζπνχδαζε κηθηά καζεκαηηθά κε νηθνλνκηθά, 
ιακβάλνληαο παξάιιεια έλα πξνπηπρηαθφ κάζεκα ζην Carnegie Tech ζηε δηεζλή 
νηθνλνκία. ε απηφ ην κάζεκα ν Nash ζπλέιαβε ηελ ηδέα γηα κία εξγαζία ζρεηηθά κε 
απηφ πνπ -ηειηθά - νλνκάζηεθε "δηαπξαγκαηεπηηθφ πξφβιεκα"1.  ηαλ Nash έθηαζε ζην 
Πξίλζηνλ ην 19482, γηα λα θάλεη ην δηδαθηνξηθφ ηνπ ζην καζεκαηηθφ ηκήκα,  είρε ήδε 
γίλεη ε παγθφζκηα πξσηεχνπζα ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ. Ο von Neumann ήηαλ ζην 
Insitute for Advanced Study, κφιηο έλα ρηιηφκεηξν απφ ην παλεπηζηήκην, θαη o 
Morgenstern ήηαλ ζην Πξίλζηνλ, ζην Οηθνλνκηθφ Σκήκα. Καη ζην παλεπηζηήκην, ζην 
καζεκαηηθφ ηκήκα, ππήξρε έλα πιήζνο απφ λένπο, ελζνπζηαζκέλνπο κε ηε ζεσξία 
παηγλίσλ, πνπ είραλ αξρίζεη λα κειεηνχλ ηε δνπιεηά ησλ von Neumann θαη 
Morgenstern. 

                                                      
1 ηελ εξγαζία ηνπ γηα ην "δηαπξαγκαηεπηηθφ πξφβιεκα", ν Nash κειέηεζε ηελ θαηάζηαζε φηαλ ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ηξφπνη γηα ηνπο παίθηεο λα επηηχρνπλ έλα ακνηβαίν θέξδνο. Σν πξφβιεκα ήηαλ λα 
βξεζεί πνηνο ηξφπνο κεγηζηνπνηεί ην φθεινο (ή ηε ρξεζηκφηεηα) θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο, δεδνκέλνπ φηη θαη 
νη δχν παίθηεο είλαη ινγηθνί (θαη γλσξίδνπλ πψο λα πνζνηηθνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο), είλαη εμίζνπ 
έκπεηξνη δηαπξαγκαηεπηέο, θαη είλαη εμίζνπ θαιά ελεκεξσκέλνη ν έλαο γηα ηηο επηζπκίεο ηνπ άιινπ. 
 
2
 Μία απν ηηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, απφ έλαλ θαζεγεηή ζην Carnegie Institute of Technology ήηαλ απιά 

κία πξφηαζε: "ν άλζξσπνο απηφο είλαη ηδηνθπία". 
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 Ο John Nash εκθαλίζηεθε ζηε 'ζθελή' ησλ νηθνλνκηθψλ ην 1950 κε δχν 
εξγαζίεο3 πνπ φξηζαλ ηε κεηέπεηηα θαηεχζπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ εθαξκνγψλ ηεο 
ζεσξίαο παηγλίσλ ηφζν γηα ηηο θαηαζηάζεηο ζπλεξγαζίαο φζν θαη γηα ηηο ρσξίο-
ζπλεξγαζία θαηαζηάζεηο. Ζ ηειεπηαία μεθίλεζε απφ ηελ απιή θαη θνκςή γεληθή 
απφδεημε ηεο χπαξμεο ηζνξξνπίαο ζε ρσξίο-ζπλεξγαζία παίγληα λ-πξνζψπσλ. ην 
πιαίζην ηνπ Nash θάζε παίθηεο ζεσξεί σο δεδνκέλεο ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ άιισλ, θαη 
επηιέγεη ηε δηθή ηνπ ζηξαηεγηθή· ηζνξξνπία είλαη φπνπ φιεο  απηέο νη επηινγέο είλαη 
ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο. ην πξφηππν ηνπ Marshallian ή ζηε ζεσξία ηνπ Walrasian γηα 
ηηο αληαγσληζηηθέο αγνξέο, θάζε κεκνλσκέλνο θαηαλαισηήο ή επηρείξεζε ιακβάλεη ηηο 
ηηκέο ηεο αγνξάο σο δεδνκέλεο θαη παίξλεη ηηο δηθέο ηνπ απνθάζεηο σο πξνο ηελ αγνξά 
θαη ηελ πψιεζε· ε ηηκή ηζνξξνπίαο είλαη εθεί φπνπ φιεο απηέο νη επηινγέο είλαη 
ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ ε πξνζέγγηζε ηνπ Nash είλαη κηα θπζηθή επέθηαζε 
ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο επηινγήο θαη ηεο 
ηζνξξνπίαο. Δπηπιένλ, ην ζεψξεκα ηνπ Nash έρεη ρξήζε γηα νπνηνδήπνηε αξηζκφ 
παηθηψλ, θαζψο θαη γηα απζαίξεηεο κίμεηο θνηλψλ ζπκθεξφλησλ θαη αληίζεησλ 
ζπκθεξφλησλ· απηφ είλαη απαξαίηεην ζηα νηθνλνκηθά φπνπ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε 
κεηαμχ πνιιψλ αλζξψπσλ θαη ππάξρνπλ πηζαλά ακνηβαία νθέιε απφ ην εκπφξην, 
θαζψο θαη δηαλεκεηηθέο ζπγθξνχζεηο. ια απηά θάλνπλ ηελ ηζνξξνπία Nash έλαλ 
θαηάιιειν ηξφπν γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο νξζνινγηθψλ αηφκσλ, ην 
νπνίν έρεη πάξεη ηνλ έιεγρν ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη εμαπιψλεηαη ζε πνιινχο 
άιινπο ηνκείο. Οη ζπγγξαθείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ζεσξία δελ αηζζάλνληαη 
πιένλ ηελ αλάγθε λα αλαθέξνπλ ξεηά ηελ εξγαζία ηνπ Nash, αιιά απιά αλαθέξνπλ ην 
"ηζνξξνπία Nash". Αλ ν  Nash ιάκβαλε έλα δνιάξην γηα θάζε θνξά πνπ θάπνηνο 
έγξαθε ή έιεγε «ηζνξξνπία Nash», ζα ήηαλ έλαο πινχζηνο άλζξσπνο. 
  

Μεξηθέο απφ ηηο θαιχηεξεο ηδέεο ζηελ επηζηήκε είλαη απιέο, αθφκε θαη 
πξνθαλείο, φηαλ θάπνηνο ηηο έρεη ζθεθηεί. Απηέο είλαη νη εξγαζίεο πνπ ζαο πξνθαινχλ 
λα ρηππήζεηε ην θεθάιη ζαο θαη λα πείηε "Γηαηί δελ ην είρα ζθεθηεί απηφ"; Καηά ηελ 
άπνςή κνπ απηφ θάλεη ηε ζπκβνιή ηνπ Nash πνιχ πην πνιχηηκε. 
  

Ζ ζπκβνιή ηνπ Nash ζηε ζεσξία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ήηαλ εμίζνπ 
πξσηνπνξηαθή. Πξηλ απφ απηφλ, νη νηθνλνκνιφγνη πίζηεπαλ φηη ην απνηέιεζκα ησλ 
δηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ήηαλ απξνζδηφξηζην, θαη εμαξηψκελν απφ θάπνηνλ αζαθή 
νξηζκφ "δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο" ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην πνηα νηθνλνκία 
ζα κπνξνχζε λα πεη ιηγφηεξα. Ζ πην επίζεκε πξνζέγγηζε ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ κε 
ζπλεξγαζία ησλ von Neumann θαη Morgenstern ήηαλ εμίζνπ απξνζδηφξηζηε· 
πξνζέθεξε σο ιχζε ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκαηηθψλ θαηαλνκψλ Pareto4. Ο Nash 
πήξε απηή ηε ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε, θαη θαζφξηζε κηα ζεηξά απφ ηδηφηεηεο, φπσο φηη 
ζα ππάξμεη κνλαδηθή ιχζε πνπ ηθαλνπνηεί θαη ηηο δχν πιεπξέο, γηα θάζε πξφβιεκα 
δηαπξαγκάηεπζεο ζε κηα κεγάιε θαηεγνξία ηέηνησλ πξνβιεκάησλ. Ζ ιχζε είρε 
νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά δίθαηεο δηαηηεζίαο γηα λα κνηξαζηνχλ ηα θέξδε ησλ παηθηψλ 
απφ ηε ζπκθσλία, αιιά απηφο δελ ήηαλ ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ Nash. θέθηεθε γηα ην 
απνηέιεζκα, φπσο πξνθχπηεη απφ θάπνηα απξνζδηφξηζηε δηαδηθαζία 
δηαπξαγκάηεπζεο ή ζηξαηεγηθήο απφ ηνπο επηκέξνπο δηαπξαγκαηεπηέο, φπνπ θαζέλαο 
ελεξγεί ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ ζπκθέξνληα· ε ιχζε ζπλεξγαζίαο πξννξηδφηαλ σο κηα 

                                                      
3
 Ζ πξψηε εξγαζία ήηαλ ην "δηαπξαγκαηεπηηθφ πξφβιεκα", κε βνήζεηα απφ ηνπο von Neumann θαη 

Morgenstern, νη νπνίνη "έδσζαλ ρξήζηκεο ζπκβνπιέο κέρξη θαη γηα ηελ παξνπζίαζε". Ζ δεχηεξε εξγαζία 
ηνπ ήηαλ ε "ηζνξξνπία Nash". 
4
 "Ζ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηθαλνπνηείηαη φηαλ νη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη, κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ηξφπν ηέηνην, πνπ δελ κπνξεί λα βειηησζεί ε επεκεξία θάπνηνπ αηφκνπ ρσξίο λα 
κεησζεί ε επεκεξία θάπνηνπ άιινπ" 
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ζπζθεπή γηα λα θφςεη ηηο πνιχπινθεο ιεπηνκέξεηεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα είλαη 
ρξήζηκεο γηα πξνγλσζηηθνχο ζθνπνχο. Ζ ηδέα πινπνίεζεο απηήο ηεο ζχλδεζεο, έηζη 
ψζηε «ηα βήκαηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο λα γίλνληαη θηλήζεηο ζε έλα κεγαιχηεξν παίγλην 
κε-ζπλεξγαζίαο», έρεη γίλεη γλσζηφ σο «πξφγξακκα Nash». Ζ πην γλσζηή θαη πην 
ζεκαληηθή ζπκβνιή ζε απηή ηελ έξεπλα είλαη ην έξγν ηνπ Ariel Rubinstein ζρεηηθά κε ην 
πξφβιεκα δηαπξαγκάηεπζεο. Αιιά αθφκε θαη πξηλ εκθαληζηεί απηφ, πνιιέο εθαξκνγέο 
ζηα νηθνλνκηθά ηεο εξγαζίαο θαη ην δηεζλέο εκπφξην είρε ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 
αμησκαηηθή θαη ζπλεξγαηηθή ιχζε ηνπ Nash κε κεγάιε επηηπρία γηα ηνλ πξνγλσζηηθφ 
ζθνπφ πνπ πξννξηδφηαλ. 
  

Σα εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα έρνπλ γίλεη κία ζεκαληηθή κέζνδνο δνθηκήο ησλ 
ζεσξηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο, θαη ν Nash ήηαλ πξσηνπφξνο θαη 
εδψ. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ζην RAND, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Kalisch, 
Milnor θαη Nering,  δηεμήγαγε πεηξάκαηα πνπ αθνξνχζαλ παίγληα δηαπξαγκαηεχζεσλ 
θαη ζρεκαηηζκνχο ζπλαζπηζκνχ. Δμίζνπ πξνλνεηηθή ήηαλ ε δηεηζδπηηθή θξηηηθή ηνπ γηα 
ηα πεηξάκαηα ησλ άιισλ ζρεηηθά κε ην δίιεκκα ησλ θπιαθηζκέλσλ, φπνπ έλα δεπγάξη 
παηθηψλ πνπ έπαημε ην παηρλίδη πνιιέο θνξέο, βξέζεθε λα ζπλεξγάδεηαη ζε κεγάιν 
βαζκφ: 
 

 "Τν ειάηησκα ζην πείξακα σο δνθηκή ηεο ζεσξίαο ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο είλαη 
όηη ην πείξακα αλέξρεηαη πξαγκαηηθά ζην λα παίδνπλ νη παίθηεο έλα κεγάιν παηρλίδη 
πνιιώλ θηλήζεσλ. Καλείο δελ κπνξεί εμίζνπ θαιά λα ην ζθεθηεί σο κηα ζεηξά 
αλεμάξηεησλ παηγλίσλ, όπσο κπνξεί θάπνηνο ζε πεξηπηώζεηο κεδεληθνύ-αζξνίζκαηνο."  
 

Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε πξψηε γεχζε ηεο πηζαλφηεηαο ηεο ζησπεξήο 
ζπκπαηγλίαο ζε επαλαιακβαλφκελα παίγληα, ε νπνία έρεη γίλεη έλα ηφζν ζεκαληηθφ 
ζέκα ζε νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εθαξκνγέο. 
  

Ο Nash θαηάθεξε ηφζα πνιιά ζε ηφζεο ιίγεο εξγαζίεο πνπ θαλείο αλαξσηηέηαη 
ηη ζα κπνξνχζε λα έρεη ζπκβεί αλ αθαδεκατθή ηνπ θαξηέξα ζπλερηδφηαλ κε θαλνληθφ 
ξπζκφ κεηά ην 1960 Θα ζπλέρηδε λα παξάγεη εμίζνπ εληππσζηαθέο εξγαζίεο κε ηνλ ίδην 
ξπζκφ; Γπζηπρψο, δελ ζα κάζνπκε πνηέ. "Ολ νη ηενί θηινχζη απνζλέζθεη λένο" (Απηφο 
ηνλ νπνίν αγαπνχλ νη ζενί πεζαίλεη λένο). Απηφ ζπλέβε ζηνλ Frank Ramsey. ηελ 
πεξίπησζε ηνπ John Nash, νη ζενί πξέπεη λα αγαπνχζαλ ην κπαιφ ηνπ ηφζν πνιχ πνπ 
ην πήξαλ καθξηά απφ καο γηα ζρεδφλ ηξηάληα ρξφληα. Αιιά νη ζενί δελ είλαη άθαξδνη· 
πξέπεη λα άθνπζαλ ηηο πξνζεπρέο ησλ πνιιψλ πηζηψλ, αθνζησκέλσλ θίισλ θαη ησλ 
αθφκα πεξηζζφηεξσλ ζαπκαζηψλ ηνπ Nash θαη ηειηθά απνθαηέζηεζαλ ην κπαιφ ηνπ ζε 
εκάο. πκκεηέρεη ελεξγά ζηελ έξεπλα πνπ ζπλερίδεη ην πξφγξακκα Nash πνπ 
θαζνξίζηεθε ζρεδφλ κηζφ αηψλα πξηλ, θαη αλαπηχζζεη κηα πξνζέγγηζε ζε 
δηαπξαγκαηεχζεηο πνιιψλ-παηθηψλ ε νπνία αληηθαζηζηά ην ζρεκαηηζκφ ζπλαζπηζκψλ 
ζπλεξγαζίαο, κε κία ρσξίο-ζπλεξγαζία δηαδηθαζία ηεο εθινγήο ηνπ νξηζκέλσλ 
δηαπξαγκαηεπηηθψλ παξαγφλησλ. Ο John Nash, καδί κε ηνπο John Harsanyi5 θαη 
Reinhard Selten6 ηηκήζεθαλ κε ην βξαβείν Νφκπει ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε, ην 
1994. 

                                                      
5
 Ο John Harsanyi αζρνιήζεθε κε παίγληα ππφ κεξηθή πιεξνθφξεζε (Incomplete Information). 

6
 Ο Reinhard Selten αζρνιήζεθε κε ηελ έλλνηα ηεο ηζνξξνπίαο ζηα ππνπαίγληα (Subgame Perfect Nash 

Equilibrium) θαη ηεο ηζνξξνπίαο ηξεκάκελνπ ρεξηνχ (trembling hand perfect equilibrium). 
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1.3 Για ποιο λόγο είναι καλή η Θεωρία Παιγνίων; 

 

Δίρε ε ζεσξία παηγλίσλ σο ζηφρν λα πξνβιέπεη ηη θάλνπλ νη άλζξσπνη ή λα ηνπο δίλεη 
ζπκβνπιέο; Ζ απάληεζε ησλ ζεσξεηηθψλ είλαη φηη ε ζεσξία παηγλίσλ δελ είρε σο 
ζηφρν ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ - είλαη απιψο "αλαιπηηθή", κία ζεηξά απαληήζεσλ ζε 
καζεκαηηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ηη ζα θάλνπλ (πψο ζα αληηδξάζνπλ) παίθηεο κε 
δηάθνξα επίπεδα νξζνινγηζκνχ. Αλ νη άλζξσπνη δελ παίμνπλ ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν 
πνπ νξίδεη ε ζεσξία, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ απνδεηθλχεη φηη ηα καζεκαηηθά είλαη 
ιάζνο, φπσο αθξηβψο δελ δηαςεχδεηαη ε αξηζκεηηθή φηαλ ν ηακίαο δίλεη ιάζνο ηα 
ξέζηα. 
  

ηελ πξάμε, σζηφζν, ηα εξγαιεία ηεο αλαιπηηθήο ζεσξίαο παηγλίσλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνβιέςνπλ, θαη επίζεο γηα λα εμεγήζνπλ θαη λα 
πξνβιέςνπλ. Οη δεκνπξαζίεο είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα γηα φιεο ηηο ρξήζεηο ηεο 
ζεσξίαο παηγλίσλ. Βαζηζκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο 
ησλ δεκνπξαζηψλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πιεηνδφηεο θνζηνινγνχλ έλα πξντφλ, 
φπσο γηα παξάδεηγκα ηε κίζζσζε πεηξειαίνπ ή έλαλ πίλαθα, ε ζεσξία δεκνπξαζηψλ 
βξίζθεη ην πφζν νξζνινγηθά ζα πιεξψζνπλ νη πιεηνδφηεο. 

  

Ζ ζεσξία κπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί θάπνηα είδε δεκνπξαζηψλ είλαη πην 
ζπλεζηζκέλα απφ άιια. Γηα παξάδεηγκα, ζην "δεχηεξε-ηηκή" ή ζηηο δεκνπξαζίεο 
Vickrey ν πιεηνδφηεο αγνξάδεη ην αληηθείκελν πνπ δεκνπξαηήζεθε ζε ηηκή ίζε κε ηε 
δεχηεξε πςειφηεξε πξνζθνξά. Τπφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ζε απηέο ηηο δεκνπξαζίεο ζα 
πξέπεη, ζεσξεηηθά, λα ζπγθεληξσζεί πςειφηεξν πνζφ (έζνδα) γηα ηνπο πσιεηέο ζε 
ζρέζε κε ηηο θιαζζηθέο "πξψηεο-ηηκήο" δεκνπξαζίεο φπνπ ν πξψηνο πιεηνδφηεο 
(αγνξαζηήο) πιεξψλεη ην πνζφ πνπ πξνζέθεξε. Αιιά νη δεκνπξαζίεο "δεχηεξεο-
ηηκήο" είλαη ζπάληεο (Lucking-Reilly, 2000). Γηαηί; Ζ ζεσξία παηγλίσλ δίλεη κία εμήγεζε: 
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν πξψηνο πιεηνδφηεο (κε ην κεγαιχηεξν πνζφ) πιεξψλεη έλα 
δηαθνξεηηθφ πνζφ απφ απηφ πνπ είρε πξνζθέξεη ζε κία δεκνπξαζία "δεχηεξεο ηηκήο", 
απηνχ ηνπ είδνπο νη δεκνπξαζίεο είλαη επάισηεο ζηηο ρεηξαγψγεζε απφ ηνλ πσιεηή (ν 
νπνίνο κπνξεί κε κία ςεχηηθε πξνζθνξά λα αλαγθάζεη ηνλ πξψην πιεηνδφηε λα 
πιεξψζεη πεξηζζφηεξα). 

  

Πφζν θαιά πξνβιέπεη ε ζεσξία δεκνπξαζηψλ; Οη δνθηκέο κε δεδνκέλα πεδίνπ, 
είλαη πξνβιεκαηηθέο: Δπεηδή νη εθηηκήζεηο ησλ πιεηνδνηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηηκή είλαη 
θξπθέο, είλαη δχζθνιν λα εθηηκήζνπκε αλ πιεηνδνηνχλ κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν, αλ θαη 
θάπνηεο πξνβιέςεηο κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ. Δπηπρψο, ππάξρνπλ πνιιά πξνζεθηηθά 
πεηξάκαηα (Kagel, 1995· Kagel and Levin). Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ πεηξακάησλ 
είλαη κηθηά. ε δεκνπξαζίεο 'ηδησηηθήο αμίαο' ζηηο νπνίεο θάζε παίθηεο έρεη ηε δηθή ηνπ 
πξνζσπηθή εθηίκεζε γηα ηελ ηηκή ελφο αληηθεηκέλνπ (θαη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 
εθηίκεζε (σο πξνο ηελ αμία) ησλ ππνινίπσλ), νη παίθηεο πιεηνδνηνχλ εληππσζηαθά 
θνληά ζηα πνζά πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί, παξφιν πνπ ε ζπλάξηεζε θαζνξηζκνχ ηηκψλ 
ζε πξνζθνξέο είλαη κε γξακκηθή θαη αληηθαηηθή (counterintuitive). 

  

ηηο δεκνπξαζίεο θνηλήο-αμίαο, ε αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη νπζηαζηηθά ε ίδηα 
γηα φινπο, αιιά δελ είλαη νξηζκέλε. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε πιεηνδφηεζε γηα κηζζψζεηο 
ζε εθηάζεηο κε πεηξέιαην - δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο πεηξειαίνπ ζα φξηδαλ ηελ αμία ηνπ 
πεηξειαίνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν αιιά δελ είλαη ζίγνπξνη γηα ηελ πνζφηεηα ηνπ πεηξειαίνπ 
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πνπ ππάξρεη ζηελ έθηαζε. ε απηέο ηηο δεκνπξαζίεο νη παίθηεο πνπ είλαη πην 
αηζηφδνμνη ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηείλνπλ λα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα 
θαη λα θεξδίδνπλ. 

  

Σν πξφβιεκα είλαη φηη, αλ θεξδίζεηο, ζεκαίλεη φηη ήζνπλ πην αηζηφδνμνο απφ 
ηνπο ππφινηπνπο πιεηνδφηεο θαη πηζαλφηαηα πιήξσζεο πεξηζζφηεξα γηα ην αληηθείκελν 
απφ φηη νπζηαζηηθά άμηδε, πηζαλφηεηα πνπ νλνκάδεηαη "ε θαηάξα ηνπ ληθεηή". Ζ 
αλαιπηηθή ζεσξία παηγλίσλ ππνζέηεη φηη νη ινγηθνί πιεηνδφηεο πξνβιέπνπλ ηελ "θαηάξα 
ηνπ ληθεηή" θαη πιεηνδνηνχλ πνιχ ζπληεξεηηθά πξνθεηκέλνπ λα ηελ απνθχγνπλ. Σα 
πεηξάκαηα δείρλνπλ φηη παίθηεο δελ πξνβιέπνπλ (ή δελ ιακβάλνπλ ππφςηλ ηνπο) ηελ 
θαηάξα ηνπ ληθεηή, θαη επνκέλσο νη ληθεηέο πιεξψλνπλ γεληθά πεξηζζφηεξα απφ φηη ζα 
έπξεπε. 

  

Ίζσο ε πην ζεκαληηθή ζχγρξνλε ρξήζε ηεο ζεσξίαο δεκνπξαζηψλ είλαη ε 
πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θάπνηνο ζα πιεηνδνηήζεη ζε κία δεκνπξαζία, ή ην 
πψο ζα ζρεδηαζηεί ε δεκνπξαζία. Οη ιακπξνί ζξίακβνη ηεο ζχγρξνλεο ζεσξίαο 
δεκνπξαζηψλ είλαη πξφζθαηεο δεκνπξαζίεο εξηδηαλψλ θπκάησλ γηα εηαηξείεο 
ηειεπηθνηλσληψλ. ε αξθεηέο δεκνπξαζίεο ζε δηάθνξεο ρψξεο, ξπζκηζηηθνί νξγαληζκνί 
απνθάζηζαλ λα δηαζέζνπλ θάζκαηα εξηδηαλψλ θπκάησλ ζε πξνο δεκνπξαζία. Μία 
δεκνπξαζία απμάλεη ηα έζνδα ηεο θπβέξλεζεο θαη, ηδαληθά, δηαζθαιίδεη φηη έλαο 
δεκφζηνο πφξνο θαηαιήγεη ζηα ρέξηα εηαηξεηψλ πνπ είλαη θαιχηεξα θαηαξηηζκέλεο ζην 
λα δεκηνπξγήζνπλ ηε κεγαιχηεξε αμία απφ απηφλ. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, νη 
δεκνπξαζίεο ζρεδηάδνληαη κε ζπλεξγαζία πεηξακαηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ 
"πεηξακαηηθψλ πιεηνδνηψλ", πνπ βνεζάλε ζηνλ εληνπηζκφ απξφβιεπησλ αδπλακηψλ 
ζηα πξνηεηλφκελα ζρέδηα (φπσο ε ρξεζηκνπνίεζε κίαο αεξνδπλακηθήο ζήξαγγαο γηα 
ηνλ έιεγρν ησλ θηεξψλ ελφο αεξνπιάλνπ, ή κία πηζίλα γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζρεδίσλ ησλ 
πινίσλ ψζηε λα δηαπηζησζεί πνηα απφ ηα πινία πνπ ζρεδηάζηεθαλ κπνξεί λα 
βπζηζηνχλ ή λα επηπιεχζνπλ). Σα ζρέδηα πνπ πξνθχπηνπλ δελ είλαη αθξηβψο 
αληίγξαθα απφ βηβιία ζεσξεηηθψλ δεκνπξαζηψλ. Αληίζεηα, νη ζεσξεηηθνί πεξλάλε 
πνιχ ρξφλν επηζεκαίλνληαο πψο πιεηνδφηεο πνπ έρνπλ θίλεηξα κπνξνχλ λα 
εθκεηαιιεπηνχλ ηα θελά ζηα ζρέδηα πνπ πξνηείλνληαη απφ δηθεγφξνπο θαη ξπζκηζηηθέο 
αξρέο, θαη ρξεζηκνπνηνχλε ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ πιεηνδνηψλ 
πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηα ζρέδηα απηά. Οη ζρεδηαζηέο δεκνπξαζηψλ επηιέγνπλ 
(ζηνρεχνπλ ζε) έλα ζρέδην πνπ δίλεη ζηνπο πιεηνδφηεο ηε δπλαηφηεηα λα κάζνπλ είηε 
απφ πηζαλά ιάζε ηνπο είηε βιέπνληαο ηνπο άιινπο, αληί γηα έλα απιφ ζρέδην "sealbid" 
(ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξάο), ζην νπνίν νη πιεηνδφηεο απιά ηαρπδξνκνχλ ηηο 
πξνζθνξέο ηνπο θαη ε Δπηηξνπή Οκνζπνλδηαθψλ Γηαβηβάζεσλ αλνίγεη ηνπο θαθέινπο 
θαη αλαθνηλψλεη ηηο κεγαιχηεξεο πξνζθνξέο. Μία απφ ηηο πην ηζρπξέο θαη εθπιεθηηθέο 
ηδέεο ζηε ζεσξία δεκνπξαζηψλ - ε "ηζνξξνπία (ηζνδπλακία) εζφδσλ"- είλαη φηη 
νξηζκέλνη ηχπνη δεκνπξαζηψλ κπνξνχλ, ζεσξεηηθά, λα ζπγθεληξψζνπλ ην ίδην πνζφ 
εζφδσλ κε άιιεο δεκνπξαζίεο πνπ έρνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθή δνκή. (Γηα παξάδεηγκα, 
ζε κία "Αγγιηθή" δεκνπξαζία, ζηελ νπνία ε ηηκή απμάλεηαη ζηαδηαθά έσο φηνπ 
παξακείλεη έλαο κφλν πιεηνδφηεο, είλαη ζε ηζνξξνπία-εζφδσλ κε κία ζθξαγηζκέλεο 
πξνζθνξάο "Vickrey" δεκνπξαζία, ζηελ νπνία ν πξψηνο πιεηνδφηεο (φζνλ αθνξά ην 
χςνο ηεο πξνζθνξάο) πιεξψλεη φηη πξνζέθεξε ν δεχηεξνο πιεηνδφηεο). Αιιά φηαλ 
απνθαζίζηεθε λα ζρεδηαζηεί κία δεκνπξαζία φπνπ ζα ζπκκεηείραλ πξαγκαηηθέο 
εηαηξείεο κε δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, νη ζρεδηαζηέο δεκνπξαζηψλ δελ είλαη πξφζπκνη 
λα ζηνηρεκαηίζνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ζα ήηαλ πξαγκαηηθά ζε ηζνξξνπία ζε 
δηαθνξεηηθά είδε δεκνπξαζηψλ, παξά ηα φζα πξνβιέπεη ε ζεσξία. Οη επηινγέο ηνπο 
φζνλ αθνξά ηα ζρέδηα αληηθαηνπηξίδνπλ κία έκκεζε ζεσξία πξαγκαηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ζηα παίγληα. εκεηψζηε φηη, ζε απηή ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 
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ησλ πξνδηαγξαθψλ, ην λα πξνβιέςνπκε κε αθξίβεηα ην πψο νη παίθηεο ζα 
ζπκπεξηθεξζνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα - θαιή πξφβιεςε- είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. 
  

Έζησ θαη αλ ε ζεσξία παηγλίσλ δελ είλαη πάληνηε αθξηβήο, ε πεξηγξαθηθή 
απνηπρία είλαη εληεηαικέλε επθαηξία. πσο αθξηβψο νη Δπαγγειηζηέο θεξχηηνπλ επεηδή 
νη άλζξσπνη ζπλήζσο παξαβηάδνπλ ηνπο εζηθνχο θαλφλεο, ην γεγνλφο φηη νη παίθηεο 
παξαβηάδνπλ ηε ζεσξία παηγλίσλ παξέρεη ηελ επθαηξία λα δνζνχλ ρξήζηκεο 
ζπκβνπιέο. Ζ απιή ραξηνγξάθεζε θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ ζε ηχπνπο παηγλίσλ είλαη 
εμαηξεηηθά ρξήζηκε επεηδή δείρλεη ζηνπο αλζξψπνπο ηη πξέπεη λα πξνζέμνπλ. ην 
δεκνθηιέο βηβιίν ηνπο γηα ζηειέρε, ην Co-opetition, νη Brandenburger θαη Nalebuff 
(1996) εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα βαζηθά ελφο παηρληδηνχ - παίθηεο, πιεξνθνξίεο, 
δξάζεηο θαη απνηειέζκαηα. Καη νη δχν είλαη ιακπξνί ζεσξεηηθνί πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
γξάςνπλ έλα πην ζεσξεηηθφ βηβιίν. Δπέιεμαλ λα κε ην θάλνπλ δηφηη ην γεγνλφο φηη 
δηδάζθνπλ ζε MBAs θαη εξγάδνληαη κε ζηειέρε ηνπο έπεηζε φηη ε δηδαζθαιία ησλ 
βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ είλαη πην ρξήζηκε. 
  

Ζ ζεσξία παηγλίσλ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνβιέςεη κε πην ιεπηνκεξή 
ηξφπν. Μεξηθέο θνξέο ε ζεσξία παηγλίσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαλνήζνπκε ηη είλαη 
πηζαλφ λα ζπκβεί ζε κία ζηξαηεγηθή αιιειεπίδξαζε, έηζη ψζηε έλαο άλζξσπνο ή κία 
εηαηξεία λα κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα πξνζπαζήζνπλ λα αιιάμνπλ ην παηρλίδη πξνο 
φθειφο ηνπο. (Απηφ είλαη επίζεο έλα είδνο πξνζέγγηζεο φζνλ αθνξά ηε κεραληθή, 
δεδνκέλνπ φηη δεηάεη ην πψο ζα βειηησζεί κία ήδε ππάξρνπζα θαηάζηαζε.) 
 
 

1.4    Παίγνια σαν στρατηγικές καταστάσεις 

 

Πνιιέο αξρέο ηεο ζηξαηεγηθήο ζπιινγηζηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο 
ζηε ζεσξία παηγλίσλ έρνπλ ακθηζβεηεζεί πεξηγξαθηθά. Οξηζκέλεο απφ ηηο αξρέο απηέο 
είλαη ιεπηέο θαη έκπεηξνη ζεσξεηηθνί ρξεηάζηεθαλ δεθαεηίεο γηα λα αλαθαιχςνπλ θαη λα 
θσδηθνπνηήζνπλ, θαη επνκέλσο θαίλεηαη απίζαλν λα εθαξκφδνληαη κε αθξίβεηα απφ ηνλ 
κέζν φξν ηνπ θφζκνπ. Αλ επηθεληξσζνχκε, ζσζηά, ζηηο ζπλζήθεο ησλ  αξρψλ ηεο 
ζηξαηεγηθήο  ζπιινγηζηηθήο κπνξεί λα κάζνπκε θαη ην ηη ζθέθηνληαη νη άλζξσπνη πξηλ 
θαη ελψ καζαίλνπλ.  
 
 

1.4.1  Κομβικά σημεία και η ακαταλληλότητα του χρόνου 

 
Γηα ηελ απινπνίεζε ηεο αλάιπζεο, νη ζεσξεηηθνί ησλ παηγλίσλ ζπρλά ππνζέηνπλ φηη 
νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηγξαθήο ηνπ παηγλίνπ - φπσο ν ηξφπνο πνπ 
επηζεκαίλνληαη νη ζηξαηεγηθέο ή ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ θηλήζεσλ - είλαη άλεπ 
ζεκαζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηζνξξνπίαο. Αιιά κεξηθέο θνξέο απηά ηα 
ραξαθηεξηζηηθά είλαη πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο. 
  

αλ παξάδεηγκα ηνπ πσο νη εηηθέηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ δηαθνξά, ν 
Schelling (1960) ππνζηήξημε, πνιχ θαηξφ πξηλ νη εηηθέηεο κπνξέζνπλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ ςπρνινγηθά εμέρνληα "θνκβηθά ζεκεία", φηη επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα 
ζπληνληζκνχ. Ο Schelling έδσζε παξαδείγκαηα ησλ "παηγλίσλ ηαηξηάζκαηνο" (matching 
games) ζηα νπνία νη παίθηεο θεξδίδνπλ έλα βξαβείν εάλ επηιέμνπλ ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή 
κε θάπνηνλ άιιν παίθηε, ζε αληίζεηε πεξίπησζε δελ θεξδίδνπλ ηίπνηα. ηα παίγληα 
ηαηξηάζκαηνο, νη παίθηεο ζέινπλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο ζε θάπνηα 
ζηξαηεγηθή, θαη δελ ηνπο ελδηαθέξεη πνηά ζα είλαη απηή. Οη Mehta, Starmer θαη Sugden 
(1994) αλαθέξνπλ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία απφ ηα παίγληα ηαηξηάζκαηνο. ηαλ δχν 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                         Ησάλλα Αγξνγηάλλε 

Κνηλσληθή πκπεξηθνξά θαη Θεσξία Παηγλίσλ  20 

 

ζηξαηεγηθέο έρνπλ εηηθέηεο "θνξψλα" ή "γξάκκαηα", ην 87% ησλ αηφκσλ επηιέγνπλ 
"θνξψλα", θαη κφλν ην 13% επηιέγνπλ "γξάκκαηα". Ο θαιφο ζπληνληζκφο κπνξεί λα  
πξνθχςεη αθφκα θαη φηαλ ηα  ζχλνια ζηξαηεγηθήο είλαη κεγάια. Σα 2/3 ησλ παηθηψλ 
δηάιεμαλ ην "ηξηαληάθπιιν" φηαλ ξσηήζεθαλ γηα ην φλνκα ελφο ινπινπδηνχ, ην 59% 
επέιεμε "θφθθηλν" απφ έλα ζχλνιν ρξσκάησλ, 50% επέιεμε ην φλνκα Γηάλλεο γηα 
φλνκα αγνξηνχ θαη 40% επέιεμε ηνλ αξηζκφ 1 απφ ην (άπεηξν) ζχλνιν αξηζκψλ. 

Πίλαθαο 1.1   "Η Μάρε ησλ Φύισλ" 

 

 Οη παίθηεο ζαθψο παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζηξαηεγηθή εμεηδίθεπζεο, επεηδή ε 
ζπρλφηεηα ηεο πην θνηλήο επηινγήο είλαη πνιχ ρακειφηεξε φηαλ νη παίθηεο θαινχληαη 
λα εθθξάζνπλ κφλν ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ην λα παίμνπλ. Γηα 
παξάδεηγκα, φηαλ ηνπο δεηήζεθε λα αλαθέξνπλ κηα αγαπεκέλε κέξα ηνπ έηνπο, απφ ηα 
88 άηνκα ζπλνιηθά, ζπλέιεμαλ 75 δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο· ηα Υξηζηνχγελλα ήηαλ ε 
πην δεκνθηιήο ζην 6%. Αιιά φηαλ πξνζπάζεζαλ λα ηαηξηάμνπλ κε ηνπο άιινπο 
παίθηεο, ην 44% δηάιεμε ηα Υξηζηνχγελλα . 
  

Ζ ζεσξία παηγλίσλ έρεη πνιιά λα κάζεη απφ ηνπο παίθηεο γηα ηηο θνκβηθέο 
αξρέο, αιιά ε πην ζνβαξή ζεσξεηηθή πξνζνρή πάλσ ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ζπάληα. 
Οη Crawford θαη Haller (1990)  δείρλνπλ πσο θνκβηθά πξνεγνχκελα κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, φηαλ ηα παίγληα επαλαιακβάλνληαη θαη νη 
παίθηεο είλαη πξφζπκνη λα ζπληνληζηνχλ. ηαηηθέο ζεσξίεο φπσο ησλ Bacharach θαη 
Bernasconi (1997), δελ εμεγνχλ απφ πνπ πξνέξρνληαη ηα θνκβηθά ζεκεία, αιιά 
ζπιιακβάλνπλ ηελ εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ηεο πηζαλφηεηαο φηη νη άλζξσπνη 
αλαγλσξίδνπλ κηα ζηξαηεγηθή κε δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 
άιισλ ζηξαηεγηθψλ πνπ κνηξάδνληαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Οη θνκβηθέο αξρέο έρνπλ 
δπλεηηθά κεγάιεο νηθνλνκηθέο εθαξκνγέο ζε ζησπεξέο αλαζέζεηο, ζηελ εμέιημε ηεο 
ζχκβαζεο, ζε  θνηλσληθά πξφηππα θαη ζην ιατθφ δίθαην θαη ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα 
(Kreps, 1990). 
  

Ο ζπγρξνληζκφο είλαη έλα άιιν πεξηγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ παηρληδηνχ πνπ 
ζπρλά ζεσξείηαη φηη δελ έρεη ζρέζε, αιιά εκπεηξηθά κπνξεί λα έρεη ζεκαζία. Καηά ηελ 
ζεκειίσζε ηεο ζεσξίαο ησλ παηγλίσλ νη von Neumann θαη Morgenstern (1944) ηφληζαλ 
ζθφπηκα ηνλ ζεζκηθφ ξφιν ηεο πιεξνθφξεζεο ζε βάξνο ηνπ ρξνληζκνχ. Πίζηεπαλ φηη ε 
πιεξνθνξία ήηαλ πην ζεκειηψδεο απφ ην ρξνληζκφ (timing), γηαηί ην λα γλσξίδεη έλαο 
παίθηεο ηη θάλνπλ ν αληίπαινί ηνπ ππνλνεί φηη θαηά αλάγθε θηλήζεθαλ λσξίηεξα. 
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Δλαιιαθηηθά, εάλ δελ μέξεη ηη θάλνπλ νη αληίπαινη ηνπ, δελ λνηάδεηαη αλ ην έθαλαλ ήδε, 
ή ζα ην θάλνπλ ηψξα. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ αξρψλ ζπλεπάγεηαη φηη ε πιεξνθνξία 
απηή είλαη ζεκαληηθή, αιιά ν ρξνληζκφο, απηφο θαζαπηφο, δελ είλαη. 
  

Χζηφζν, ζε εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ βξεζεί εθπιεθηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε 
ζεηξά θίλεζεο  ζηα παίγληα. Αο πάξνπκε ηελ κάρε ησλ θχισλ ζηνλ πίλαθα 1.1.. ε 
απηφ ην παίγλην έλαο παίθηεο πξνηηκά ηελ επηινγή Α θαη έλαο άιινο ηελ επηινγή Β, 
αιιά θαη νη δχν παίθηεο ζα πξνηηκνχζαλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο απφ ην λα 
θαηαιήμνπλ κε δηαθνξεηηθέο επηινγέο. Απηφ ην παίγλην έρεη δχν θαζαξέο ζηξαηεγηθέο 
πνιιαπιψλ ηζνξξνπηψλ (Α,Β) θαη (Β,Α) πνπ επσθεινχλ ηνπο παίθηεο κε δηαθνξεηηθφ 
ηξφπν. Τπάξρεη επίζεο κηα ηζνξξνπία κηθηήο-ζηξαηεγηθήο - ε επηινγή ηνπ Β ην 75% 
ησλ θνξψλ - ην νπνίν απνδίδεη έλα αλακελφκελν θέξδνο απφ 1,5 θαη ζηνπο δχν 
παίθηεο. εκεηψζηε φηη θαη νη δχν παίθηεο πξνηηκνχλ είηε κία απφ ηηο δχν θαζαξέο 
ζηξαηεγηθέο ηζνξξνπίαο γηα λα αλακίμνπλ, αιιά ν θαζέλαο ηνπο πξνηηκά κηα 
δηαθνξεηηθή. Ο Cooper et al. (1993) βξήθε φηη φηαλ νη παίθηεο θηλνχληαη ηαπηφρξνλα, 
ζπγθιίλνπλ πεξίπνπ ζηε κηθηή  ζηξαηεγηθή ηζνξξνπίαο, επηιέγνληαο ην Β πεξηζζφηεξν 
απφ ην 60% ησλ θνξψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1.1. ε κηα δηαδνρηθή θαηάζηαζε, 
αο ππνζέζνπκε φηη ν παίθηεο γξακκήο θηλείηαη πξψηνο, αιιά ε θίλεζε ηνπ δελ είλαη 
γλσζηή ζηνλ παίθηε ζηήιεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν παίθηεο γξακκήο δηαιέγεη ηε 
ζηξαηεγηθή ηζνξξνπίαο πνπ πξνηηκά, ην Β, 88% ησλ θνξψλ, θαη νη παίθηεο ζηήιεο 
ζπλερίδνπλ επηιέγνληαο ην Α, ην 70% ησλ θνξψλ. Ζ απιή γλψζε φηη έλαο παίθηεο 
θηλήζεθε πξψηνο, ρσξίο λα γλσξίδεη πψο αθξηβψο θηλήζεθε, είλαη αξθεηφ γηα λα ηνπ 
απνδψζεη έλα αμηφινγν πιενλέθηεκα ηεο πξψηεο θίλεζεο, πνπ ν δεχηεξνο παίθηεο 
ζέβεηαη. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ κηα καγηθή "εηθνληθή παξαηεξηζεκφηεηα", ζηελ νπνία 
απιά γλσξίδνπκε φηη νη άιινη έρνπλ κεηαθηλεζεί λσξίηεξα είλαη ζρεδφλ παξφκνην κε ην 
λα έρνπλ παξαηεξήζεη ηη έθαλαλ νη άιινη (Camerer, Knez θαη Weber, 1996). Μεηά απφ 
φια απηά, αλ ν παίθηεο ζηήιεο θαηάιαβε φηη ν παίθηεο ζεηξάο επέιεμε  πηζαλφηαηα ην 
Β, ε ινγηθή επηινγή ηνπ παίθηε ζηήιεο είλαη λα ζπκπνξεπηεί. 

 
 Γελ είλαη ζαθέο πσο νη  εηθνληθέο παξαηεξήζεηο δνπιεχνπλ, αιιά θαίλεηαη φηη 
φηαλ έλαο παίθηεο θηλείηαη πξψηνο, νη άιινη παίθηεο ζθέθηνληαη γηα ηα θίλεηξα ησλ 
θηλήζεσλ ησλ  πξψησλ  παηθηψλ πην πξνζεθηηθά. Αλ νη πξψηνη παίθηεο ην πεξηκέλνπλ, 
κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ ηελ θίλεζε πνπ είλαη θαιχηεξε γηα απηνχο, γηαηί μέξνπλ φηη νη 
παίθηεο πνπ θηλνχληαη αξγφηεξα ζα ην θαηαιάβνπλ. Φπρνινγηθά πεηξάκαηα έρνπλ 
δεκηνπξγήζεη ζρεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ζπιινγηζηηθή ζρεηηθά κε ηα 
γεγνλφηα εμαξηάηαη πεξηέξγσο απφ ην ρξνλνδηάγξακκά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζε 
πνιινχο  αλζξψπνπο δελ αξέζεη λα βιέπνπλ καγλεηνζθνπεκέλα αζιεηηθά γεγνλφηα. 
Αθφκα θαη φηαλ δελ γλσξίδνπλ ην απνηέιεζκα, απιά γλσξίδνληαο φηη ην παηρλίδη είλαη 
καγλεηνζθνπεκέλν, έρνπλ ράζεη ηελ αγσλία ηνπο. Οη άλζξσπνη κπνξνχλ επίζεο λα 
δψζνπλ πεξηζζφηεξεο εμεγήζεηο γηα έλα γεγνλφο πνπ έρεη ήδε ζπκβεί απφ έλα άιιν 
πνπ δελ έρεη αθφκα ζπκβεί.  
  

Έλα πείξακα εξεχλεζε ηελ ςπρνινγία ηνπ ρξνληζκνχ ζην παίγλην ηνπ 
"ηαηξηάζκαηνο λνκηζκάησλ" (matching pennies) (Cameron θαη Karjalainen, 1992), ζην 
νπνίν θαη νη δχν παίθηεο αλεμάξηεηα, επηιέγνπλ θνξψλα (Κ) ή γξάκκαηα (Γ). ε απηφ ην 
παίγλην, έλαο παίθηεο ζέιεη λα ηαηξηάμνπλ (λα επηιέγνπλ ην ίδην), ελψ ν άιινο φρη. Δάλ 
ν παίθηεο πνπ δελ ζέιεη λα ηαηξηάμεη παίμεη πξψηνο, είλαη πην πηζαλφ λα επηιέμεη Κ ή Γ, 
πξνζπαζψληαο λα καληέςεη ηη ζα θάλεη ν πξψηνο παίθηεο αξγφηεξα, απφ ην λα 
επηιέμεη ζηελ ηχρε, αληηζηαζκίδνληαο ην ζηνίρεκά ηεο. Πξνθαλψο, νη άλζξσπνη είλαη 
πην απξφζπκνη λα ζηνηρεκαηίζνπλ ζε απηφ πνπ ζα καληέςνπλ ζρεηηθά κε ηη έρνπλ ήδε 
θάλεη νη άιινη παίθηεο, απφ ην λα καληέςνπλ ηη ζα θάλνπλ νη άιινη παίθηεο αξγφηεξα. 
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1.4.2 Η επαγωγή  προς τα πίσω και η τελειότητα του  υποπαιγνίου 

 
Μηα θεληξηθή έλλνηα ζηε ζεσξία παηγλίσλ είλαη ε "ηειεηφηεηα ηνπ ππνπαηγλίνπ". 

Έλα πξφηππν ηζνξξνπίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ηέιεην ππνπαίγλην, αλ νη παίθηεο 
ζθέθηνληαη θάζε πηζαλφ "ππνπαίγλην" πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί αξγφηεξα ζε έλα 
δελδξνεηδέο παίγλην (tree game), καληεχνληαο ηη ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ νη παίθηεο 
ζε απηά ηα ππνπαίγληα, θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο εηθαζίεο ηνπο γηα λα απνθαζίζνπλ 
ηη ζα θάλνπλ ζηελ αξρή. Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο απαηηεί απφ ηνπο παίθηεο 
λα δηθαηνινγνχλ ηα κειινληηθά γεγνλφηα θαη λα επαγάγνπλ πίζσ ζην παξφλ. Ζ 
ηειεηφηεηα ηνπ ππνπαηγλίνπ είλαη ζεκαληηθή γηαηί ηα παίγληα έρνπλ ζπρλά πνιιέο 
ηζνξξνπίεο, θαη εθείλα πνπ δελ είλαη ηέιεηα ππνπαίγληα ζεσξνχληαη φηη είλαη ιηγφηεξν 
πηζαλφ λα ζπκβνχλ. 
  

Χο αξρή ηεο ζπιινγηζηηθήο, σζηφζν, ε επαγσγή πξνο ηα πίζσ είλαη 
πεξηγξαθηθά ακθίβνιε, επεηδή νη κειέηεο γηα ην πσο νη άλζξσπνη καζαίλνπλ λα 
παίδνπλ ζθάθη ή λα γξάθνπλ πξνγξάκκαηα, δείρλνπλ φηη ην ζθεπηηθφ ηεο πξνο ηα πίζσ 
επαγσγήο είλαη αθχζηθν θαη δχζθνιν. Δπίζεο ε πξνο ηα πίζσ επαγσγή απαηηεί νη 
παίθηεο λα ζπαηαιήζνπλ αξθεηφ ρξφλν λα ζθεθηνχλ γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα πνπ 
θαίλνληαη απίζαλν λα ζπκβνχλ.  
  

Άκεζα πεηξάκαηα ηεο πξνο ηα πίζσ επαγσγήο πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία 
γηα δηαδνρηθή δηαπξαγκάηεπζε (Camerer et al., 1993). ε απηά ηα πεηξάκαηα, ν παίθηεο 
1 πξνζθέξεη έλα θνκκάηη πίηαο. Αλ ν παίθηεο 2 απνδερζεί ηελ πξνζθνξά, ην παίγλην 
ηειεηψλεη. Αιιά αλ ν παίρηεο 2 απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά, ηφηε ε πίηα ζπξξηθλψλεηαη ζε  
κέγεζνο θαη ν παίθηεο 2 πξνζθέξεη έλα θνκκάηη ζηνλ παίθηε 1. Ξαλά, αλ ν παίθηεο 1 
δερζεί ηελ πξνζθνξά ην παηρλίδη ηειεηψλεη. Γηαθνξεηηθά ε πίηα ζπξξηθλψλεηαη θαη άιιν 
ζε κέγεζνο θαη ν παίθηεο 1 παίξλεη θαη πάιη κέξνο ζηε δηαίξεζε. Αλ ζηνλ ηξίην γχξν ε 
πξνζθνξά απνξξηθζεί, ην παίγλην ηειεηψλεη θαη νη παίθηεο δελ παίξλνπλ ηίπνηα. Απηφ 
είλαη έλα παίγλην ηεο πξνο ηα πίζσ επαγσγήο, φπνπ ε θαιχηεξε πξνζθνξά κπνξεί λα 
επηηεπρζεί κε ην λα εξγαδφκαζηε πίζσ απφ ηελ ηειεπηαία πεξίνδν.  
  

Δάλ θηάζνπλ ζηελ ηξίηε πίηα, θαη ην παίγλην είλαη νξζνινγηθφ, ηφηε ν παίθηεο 1 
ζα πξνζθέξεη έλα έςηινλ θνκκάηη ζηνλ παίθηε 2, ν νπνίνο ζα ην δερζεί. Γλσξίδνληάο 
ην απηφ, ν παίθηεο 2 αλαγλσξίδεη φηη φηαλ δηαηξείηαη ε δεχηεξε πίηα, πξέπεη λα δψζεη 
ζηνλ παίθηε 1 έλα θνκκάηη ίζν κε ηε κηθξφηεξε πίηα (ζπλ ην έςηινλ), θαη λα θξαηήζεη φηη 
απνκείλεη, αιιηψο ν παίθηεο 1 ζα αξλεζεί ηελ πξνζθνξά. Γλσξίδνληάο απηφ, ν παίθηεο 
1 αλαγλσξίδεη φηη φηαλ  δηαηξεί ηελ πξψηε πίηα, πξνζθέξνληαο ζηνλ παίθηε 2 έλα 
θνκκάηη ίζν κε ην κέγεζνο ηεο δεχηεξεο πίηαο κείνλ ηελ ηξίηε (ζπλ ην έςηινλ), απηή ζα 
είλαη κία πξνζθνξά πνπ ν παίθηεο 2 ζα δερζεί. 
  

Οη παίθηεο πνπ εθπαηδεχνληαη ιίγν ζηελ πξνο ηα πίζσ επαγσγή θηάλνπλ ζε 
απηφ ην απνηέιεζκα ζρεδφλ ακέζσο. Αιιά, ζε πνιιά άιια πεηξάκαηα, νη πξνζθνξέο 
ηνπ πξψηνπ γχξνπ ησλ κε εθπαηδεπκέλσλ παηθηψλ είλαη κεηαμχ ηεο δηαίξεζεο ηεο 
πξψηεο πίηαο ζηα δχν θαη ηεο πξνζθνξάο ηζνξξνπίαο (ε πίηα δχν κείνλ ηελ πίηα ηξία). 
Μεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάζηεθε φηαλ ην πείξακα δηεμήρζε ζε ππνινγηζηέο, 
έηζη ψζηε γηα λα αλαθαιχςνπλ ην αθξηβέο κέγεζνο ηεο πίηαο ζηνπο ηξεηο γχξνπο, νη 
παίθηεο έπξεπε λα αλνίμνπλ θνπηηά ζε κηα νζφλε ππνινγηζηή. Μεηξήζεηο ηεο ζέζεο ηνπ 
δξνκέα ζηελ νζφλε ππνδήισλε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία άλνηγαλ ηα θνπηηά θαη πφζε ψξα 
ήηαλ αλνηρηά. Με ηελ παξνπζίαζε ηνπ παηγλίνπ ζηνπο παίθηεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, νη 
παίθηεο αλαγθάδνληαη λα απνθαιχςνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θνηηάλε, δίλνληαο ζηνηρεία 
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ζρεηηθά κε ηα λνεηηθά κνληέια θαη ην ζθεπηηθφ ηνπο. Οη παίθηεο έηεηλαλ λα δνπλ ηελ 
πξψηε πίηα αξρηθά, θαη πεξηζζφηεξν, πξηλ ζπλερίζνπλ, ζε αληίζεζε κε ηελ "πξνο ηα 
πίζσ επαγσγή" αλαδεηψληαο κνηίβν πνπ εκθαλίδεηαη απφ εθπαηδεπκέλνπο παίθηεο. 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη παίθηεο δελ άλνηγαλ θαλ ηα θνπηηά ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ 
γχξνπ - αγλνψληαο εμ νινθιήξνπ ηα κεγέζε ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο πίηαο - θαηά 19% 
θαη 10% ησλ πεηξακάησλ, αληίζηνηρα. Απηνί νη παίθηεο απινπνηνχλ έλα δχζθνιν 
πξφβιεκα κε ην λα αγλννχλ ηνπο κειινληηθνχο θφκβνπο επηινγψλ πνπ θαίλνληαη 
απίζαλν λα επηηεπρζνχλ. Σα επξήκαηά ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ινγηθά, γηαηί 
ζρεδφλ ην 90% ηνηο εθαηφ ησλ δνθηκψλ νινθιεξψζεθε κεηά έλα γχξν. 
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Κεφάλαιο 2
ο   

 
 

Γενική Ισορροπία και Ισορροπία Nash 

 

2.1    Εισαγωγή στη γενική ισορροπία 

 

 Έλα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ηαιαηπσξνχλ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο, απφ ηνλ Adam 
Smith έσο ζήκεξα είλαη ην αλ νη ζπλερείο απμνκεηψζεηο ησλ ηηκψλ ζα ζηακαηήζνπλ, αλ 
ην ζχζηεκα ηηκψλ ζηελ νηθνλνκία ζα θηάζεη θάπνηα ζηηγκή ζε ηζνξξνπία. Ζ αχμεζε ή ε 
κείσζε ηεο ηηκήο ζε έλα αγαζφ, έρεη, ζρεδφλ πάληα, σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ή ηε 
κείσζε ηεο ηηκήο ελφο άιινπ αγαζνχ, θαζψο θαη επηπηψζεηο ζηα εηζνδήκαηα ησλ 
αλζξψπσλ. Αληίζηνηρα, νη επηπηψζεηο ζηα εηζνδήκαηα ησλ αλζξψπσλ, έρνπλ σο 
ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ή ηε κείσζε ηεο ηηκήο ελφο αγαζνχ. 

  

 Ο Adam Smith7 πίζηεπε φηη θάπνηα ζηηγκή ε νηθνλνκία ζα ζηαζεξνπνηεζεί, 
δειαδή φηη απφ ηε "γεληθή αληζνξξνπία" ζα νδεγεζεί ζε κία "γεληθή ηζνξξνπία". Με ηνλ 
φξν γεληθή ηζνξξνπία ελλννχκε φηη νη ηηκέο ζηελ αγνξά γηα θάζε αγαζφ, ζα ήηαλ νη 
ηηκέο ζηηο νπνίεο νη πσιεηέο ζα ήζειαλ αλ πνπιήζνπλ, νη αγνξαζηέο ζα ήζειαλ λα 
αγνξάζνπλ θαη νη πνζφηεηα ηνπ θάζε αγαζνχ ζα ήηαλ απηή αθξηβψο πνπ ήζειαλ φινη - 
θαη νη πσιεηέο θαη νη αγνξαζηέο. Δπνκέλσο, δε ζα ππήξρε ιφγνο νη ηηκέο απηέο λα 
αιιάμνπλ, θαη άξα ζα ππήξρε γεληθή ηζνξξνπία. Με ηνλ φξν γεληθή αληζνξξνπία 
ελλννχκε φηη νη ηηκέο θαη νη πνζφηεηεο ησλ αγαζψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη πσιεηέο δελ 
είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ ζα ήζειαλ νη αγνξαζηέο. 

  

 Γηα λα θηάζνπλ νη νηθνλνκνιφγνη ζηε γεληθή ηζνξξνπία, ζα πξέπεη λα 
απνδείμνπλ, ζεσξεηηθά θαη πεηξακαηηθά, πσο κία νηθνλνκία κπνξεί λα θηάζεη απφ ηε 
γεληθή αληζνξξνπία, ζηε γεληθή ηζνξξνπία. Απηφ απνδείρζεθε (θαη απνδεηθλχεηαη) πνιχ 
δχζθνιν. Γηα παξάδεηγκα, ε ηζνξξνπία Cournot-Nash8 δελ είλαη νξζνινγηθή, αλ δελ 
αθαηξέζνπκε ην ρξφλν - κπνξνχκε λα βξνχκε ηελ ηζνξξνπία αλ ζεσξήζνπκε φηη ην 
παίγλην παίδεηαη επαλαιακβαλφκελα ζε ηζηνξηθφ ρξφλν. Αλ φκσο ην παίγλην 
επαλαιακβάλεηαη, ηφηε ε ηζνξξνπία ράλεηαη. Οκνίσο θαη ζηελ ηζνξξνπία Bertrand-
Nash9. Αλ ε αλάιπζε είλαη ηφζν πνιχπινθε θαη δχζθνιε γηα έλα πξντφλ, κπνξεί θαλείο 
λα θαληαζηεί πφζν πνιχπινθε ζα είλαη γηα n αγνξνπσιεζίεο πξντφλησλ πνπ γίλνληαη 
ηαπηφρξνλα θαη αιιεινεπεξεάδνληαη. 

                                                      
7 Ο Adam Smith ήηαλ θσηζέδνο νηθνλνκνιφγνο (θαη θηιφζνθνο), γλσζηφο ηελ εμήγεζε ηνπ γηα ην πψο ε νξζνινγηθή 

ηδηνηέιεηα ζε κηα ειεχζεξε νηθνλνκία ηεο αγνξάο νδεγεί ζε νηθνλνκηθή επεκεξία. 
8
 ηελ ηζνξξνπία Cournot-Nash ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηεο αγνξάο είλαη κηθξφηεξε (κεγαιχηεξε) απφ φηη ζηελ ηζνξξνπία 

ηνπ κνλνπσιίνπ θαη, επνκέλσο, ε ηηκή ζηελ αγνξά είλαη κεγαιχηεξε (κηθξφηεξε) απφ φηη ζηελ ηζνξξνπία ηνπ 
κνλνπσιίνπ. 
9
 Ζ ηζνξξνπία Bertrand-Nash (δπνπψιην), είλαη ε πην απιή κνξθή ηεο ηζνξξνπίαο Nash γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ηζνξξνπίαο ζε κε αληαγσληζηηθέο αγνξέο. 
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Αθνινχζσο παξνπζηάδνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο γεληθήο ηζνξξνπίαο: 

 

"Έζησ Ν αγαζά/αγνξέο/θιάδνη θαη Ν ηηκέο, κηα γηα θάζε αγαζό. Οη ηηκέο απηέο κπνξνύλ 
λα παξνπζηαζηνύλ σο έλα δηάλπζκα p = (p1, p2, p3,..., pN-1, pN). Έζησ αθόκα όηη ζε θάζε 
κηα ηέηνηα ηηκή αληηζηνηρεί κηα πνζόηεηα πνπ δεηνύλ λα αγνξάζνπλ νη αγνξαζηέο / 
θαηαλαισηέο (D1, D2, D3,..., DN-1, DN) θαη κηα πνζόηεηα πνπ ζέινπλ λα πνπιήζνπλ νη 
παξαγσγνί / πσιεηέο  (S1, S2, S3,..., SN-1, SN). Καηόπηλ νξίδνπκε σο Xi ηελ πιενλά-
δνπζα δήηεζε γηα ην αγαζό i σο ηε δηαθνξά κεηαμύ ηεο δήηεζεο ηνπ i (Di) θαη ηεο πξν-
ζθνξάο ηνπ i, (Si) όηαλ ε ηηκή ηνπ i είλαη ε pi. Δειαδή, Xi(pi) = Di(pi) - Si(pi). Πξνθαλώο 
όηαλ  Xi(pi) > 0 έρνπκε κεγαιύηεξε δήηεζε από πξνζθνξά (ζεηηθή πιενλάδνπζα 
δήηεζε) θαη όηαλ Xi(pi) < 0 έρνπκε κεγαιύηεξε πξνζθνξά από δήηεζε (αξλεηηθή 
πιενλάδνπζα δήηεζε). Η γεληθή ηζνξξνπία νξίδεηαη σο ην δηάλπζκα ηηκώλ p* έηζη ώζηε 
ε πιενλάδνπζα δήηεζε γηα θάζε αγαζό i λα είλαη κεδεληθή. Πεξηιεπηηθά, γεληθή 
ηζνξξνπία νξίδεηαη σο ην δηάλπζκα ηηκώλ p* ην νπνίν ηθαλνπνηεί ηελ ηζόηεηα Xi(pi) = 0 

i=1,...,N." 

 

 Παξαηεξνχκε απφ ηνλ νξηζκφ ηεο γεληθήο ηζνξξνπίαο φηη ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη 
κία πξνζθεξφκελε πνζφηεηα γηα θάζε ηηκή ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ αγαζνχ. Απηφ 
είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί, φηαλ ππεηζέξρεηαη ν παξάγνληαο επηρείξεζε. πσο 
γλσξίδνπκε, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απμνκεηψζνπλ ηηο ηηκέο ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ αγαζψλ ηνπο, αλαηξψληαο ηελ πην πάλσ αληηζηνηρία.  

  

 Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε δπζθνιία θαζνξηζκνχ ηεο γεληθήο ηζνξξνπίαο αο δνχκε 
ηα αθφινπζα. Έζησ φηη έρνπκε Ν αγνξέο. Παίξλνπκε ηπραία κία απφ απηέο, ζηελ νπνία 
βξίζθνπκε ηε γεληθή ηζνξξνπία. ηε ζπλέρεηα πξνζπαζνχκε λα εμηζνξξνπήζνπκε ηε 
δεχηεξε αγνξά, ζηε ζπλέρεηα ηελ ηξίηε θαη νχησ θαζεμήο. κσο ε εμηζνξξφπεζε κίαο 
εθ ησλ αγνξψλ κπνξεί λα επαλαθέξεη αληζνξξνπία ζε θάπνηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο. 
Αθφκα θαη αλ καο έρεη κείλεη λα ηζνξξνπήζνπκε κφλν ηε Ν-1 αγνξά, θαλείο δε καο 
εγγπάηαη φηη δε ζα θέξεη αληζνξξνπία ζε θάπνηα πξνεγνχκελε αγνξά, θαη επνκέλσο 
θαη εκάο καθξηά απφ ηε ιχζε. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη θαηαθέξακε λα θέξνπκε ζε 
ηζνξξνπία ηελ αγνξά γάιαθηνο, θαη πξνζπαζνχκε λα θέξνπκε ζε ηζνξξνπία ηελ αγνξά 
ηπξηνχ. Μφιηο ην θαηαθέξνπκε, κπνξεί ε αγνξά γάιαθηνο λα μαλαβξεζεί ζε 
αληζνξξνπία. 

  

 Οπζηαζηηθά, ην πξφβιεκα είλαη φηη ε ηηκή ηνπ πξντφληνο i δελ επεξεάδεηαη κφλν 
απφ ηε πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ηνπ i, αιιά θαη απφ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ελφο 
άιινπ αγαζνχ, έζησ k. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο, πνπ νη ηηκέο γεληθήο ηζνξξνπίαο 
ππνινγίδνληαη ηαπηφρξνλα. 

2.2    Ισορροπία Nash 

  

 Πνηα ελέξγεηα ζα επηιερζεί απφ ηνπο παίθηεο ζε έλα ζηξαηεγηθφ παίγλην; 
Θέινπκε λα ππνζέζνπκε, φπσο ζηε ζεσξία ηεο νξζνινγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ, φηη 
θάζε παίθηεο επηιέγεη ηελ θαιχηεξε δηαζέζηκε ελέξγεηα. ε έλα παίγλην, ε θαιχηεξε 
ελέξγεηα γηα θάζε δεδνκέλν παίθηε εμαξηάηαη, ζε γεληθέο γξακκέο, απφ ηηο ελέξγεηεο 
ησλ άιισλ παηθηψλ. Δπνκέλσο, φηαλ έλαο παίθηεο επηιέγεη κία ελέξγεηα πξέπεη λα 
ζθεθηνχλ θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα επηιέμνπλ νη άιινη παίθηεο. Γειαδή, ζα πξέπεη λα 
ζρεκαηίζνπλ κία πεπνίζεζε (πίζηε) ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ησλ άιισλ παηθηψλ. 
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 ε πνηα βάζε κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί κία ηέηνηα πεπνίζεζε; Ζ ππφζεζε ζηελ 
νπνία βαζίδεηαη ε αλάιπζε είλαη φηη ε πεπνίζεζε θάζε παίθηε πξνέξρεηαη απφ ηελ 
εκπεηξία πνπ απνθφκηζε απφ ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο πνπ έπαημε ην παίγλην, θαη φηη 
απηή ε εκπεηξία είλαη επαξθψο εθηεηακέλε ψζηε λα γλσξίδεη πψο ζα ζπκπεξηθεξζνχλ 
νη αληίπαινη παίθηεο. Καλέλαο δελ κπνξεί λα πεη ζηνπο παίθηεο ηη ελέξγεηεο ζα 
επηιέμνπλ νη αληίπαινί ηνπο, αιιά ε πξνεγνχκελε ζπκκεηνρή ηνπο ζην παίγλην ηνπο 
νδεγεί λα είλαη ζίγνπξνη γηα απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

  

 Παξφιν πνπ ππνζέηνπκε φηη θάζε παίθηεο έρεη εκπεηξία παίδνληαο ην παίγλην, 
ππνζέηνπκε φηη βιέπεη θάζε παίγλην απνκνλσκέλα. Γελ εμνηθεηψλεηαη κε ηε 
ζπκπεξηθνξά ζπγθεθξηκέλσλ αληηπάισλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, δε ζέηεη σο ζπλζήθε γηα 
ηελ ελέξγεηά ηνπ ηνλ αληίπαιν πνπ αληηκεησπίδεη· νχηε πεξηκέλεη φηη ε ηξέρνπζα 
ελέξγεηά ηνπ ζα επεξεάζεη ηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ παηθηψλ. 

 Δίλαη ρξήζηκν λα ζθεθηνχκε ηηο αθφινπζεο εμηδαληθεπκέλεο ζπλζήθεο. Γηα θάζε 
παίθηε ζην παίγλην ππάξρεη έλα πιεζπζκφο πνιιψλ πνπ παίξλνπλ απνθάζεηο, πνπ 
κπνξεί ζε θάζε πεξίζηαζε, λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ παίθηε. ε θάζε γχξν ηνπ 
παηγλίνπ, νη παίθηεο επηιέγνληαη ηπραία, έλαο απφ θάζε πιεζπζκφ. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε 
παίθηεο εκπιέθεηαη ζην παίγλην θαη' επαλάιεςε, ελάληηα ζε ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπο 
αληηπάινπο. Ζ εκπεηξία ηνπ ηνλ νδεγεί ζηελ πεπνίζεζε ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ 
"ηππηθνχ" αληηπάινπ, θαη φρη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν αληηπάισλ. 

  

 αλ παξάδεηγκα, ζθεθηείηε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πσιεηψλ θαη 
αγνξαζηψλ. Οη πσιεηέο θαη νη αγνξαζηέο αιιειεπηδξνχλ επαλεηιεκκέλα, αιιά ζηελ 
πξψηε πξνζέγγηζε πνιιά απφ ηα δεπγάξηα κπνξεί λα κνληεινπνηεζνχλ σο ηπραία. ε 
πνιιέο πεξηπηψζεηο, έλαο αγνξαζηήο ζπλαιιάζζεηαη κφλν κία θνξά κε θάζε πσιεηή, 
ή αιιειεπηδξά επαλεηιεκκέλα, αιιά αλψλπκα (φηαλ ν πσιεηήο είλαη γηα παξάδεηγκα 
έλα κεγάιν θαηάζηεκα). 

  

 Δλ νιίγνηο , ε ζεσξία επίιπζεο πνπ κειεηάκε έρεη δχν κέξε. Πξψηνλ, θάζε 
παίθηεο επηιέγεη ηελ ελέξγεηά ηνπ κε βάζε ην κνληέιν ηεο νξζνινγηθήο επηινγήο, 
δεδνκέλεο ηεο πεπνίζεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ άιινπ παίθηε. Γεχηεξνλ, ε 
πεπνίζεζε θάζε παίθηε ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ησλ άιισλ παηθηψλ είλαη ζσζηή. Απηά 
ηα δχν κέξε ελζσκαηψλνληαη ζηνλ αθφινπζν νξηζκφ: 

  
Η ισορροπία του Nash είλαη έλα πξνθίι δξάζεσλ α* κε ηελ ηδηόηεηα όηη θαλέλαο 
 παίθηεο i δελ κπνξεί λα θάλεη θάηη θαιύηεξν επηιέγνληαο κία ελέξγεηα 
δηαθνξεηηθή από ηελ   

 , κε δεδνκέλν όηη θάζε άιινο παίθηεο j εκκέλεη ζηελ   
 . 

  

 ηελ ηδαληθή ξχζκηζε ζηελ νπνία νη παίθηεο ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή ηνπ 
παηγλίνπ επηιέγνληαη ηπραία απφ έλα ζχλνιν πιεζπζκψλ, ε ηζνξξνπία Nash 
αληαπνθξίλεηαη ζε κία ζηαζεξή θαηάζηαζε. Δάλ, θάζε θνξά πνπ παίδεηαη ην παίγλην, ην 
πξνθίι ελεξγεηψλ είλαη ην ίδην ζεκείν ηζνξξνπίαο Nash α*, ηφηε θαλέλαο παίθηεο δελ 
έρεη ιφγν λα επηιέμεη κία δηαθνξεηηθή ελέξγεηα απφ ην α*· δελ ππάξρεη ε πίεζε φηη ην 
πξνθίι ελεξγεηψλ ζα αιιάμεη. Δθθξαδφκελν κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ε ηζνξξνπία Nash 
ελζσκαηψλεη κία ζηαζεξή "θνηλσληθή λφξκα": εάλ φινη εκκέλνπλ ζε απηφ, θαλέλαο 
παίθηεο δελ επηζπκεί λα απνκαθξπλζεί απφ απηφ. 
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 Σν δεχηεξν κέξνο ηεο ζεσξίαο ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ Nash - φηη ε πεπνίζεζε ησλ 
παηθηψλ γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ ππφινηπσλ παηθηψλ, είλαη ζσζηή - ζπλεπάγεηε, 
ζπγθεθξηκέλα, φηη νη πεπνηζήζεηο δχν παηθηψλ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ελφο ηξίηνπ 
παίθηε, είλαη ίδηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ιέγεηαη φηη "νη πξνζδνθίεο ησλ παηθηψλ είλαη 
ζπληνληζκέλεο" . 

  

 Οη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο επηζπκνχκε λα εθαξκφζνπκε ηε ζεσξία ηεο 
ηζνξξνπίαο ηνπ Nash, δελ αληηζηνηρνχλ, γεληθά, ζηελ εμηδαληθεπκέλε ξχζκηζε πνπ 
πεξηγξάθεηαη πην πάλσ. Γηα παξάδεηγκα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, δελ έρνπλ κεγάιε 
εκπεηξία γηα ην παίγλην· ζε θάπνηεο άιιεο, νη παίθηεο δε βιέπνπλ θάζε ζεκείν ηνπ 
παηγλίνπ (γχξν) απνκνλσκέλα. Σν αλ είλαη ε φρη ε έλλνηα ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ Nash 
θαηάιιειε ζε θάζε δεδνκέλε θαηάζηαζε, είλαη ζέκα θξίζεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, 
έλα κία κε θαηάιιειε ξχζκηζε κπνξεί λα κεηξηαζηεί απφ άιινπο παξάγνληεο. Γηα 
παξάδεηγκα, παίθηεο πνπ δελ έρνπλ εκπεηξία κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα αληιήζνπλ 
ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ελέξγεηεο ησλ αληηπάισλ ηνπο, ιφγσ ηεο 
εκπεηξίαο ηνπο απφ άιιεο θαηαζηάζεηο, ή απφ άιιεο πεγέο. Σειηθά, ε δνθηκή ηεο 
θαηαιιειφηεηαο ηεο έλλνηαο ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ Nash είλαη ην αλ καο δίλεη γλψζεηο 
ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα. 

  

 Με ηε βνήζεηα κίαο πξφζζεηεο ζεκεηνγξαθίαο, ζα νξίζνπκε κε αθξίβεηα ηνλ 
νξηζκφ ηεο ηζνξξνπίαο Nash. Έζησ α ην πξνθίι ελεξγεηψλ, ζην νπνίν ε ελέξγεηα θάζε 
παίθηε i είλαη ε αi. Έζησ φηη   

  είλαη κία νπνηαδήπνηε θίλεζε ηνπ παίθηε i (είηε ίζε κε 

ηελ αi ή δηαθνξεηηθή). Σφηε ε (  
  ,    ) δειψλεη ην πξνθίι ελεξγεηψλ ζην νπνίν θάζε 

παίθηεο j εθηφο ηνπ i, επηιέγεη ηελ ελέξγεηά ηνπ   , φπσο νξίδεηαη απφ ηελ α, ελψ ν 

παίθηεο i επηιέγεη ηελ   
 . (Σν -i πνπ έρεη σο δείθηε ε α, ππνδειψλεη ην "εθηφο i ".) Έηζη, 

ε (  
  ,    ) είλαη ην πξνθίι ελεξγεηψλ ζην νπνίν φινη νη παίθηεο εθηφο ηνπ i ηεξνχλ ην α, 

ελψ ν i "απνθιίλεη" ζην   
 . (Δάλ   

      ηφηε, θπζηθά, (  
  ,    ) = (    ,       . ) Δάλ 

ππάξρνπλ ηξεηο παίθηεο, γηα παξάδεηγκα, ηφηε ην (  
  ,    ) είλαη ην πξνθίι ελεξγεηψλ 

ζην νπνίν νη παίθηεο 1 θαη 3 ηεξνχλ ην α (ν παίθηεο 1 επηιέγεη ην α1 θαη ν παίθηεο 3 
επηιέγεη ην α3) θαη ν παίθηεο 2 απνθιίλεη ζην   

 . 

  

Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηε ζεκεηνγξαθία, κπνξνχκε λα επαλαδηαηππψζνπκε ηε 
ζπλζήθε ψζηε έλα πξνθίι ελεξγεηψλ α* λα είλαη ηζνξξνπία  Nash:  

  
θαλέλαο παίθηεο i δελ έρεη κία ελέξγεηα    γηα ηελ νπνία πξνηηκά ην (    ,    

  ) από ην 

α*. Ιζνδύλακα, γηα θάζε παίθηε i θαη γηα θάζε ελέξγεηα    ηνπ παίθηε i, ην πξνθίι 
ελεξγεηώλ α* είλαη, ην ιηγόηεξν, ην ίδην θαιό γηα ηνλ παίθηε i όζν ην πξνθίι ελεξγεηώλ 
(    ,    

  ). 

 

Οξηζκφο ηεο ηζνξξνπία Nash ζε παίγληα ζηξαηεγηθήο κε ηαθηηθέο πξνηηκήζεηο: 

 

Τν πξνθίι ελεξγεηώλ α* ζε έλα παίγλην ζηξαηεγηθήο κε ηαθηηθέο πξνηηκήζεηο είλαη 
ηζνξξνπία Nash εάλ, γηα θάζε παίθηε i θαη θάζε ελέξγεηα    ηνπ παίθηε i, ην α* είλαη ην 
ιηγόηεξν ηόζν θαιό, ζύκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ παίθηε i, όζν ην πξνθίι ελεξγεηώλ 
(    ,    

  ), ζην νπνίν ν παίθηεο i επηιέγεη    ελώ θάζε άιινο παίθηεο j επηιέγεη   
 . 

Ιζνδύλακα, γηα θάζε παίθηε i 

 

   ( 
       (       

   , γηα θάζε ελέξγεηα    ηνπ παίθηε i, 
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φπνπ      είλαη ε ζπλάξηεζε πιεξσκήο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 
παίθηε i.  

 

 Απηφο ν νξηζκφο δε ζπλεπάγεηαη φηη έλα παίγλην ζηξαηεγηθήο έρεη απαξαίηεηα 
κία ηζνξξνπία Nash, νχηε φηη δελ έρεη. Παξαδείγκαηα ζηα επφκελα θεθάιαηα δείρλνπλ 
φηη θάπνηα παίγληα έρνπλ κία ηζνξξνπία Nash, θάπνηεο δελ έρνπλ θακία, θαη άιιεο 
έρνπλ πνιιέο ηζνξξνπίεο Nash. 

  

 Ο νξηζκφο ηεο ηζνξξνπίαο Nash έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα κνληεινπνηήζεη κία 
ζηαζεξή θαηάζηαζε κεηαμχ έκπεηξσλ παηθηψλ. Μία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 
θαηαλφεζε ησλ θηλήζεσλ ησλ παηθηψλ ζε παίγληα ζηξαηεγηθήο ππνζέηεη φηη νη παίθηεο 
γλσξίδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ άιισλ παηθηψλ, θαη ζεσξεί ηη κπνξεί λα ζπκπεξάλεη ν 
θάζε παίθηεο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ησλ άιισλ παηθηψλ, απφ ηνλ δηθφ ηνπο 
νξζνινγηζκφ, θαη ηε γλψζε ηνπο γηα ηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ άιισλ παηθηψλ. Γηα 
πνιιά παίγληα, νδεγεί ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ ηζνξξνπία Nash. ηα 
παίγληα ζηα νπνία ε θαηάιεμε (ην ζπκπέξαζκα) είλαη ην ίδην, ε πξνζέγγηζε καο 
πξνζθέξεη κία ελαιιαθηηθή εξκελεία ηεο ηζνξξνπίαο Nash, σο απνηέιεζκα 
νξζνινγηθψλ ππνινγηζκψλ απφ παίθηεο πνπ δελ έρνπλ απαξαίηεηα εκπεηξία ζην λα 
παίδνπλ ην παίγλην. 
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Κεφάλαιο 3
ο 

 
 

Τρία αρχικά πειράματα της συμπεριφορικής θεωρίας 

παιγνίων 

 
 
Σν θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο 
παηγλίσλ θαη ηελ πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε κε ηξία παξαδείγκαηα: ηειεζίγξαθεο 
δηαπξαγκαηεχζεηο (ultimatum bargaining), 'δηαρσξηζκνχ επείξσλ' παίγληα ζπληνληζκνχ 
('continental divide' coordination games) θαη παίγληα 'δηαγσληζκνί νκνξθηάο' παίγληα 
εηθαζίαο ('beauty contest' guessing games). Πεηξάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα 
παίγληα δείρλνπλ ην πψο ε ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ κπνξεί λα εμεγήζεη κε 
κεγαιχηεξε αθξίβεηα ην ηη θάλνπλ νη άλζξσπνη, κε ηελ επέθηαζε ηεο αλαιπηηθήο 
ζεσξίαο παηγλίσλ ψζηε λα πεξηιεθζεί ην πψο αηζζάλνληαη νη παίθηεο ζρεηηθά κε ηηο 
απνιαβέο πνπ ιακβάλνπλ νη άιινη παίθηεο, ε πεξηνξηζκέλε ζηξαηεγηθή ζθέςε θαη ε 
κάζεζε. 
  
 Σα ηξία παίγληα ρξεζηκνπνηνχλ κία 'ζπληαγή' πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 
πεξηζζφηεξα πεηξάκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία: επέιεμε έλα παίγλην 
γηα ην νπνίν ε βαζηθή ζεσξία παηγλίσλ κπνξεί λα θάλεη κία ηνικεξή πξφβιεςε ή κία 
αφξηζηε πξφβιεςε πνπ κπνξεί λα νμπλζεί. Σα απιά παίγληα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα 
επεηδή έρνπλ κία ή δχν βαζηθέο αξρέο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε 
πξφβιεςε. Δάλ ε πξφβιεςε είλαη ιαλζαζκέλε, γλσξίδνπκε πνηεο αξρέο είλαη ππαίηηεο, 
θαη ηα απνηειέζκαηα ζπλήζσο πξνηείλνπλ κία ελαιιαθηηθή αξρή πνπ πξνβιέπεη 
θαιχηεξα. 
  
 ηα πεηξάκαηα, ηα παίγληα ζπλήζσο ηίζεληαη ζε αθεξεκέλνπο φξνπο δηφηη ε 
ζεσξία παηγλίσλ ζπάληα θαζνξίδεη ην πψο ε πξνζζήθε ξεαιηζηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ 
επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά. Σα ππνθείκελα θάλνπλ κηα απιή επηινγή, θαη γλσξίδνπλ ην 
πψο νη επηινγέο ηνπο θαη νη επηινγέο ησλ ππνινίπσλ ππνθεηκέλσλ ζπλδπάδνληαη γηα 
λα θαζνξίζνπλ ηηο ρξεκαηηθέο απνιαβέο. Σα ππνθείκελα αληακείβνληαη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα κε βάζε ηηο επηδφζεηο ηνπο, επεηδή απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνπο 
εξεπλεηέο είλαη ε πξνέθηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε θπζηθά παίγληα (πξαγκαηηθά 
παίγληα) ζηα νπνία νη παίθηεο έρνπλ πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά θίλεηξα. Σα παίγληα είλαη 
ζπλήζσο επαλαιακβαλφκελα επεηδή ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εμηζνξξφπεζε θαη γηα 
κάζεζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Έλα παξάξηεκα ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο 
πεξηγξάθεη νξηζκέλεο βαζηθέο ζρεδηαζηηθέο επηινγέο πνπ θάλνπλ νη πεηξακαηηζηέο, θαη 
γηαηί έρνπλ ζεκαζία. 
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3.1 Παράδειγμα 1: Διαπραγματευτικό Τελεσίγραφο (Ultimatum 

Bargaining) 

 

 Μία θνξά ζε κία θξνπαδηέξα κε κεξηθνχο θίινπο, έλαο θσηνγξάθνο καο 
ηξάβεμε κία θσηνγξαθία, ρσξίο λα ην ζέινπκε, ηελ ψξα πνπ επηβηβαδφκαζηαλ ζην 
πινίν. ηαλ απνβηβαζηήθακε ψξεο αξγφηεξα, ν θσηνγξάθνο πξνζπάζεζε λα καο 
πνπιήζεη ηε θσηνγξαθία γηα 5€ θαη αξλήζεθε λα δηαπξαγκαηεπηεί. (Ζ άξλεζή ηνπ ήηαλ 
αμηφπηζηε επεηδή ήηαλ γχξσ πνιιέο παξέεο πνπ απνθαζίδαλε αλ ζα αγνξάζνπλ ή φρη 
ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο, επίζεο γηα 5€. Δάλ ππέθππηε θαη κείσλε ηελ ηηκή, απηφ ζα ήηαλ 
εκθαλέο θαη ζηνπο ππφινηπνπο θαη ζα έραλε πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηελ έθπησζή ηνπ 
ζε εκάο αθνχ ζα έπξεπε λα πξνζθέξεη ηελ έθπησζε θαη ζηνπο ππφινηπνπο.) Αθνχ ηνπ 
ηνλίζακε φηη ε θσηνγξαθία καο ζα ηνπ ήηαλ νπζηαζηηθά άρξεζηε θαη πξνζπαζήζακε 
λα δηαπξαγκαηεπηνχκε ηελ ηηκή, καο απέξξηςε θαη αξλήζεθε λα ππνρσξήζεη. 

  

 Σν παίγλην πνπ παίμακε κε ην θσηνγξάθν ήηαλ έλα παίγλην 'δηαπξαγκαηεπηηθνχ 
ηειεζίγξαθνπ', ην νπνίν είλαη ην απινχζηεξν παίγλην δηαπξαγκάηεπζεο. ε έλα παίγλην 
ηειεζίγξαθνπ ππάξρεη θάπνην θέξδνο απφ ηελ ζπλαιιαγή θαη ν έλαο παίθηεο θάλεη κία 
πάξε - δψζε πξνζθνξά γηα ην πψο ζα δηαηξέζεη ην θέξδνο. Ζ θσηνγξαθία καο 
πξνθαλψο δελ είρε θακία αμία γηα ηνλ ίδην θαη ήηαλ πνιχηηκε γηα εκάο (αμίαο άλσ ησλ 
5€ ζε ζπλαηζζεκαηηθή αμία.) Ζ ηηκή απιά είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα δηαηξέζεη ην θέξδνο 
απφ ηε ζπλαιιαγή κεηαμχ ηεο δηθήο καο πξαγκαηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο θαη ηνπ 
θφζηνπο ηνπ. Ζ πξνζθνξά ηνπ λα πνπιήζεη γηα 5€ είλαη κία 'πξνζθνξά ηειεζίγξαθν' 
επεηδή αξλήζεθε λα δηαπξαγκαηεπηεί. 

  

 ε εξγαζηεξηαθά παίγληα δηαπξαγκαηεπηηθνχ ηειεζίγξαθνπ ζαλ απηφ, δχν 
παίθηεο, ηνλ παίθηε πνπ πξνηείλεη θαη ηνλ παίθηε πνπ απαληάεη, δηαπξαγκαηεχνληαη 
θάπνην πνζφ, έζησ 10€ (ην πνζφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιά παξαδείγκαηα). Σα 
10€ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αμία  
ηνπ θέξδνπο γηα ηελ αληαιιαγή (ή ην πιεφλαζκα) πνπ ζα ραζεί αλ δελ 
πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή. Ο παίθηεο πνπ πξνηείλεη πξνζθέξεη x ζηνλ παίθηε πνπ 
απαληάεη, αθήλνληαο ζηνλ εαπηφ ηνπ €10-x.  Ο παίθηεο πνπ απαληάεη κπνξεί είηε λα 
δερζεί ηελ πξνζθνξά - επνκέλσο ν παίθηεο πνπ απαληάεη παίξλεη x θαη ν παίθηεο πνπ 
πξνηείλεη παίξλεη €10-x ή λα ηελ απνξξίςεη θαη νη δχν ηνπο λα κελ πάξνπλ ηίπνηα. 

  

 Δπεηδή ην παίγλην δηαπξαγκαηεπηηθνχ ηειεζίγξαθνπ είλαη ηφζν απιφ, δελ είλαη 
έλα θαιφ κνληέιν παξαηεηακέλεο δηαδηθαζίαο γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ 
ζπκβαίλνπλ θπζηθά (θαη δελ πξννξίδεηαη λα είλαη). Δίλαη ην ζσζηφ κνληέιν γηα ην 
ζπλέβε ζε εκάο κεηά ηελ θξνπαδηέξα θαη γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηα ηειεπηαία ιεπηά πξηλ 
απφ κία εξγαζηαθή απεξγία, ή ζηα ζθαιηά ηνπ δηθαζηεξίνπ πξηλ εθδηθαζηεί κία κήλπζε. 
Δίλαη έλα κνληέιν ηνπ ηειεπηαίνπ βήκαηνο ζε πνιιέο δηαπξαγκαηεχζεηο, θαη σο εθ 
ηνχηνπ είλαη έλα δνκηθφ ζηνηρείν γηα ηε κνληεινπνίεζε πεξηζζφηεξν πνιχπινθσλ 
θαηαζηάζεσλ. 

  

 Σα απιά παίγληα εμεηάδνπλ ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο ησλ παηγλίσλ θαηά ην 
ζαθέζηεξν δπλαηφ ηξφπν. Σα παίγληα δηαπξαγκαηεπηηθψλ ηειεζίγξαθσλ, θαη ηα 
ζπλαθή παίγληα, είλαη επίζεο ρξήζηκα γηα ηε κέηξεζε ηνπ πψο ληψζνπλ νη άλζξσπνη 
ζρεηηθά κε ηηο θαηαλνκέο ησλ ρξεκάησλ κεηαμχ ησλ ηδίσλ θαη ησλ ππφινηπσλ. 
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 Ζ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 
ηειεζηγξάθνπ είλαη ε εμήο: Πξψηα, αο ππνζέζνπκε φηη νη παίθηεο είλαη ηδηνηειείο· απηφ 
ζεκαίλεη φηη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ρξεκάησλ γηα ηνλ 
εαπηφ ηνπο. Δάλ νη παίθηεο είλαη ηδηνηειείο, ν παίθηεο πνπ απαληάεη ζα απνδερζεί ην 
κηθξφηεξν πνζφ πνπ ζα ηνπ πξνζθεξζεί, έζησ 0.25€. Δάλ ν παίθηεο πνπ πξνηείλεη ην 
πξνβιέςεη απηφ, θαη ζέιεη λα πάξεη ην κεγαιχηεξν πνζφ πνπ κπνξεί γηα ηνλ εαπηφ ηεο, 
ηφηε ζα πξνζθέξεη 0.25€ θαη ζα θξαηήζεη 9.75€. ε επίζεκνπο φξνπο, ε πξνζθνξά 
0.25€ (θαη ε απνδνρή νπνηνπδήπνηε ζεηηθνχ πνζνχ) είλαη  'ηέιεηα ηζνξξνπία 
ππνπαηγλίνπ'. Παίδνληαο πξψηνο, ν παίθηεο πνπ πξνηείλεη έρεη φιε ηε 
δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ θαη, ζεσξεηηθά, κπνξεί λα ηελ εθκεηαιιεπηεί, γηαηί έλαο 
ηδηνηειήο παίθηεο πνπ απαληάεη (αληίπαινο) ζα πάξεη φ,ηη κπνξεί λα πάξεη (φ,ηη ηνπ 
πξνζθεξζεί). 

  

 Γηα πνιινχο αλζξψπνπο, ε κνλφπιεπξε θαηαλνκή ησλ 10€ πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ηελ αλαιπηηθή ζεσξία παηγλίσλ (κε ηδηνηέιεηα), θαίλεηαη άδηθε. Δπεηδή ε θαηαλνκή 
ζεσξείηαη άδηθε, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη αληηδξνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
δείρλεη ην θαηά πφζν είλαη πξφζπκνη λα ιάβνπλ δαπαλεξά κέηξα πνπ εθθξάδνπλ ηηο 
αλεζπρίεο ηνπο γηα ηε δηθαηνζχλε. ην παξάδεηγκα κε ηελ θξνπαδηέξα θαη ηε 
θσηνγξαθία, ε πξνζθνξά πξνο ηνλ θσηνγξάθν ηεο ηηκήο ηνπ 1€ αληί ησλ 5€ πνπ 
πξφηεηλε ν θσηνγξάθνο πξνζέζεζε 4€ σο πιεφλαζκα ζε εκάο, θαη αθαίξεζε 4€ απφ 
απηφλ. Δάλ πίζηεπε φηη απηφ ήηαλ άδηθν γηα εθείλνλ, ζα κπνξνχζε λα ηελ απνξξίςεη θαη 
λα κε θεξδίζεη θάηη (παξφιν πνπ φινη ππνθέξνπλ- ν θσηνγξάθνο δελ θεξδίδεη θαζφινπ 
ιεθηά θαη εκείο δελ παίξλνπκε κία θσηνγξαθία πνπ ζα ζέιακε λα θαηέρνπκε). Σα 
εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα πξνζνκνηψλνπλ απηφ ην απιφ παίγλην. Θα απνξξίςνπλ νη 
παίθηεο πνπ απαληνχλ ηηο πξνζθνξέο πνπ ηνπο θαίλνληαη άδηθεο; Δάλ λαη, νη παίθηεο 
πνπ πξνηείλνπλ ζα ην πεξηκέλνπλ απηφ θαη ζα θάλνπλ δίθαηεο πξνζθνξέο, ή, 
πεηζκαηηθά, ζα θάλνπλ άδηθεο πξνζθνξέο; 

  

 ε δεθάδεο πεηξάκαηα πνπ δηεμήρζεζαλ ζε δηάθνξεο ρψξεο, νη παίθηεο πνπ 
πξνηείλνπλ, πξνζθέξνπλ θαηά κέζν φξν 4€ ή 5€ ζε ζχλνιν ησλ 10€, θαη νη 
πξνζθνξέο δε δηαθέξνπλ πνιχ. Οη πξνζθνξέο ησλ 2€ ή κηθξφηεξεο απνξξίπηνληαη 
πεξίπνπ ηηο κηζέο θνξέο. Οη παίθηεο πνπ απαληνχλ ζθέθηνληαη φηη ε πξνζθνξά γηα 
πνιχ ιηγφηεξν απφ ηα κηζά είλαη άδηθε θαη είλαη πξφζπκνη λα απνξξίςνπλ ηφζν κηθξέο 
πξνζθνξέο, γηα λα ηηκσξήζνπλ ηνλ παίθηε πνπ πξνηείλεη επεηδή ζπκπεξηθέξζεθε ηφζν 
άδηθα. Ζ εηθφλα 3.1 δείρλεη ηα δεδνκέλα απφ κία κειέηε ησλ Hoffman, McCabe θαη 
Smith (1996α). Ο άμνλαο ησλ x δείρλεη ην πνζφ πνπ πξνζθέξζεθε ζηνλ παίθηε πνπ 
απαληάεη, θαη ν άμνλαο ησλ y δείρλεη ηε ζρεηηθή ζπρλφηεηα ησλ πξνζθνξψλ 
δηαθνξεηηθψλ πνζψλ. Σα ζθνχξα ηκήκα θάζε κπάξαο ζπρλνηήησλ είλαη ν αξηζκφο ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ απνξξίθζεθαλ. Οη πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο είλαη θνληά ζην κηζφ θαη 
νη ρακειέο πξνζθνξέο ζπρλά απνξξίπηνληαη. Ζ εηθφλα 3.1 δείρλεη επίζεο φηη 
εκθαλίδεηαη ην ίδην κνηίβν απνηειεζκάησλ φηαλ ηα πνληαξίζκαηα πνιιαπιαζηάζηεθαλ 
επί δέθα θαη νη θνηηεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην πείξακα δηαπξαγκαηεχνληαλ πάλσ απφ 
100€. (Γχν απέξξηςαλ πξνζθνξέο ησλ 30€.) Σν ίδην βαζηθφ απνηέιεζκα έρεη 
επαλαιεθζεί κε ην πνζφ ησλ 400€ (List and Cherry, 2000) ζηε Φιφξηληα θαη ζε ρψξεο 
κε ρακειφ δηαζέζηκν εηζφδεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ηλδνλεζίαο θαη ηεο 
ινβελίαο, φπνπ κέηξηα ζηνηρήκαηα, ζχκθσλα κε ηα ακεξηθαληθά πξφηππα, απνηεινχλ 
κηζζνχο εβδνκάδσλ. 
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Δηθόλα 3.1 Πξνζθνξέο θαη απνξξίςεηο ζε πςειώλ θαη ρακειώλ ζηνηρεκάησλ ζε παίγληα 
ηειεζηγξάθνπ. Πεγή: Με βάζε ηα δεδνκέλα από Hoffman, McCabe θαη Smith (1996a) 

  
 Τπάξρνπλ πνιιέο εξκελείεο γηα ην ηη πξνθαιεί ηνπο παίθηεο πνπ απαληνχλ λα 
απνξξίπηνπλ ζεκαληηθά πνζά. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη θάπνηνη παίθηεο θαζνξίδνπλ 
κία δίθαηε δηαίξεζε ησλ 10€ φζν πην θνληά ζην κηζφ θαη έρνπλ κηα πξνηίκεζε λα 
αληηκεησπίδνληαη δίθαηα. Σέηνηεο απνξξίςεηο απνηεινχλ απφδεημε ηεο 'αξλεηηθήο 
αληαπφδνζεο' : Οη παίθηεο πνπ απαληνχλ αληαπνδίδνπλ ηελ άδηθε ζπκπεξηθνξά 
βιάπηνληαο ηνλ άλζξσπν πνπ ηνπο αδίθεζε, κε ζεκαληηθφ πξνζσπηθφ θφζηνο 
(εθφζνλ ν παίθηεο πνπ έθαλε ηελ άδηθε πξνζθνξά βιάπηεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 
ίδηνπο). Ζ αξλεηηθή αληαπφδνζε είλαη εκθαλήο θαη ζε άιια θνηλσληθά πεδία, αθφκα θαη 
φηαλ ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δηαθπβεχεηαη είλαη πςειφ - άζρεκα δηαδχγηα πνπ 
θνζηίδνπλ κεγάια πνζά ζην πξψελ αλδξφγπλν, παξνξκεηηθά εγθιήκαηα ζηνπο 
δξφκνπο πνπ πξνθαινχληαη φηαλ έλαο μέλνο θέξεηαη λα 'πξνζβάιεη' έλαλ επηηηζέκελν, 
ε απνηπρία ησλ θνκκάησλ ζε λφκηκεο 'πεξηπηψζεηο ελφριεζεο', γηα 
επαλαδηαπξαγκάηεπζε κεηά απφ δηθαζηηθή εληνιή αθφκα θαη αλ κπνξνχλ λα 
επσθειεζνχλ θαη νη δχν (Farnsworth), θαη νχησ θαζεμήο. 

  

 Απηή ε εμήγεζε γηα ηελ απφξξηςε ηειεζηγξάθσλ ζέηεη ην εξψηεκα γηα ην απφ 
πνχ πξνήιζαλ νη πξνηηκήζεηο γηα ηε δηθαηνζχλε. Μία δεκνθηιήο άπνςε είλαη φηη ε 
αλζξψπηλε εκπεηξία ζην πξνγνληθφ παξειζφλ καο, δεκηνχξγεζε εμειηθηηθέο 
πξνζαξκνγέο ζε κεραληζκνχο ηνπ εγθεθάινπ ή ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ γλσζηηθψλ 
θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ, ην νπνίν πξνθαιεί ζπκφ ζην αλζξψπνπο φηαλ 
ληψζνπλ αδηθεκέλνη, γηαηί ν ζπκφο είρε αμία επηβίσζεο φηαλ νη άλζξσπνη 
αιιειεπηδξνχζαλ κεηαμχ ηνπο ζε κία κηθξή νκάδα (Frank, 1988). Μία άιιε άπνςε 
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είλαη φηη νη θνπιηνχξεο δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά πξφηππα ηεο δηθαηνζχλεο, ίζσο ιφγσ 
ηεο εγγχηεηαο απφ ηηο ζπγγεληθέο ζρέζεηο ή ην βαζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ κε μέλνπο (ζε 
ζχγθξηζε κε ην επηκεξηζκφ κεηαμχ ησλ ζπγγελψλ) θαη απηά ηα πνιηηηζηηθά πξφηππα 
κεηαδίδνληαη θνηλσληθά κέζα απφ πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε 
ησλ παηδηψλ. 

  

 Αμηνζεκείσηα ζηνηρεία γηα ηελ πνιηηηζηηθή πξνβνιή πξνηχπσλ πξνέξρεηαη απφ 
κία κειέηε απφ έληεθα αλζξσπνιφγνπο πνπ δηεμήγαγαλ παίγληα δηαπξαγκαηεπηηθψλ 
ηειεζηγξάθσλ ζε πξσηφγνλνπο πνιηηηζκνχο ζηελ Αθξηθή, ηνλ Ακαδφλην, ηελ Παπνχα-
Νέα Γνπηλέα, ηελ Ηλδνλεζία θαη ηε Μνγγνιία. ε θάπνηεο απφ απηέο ηηο θνπιηνχξεο, νη 
άλζξσπνη δελ πίζηεπαλ φηη ην δίθαην κνίξαζκα ήηαλ απαξαίηεην. Οη παίθηεο πνπ 
πξνηείλνπλ ζε απηέο ηηο θνπιηνχξεο πξνζέθεξαλ πνιχ ιίγα (ην ηζνδχλακν ηνπ 1.5€ 
ζηα 10€) θαη νη παίθηεο πνπ απαληνχζαλ απνδέρνληαλ ζρεδφλ θάζε πξνζθνξά. Καηά 
εηξσληθφ ηξφπν, απηέο νη απιέο θνηλσλίεο είλαη νη κφλνη γλσζηνί πιεζπζκνί πνπ 
ζπκπεξηθέξνληαη αθξηβψο φπσο πξνβιέπεη ε ζεσξία παηγλίσλ! 

  

 εκεηψζηε φηη νη απνξξίςεηο ζηα παίγληα δηαπξαγκαηεπηηθψλ ηειεζηγξάθσλ δελ 
απνξξίπηεη απαξαίηεηα ηηο ζηξαηεγηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζεσξία παηγλίσλ (γηα 
παξάδεηγκα, Weibull, 2000). Ο παίθηεο πνπ απαληάεη απιά απνθαζίδεη αλ ζέιεη λα κελ 
έρεη θέξδνο θαλέλαο απφ ηνπο δχν παίθηεο, ή αλ ζέιεη λα πάξεη έλα κηθξφ κεξίδην φηαλ 
ν παίθηεο πνπ πξνηείλεη θεξδίδεη πνιχ πεξηζζφηεξν. Σν γεγνλφο είλαη φηη ε απφξξηςε 
ηνπ παίθηε πνπ απαληάεη ζεκαίλεη φηη δελ κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηεο, θαη φρη φηη δελ 
είλαη ηθαλφο γηα ζηξαηεγηθή ζθέςε. Πξφζθαηεο ζεσξίεο πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ 
απνξξίςεηο ρξεζηκνπνηψληαο ζπλαξηήζεηο θνηλσληθήο πξνηίκεζεο, νη νπνίεο 
ηζνξξνπνχλ ηελ επηζπκία ελφο αηφκνπ λα έρεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, κε ηελ επηζπκία 
ηνπο λα αληαπνδψζνπλ ζε απηνχο πνπ ηνπο θέξζεθαλ άδηθα ή δίθαηα, ή γηα λα 
επηηεπρζεί ηζφηεηα. Οη νηθνλνκνιφγνη ηνπο έρνπλ αληηζηαζεί ιφγσ ηνπ φηη θαίλεηαη πνιχ 
εχθνιν ην λα εηζαγάγεη έλα λέν δηάλπζκα (ζηνηρείν) ζηε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο γηα 
θάζε παίγλην. Αιιά νη λέεο ζεσξίεο παζρίδνπλ λα εμεγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ζε 
δηαθνξεηηθά παίγληα κε κία κφλν ζπλάξηεζε. Έρνληαο λα δνπιέςνπλ κε πνιιά 
δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθά παίγληα θάλεη απηή ηελ επηρείξεζε δπλαηή θαη επηβάιιεη 
πεηζαξρία. 

  

 Οη λέεο ζεσξίεο θάλνπλ εθπιεθηηθέο λέεο πξνβιέςεηο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 
ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξνη παίθηεο πνπ πξνηείλνπλ, δελ ππάξρεη πεξίπησζε γηα 
θαλέλα απφ απηνχο λα θεξδίζεη κφλνο ηνπ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θαη λα πεξηνξίζεη ηελ 
αληζφηεηα. αλ απνηέιεζκα, θάπνηεο ζεσξίεο πξνβιέπνπλ φηη θαη νη δχν παίθηεο πνπ 
πξνηείλνπλ πξνζθέξνπλ ζρεδφλ ηα πάληα ζηνλ παίθηε πνπ απαληάεη έζησ θαη αλ 
λνηάδνληαη γηα ηελ ηζφηεηα.(Δάλ ππήξραλ δχν θσηνγξάθνη ζην πινίν, ζα είρακε πάξεη 
ηε θσηνγξαθία καο γηα 1€.) 

  

 Νέεο ζεσξίεο θνηλσληθήο πξνηίκεζεο ζα πξέπεη λα απνδεηρζνχλ ρξήζηκεο ζηελ 
αλάιπζε δηαπξαγκαηεχζεσλ, θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, ηελ ηζρπξή ηάζε πνπ αγξνηψλ 
λα κνηξαζηνχλ ηα θέξδε ησλ θαιιηεξγεηψλ ηζφηηκα κε ηνπο γαηνθηήκνλεο, θαη ζηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ κηζζψλ (εηδηθά ζηελ απξνζπκία ησλ εηαηξεηψλ λα κεηψζνπλ ηνπο 
κηζζνχο ζε δχζθνινπο θαηξνχο, ην νπνίν πξνβιεκαηίδεη ηνπο νηθνλνκνιφγνπο πνπ 
ππνζέηνπλ φηη αιιαγέο ζηελ ηηκή ηεο εξγαζίαο ζα εμηζψζεη ηελ πξνζθνξά θαη ηε 
δήηεζε, θαη άιια θαηλφκελα). 
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3.2 Παράδειγμα 2: Εξαρτώμενος από το μονοπάτι συντονισμός σε 

Παίγνια "Ηπειρωτικού Διαχωρισμού" (Path - Dependent 

Coordination in "Continental Divide Games"). 

 

ηα παίγληα ζπληνληζκνχ, νη παίθηεο ζέινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην ηη θάλνπλ νη 
άιινη (αλ θαη κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηδέεο γηα ην πνηα θνκθνξκηζηηθή ζχκβαζε 
είλαη ε θαιχηεξε). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Καιηθφξληα ππάξρεη έλαο δηαθαήο αγψλαο γηα 
ηε θπζηθή ηνπνζεζία ησλ εηαηξεηψλ "λέσλ κέζσλ", φπσο ε παξνρή internet ζηνλ 
θηλεκαηνγξάθν θαη ηε ςπραγσγία. Οη άλζξσπνη ησλ λέσλ κέζσλ ζα κπνξνχζαλ λα 
θιίλνπλ πξνο ην Silicon Valley, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη νη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη 
κε ην internet (web geeks), ή πξνο ην Hollywood θαη ηε Νφηηα Καιηθφξληα, φπνπ 
παξάγνληαη πνιιέο ηαηλίεο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο. Πνηα γεσγξαθηθή πεξηνρή 
απνηειεί ηελ θαιχηεξε ηνπνζεζία εμαξηάηαη απφ ην αλ λνκίδεηε φηη ε πεξηνρή ησλ 
εηαηξεηψλ internet είλαη ε θεληξηθή, θαη νη παξαγσγνί "πεξηερνκέλνπ" πξέπεη λα ηνπο 
αθνινπζήζνπλ, ή φηη ην Internet είλαη απιψο έλα θαλάιη δηαλνκήο θαη νη παξνρείο 
πεξηερνκέλνπ είλαη νη βαζηιηάδεο.10 

  

 Απηή ε νηθνλνκηθή δηειθπζηίλδα πνιέκνπ κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί απφ έλα 
παίγλην, ζην νπνίν νη παίθηεο επηιέγνπλ κία πεξηνρή θαη ηα έζνδά ηνπο εμαξηψληαη απφ 
ηελ πεξηνρή πνπ νη ίδηνη επηιέγνπλ θαη απφ ηελ πεξηνρή φπνπ νη πεξηζζφηεξνη άιινη 
άλζξσπνη επηιέγνπλ. Έλα ηέηνην παίγλην έρεη κειεηεζεί απφ ηνπο Van Huyck, Battalio 
θαη Cook (1997). Ο πίλαθαο 1.1 δείρλεη ηηο απνιαβέο (ζε cents). ε απηφ ην παίγλην, νη 
παίθηεο επηιέγνπλ αξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 14 (ζεσξείζηε φηη νη αξηζκνί αληηζηνηρνχλ 
ζε θπζηθέο ηνπνζεζίεο - νη κηθξφηεξεο είλαη ζην Hollywood θαη νη κεγαιχηεξεο ζην 
Silicon Valley). Ζ κήηξα ζηνλ πίλαθα 3.1 δείρλεη ηηο απνιαβέο ηνπ παίθηε γξακκήο απφ 
ηελ επηινγή ελφο αξηζκνχ φηαλ ν κεζαίνο αξηζκφο (median number) πνπ επηιέγεη ν 
θαζέλαο ζηελ νκάδα - ν κεζαίνο αξηζκφο- είλαη ν αξηζκφο ζηελ δηάθνξεο ζηήιεο. Γηα 
παξάδεηγκα, εάλ επηιέμνπκε ην 4, θαη ν κεζαίνο αξηζκφο είλαη ην 5, ζα έρνπκε έλα πγηέο 
θέξδνο ησλ 71· αιιά αλ ν κεζαίνο αξηζκφο είλαη ην 12, ζα θεξδίζνπκε -14 (πηψρεπζε!). 
Ζ βαζηθή δνκή ησλ απνιαβψλ πξνυπνζέηεη φηη πξέπεη λα επηιέμνπκε έλα κηθξφ αξηζκφ 
αλ πηζηεχνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη ζα επηιέμνπλ έλα κηθξφ αξηζκφ, θαη λα επηιέμνπκε 
έλα κεγάιν αξηζκφ αλ πηζηεχνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη ζα επηιέμνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ. 
Δάλ δελ είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην ηη ζα θάλνπλ νη άιινη, επηιέγνπκε έλαλ αξηζκφ φπσο ην 
6, ην νπνίν ζα δψζεη απνιαβέο ηεο ηάμεο ησλ 23 έσο 82 (εμαξηάηαη απφ ην 'ζηνίρεκα'). 

  

 ηα πεηξάκαηα νη παίθηεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ εθηά αηφκσλ. Οη νκάδεο 
παίδνπλ κεηαμχ ηνπο δεθαπέληε θνξέο. Μεηά απφ θάζε δνθηκή κπνξνχλ λα κάζνπλ 
πνηνο ήηαλ ν κεζαίνο αξηζκφο, λα ππνινγίζνπλ λα θέξδε ηνπο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 
δνθηκή (πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή ηνπο θαη ην κεζαίν αξηζκφ) θαη λα παίμνπλ 
μαλά. Γεδνκέλνπ φηη ην παίγλην είλαη πνιχπινθν, ζθεθηείηε γηα έλα ιεπηφ γηα ηη ζα 
θάλαηε εζείο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ην ηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ δεθαπέληε θνξψλ πνπ παίδεηε ην παίγλην. 

  

 Οη απνιαβέο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα φηη, εάλ έλαο παίθηεο καληέςεη φηη ν κεζαίνο 
αξηζκφο είλαη ιίγν πην θάησ απφ ην 7, ε θαιχηεξε απάληεζε ζηελ ελ ιφγσ εηθαζία είλαη 
λα επηιέμεη θάπνηνλ αξηζκφ κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ κάληεςε. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

                                                      
10 Φπζηθά, απηφ ην παξάδεηγκα ππνλνκεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν θπβεξλνρψξνο είλαη παληνχ θαη πνπζελά, επνκέλσο 

νη πάξνρνη πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα είλαη ζην Hollywood θαη λα εμαθνινπζνχλ λα θάλνπλ επηρεηξήζεηο ζηε Silicon 
Valley, ρσξίο λα κεηαθηλνχληαη. 
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πηζηεχεηε φηη ν κεζαίνο αξηζκφο είλαη ην 7, ε θαιχηεξε απάληεζε είλαη ην 5, ην νπνίν 
θεξδίδεη 83. Έηζη, αλ νη κεζαίνη αξηζκνί είλαη αξρηθά ρακεινί, ε επηινγή κηθξψλ 
κεζαίσλ αξηζκψλ ζα νδεγήζεη ζε κηθξφηεξνπο αξηζκνχο, κέρξη λα θηάζνπλε ην 3. Σν 
ηξία είλαη ε ηζνξξνπία, ή ην ακνηβαίν ζεκείν θαιχηεξεο απάληεζεο, γηαηί, αλ φινη 
επηιέμνπλ ην 3, ν κεζαίνο αξηζκφο ζα είλαη ην 3 θαη ε θαιχηεξε απάληεζε φηαλ ν 
κεζαίνο αξηζκφο είλαη ην 3 είλαη λα επηιέμεηο ην 3. Δάλ νη παίθηεο θηάζνπλ ζε απηφ ην 
ζεκείν, θαλέλαο δελ ζα κπνξνχζε λα επσθειεζεί αλ απνκαθξπλφηαλ απφ ην 3. (Οη 
απνιαβέο απφ ην ζεκείν ηζνξξνπίαο είλαη κε ηνπο πιάγηνπο ραξαθηήξεο ζηνλ πίλαθα 
3.1)  

  

 Αιιά ππάξρεη θαη άιιν ζεκείν ηζνξξνπίαο ηνπ Nash. Δάλ νη παίθηεο καληέςνπλ 
φηη ν κεζαίνο αξηζκφο ζα είλαη ην 8 ή κεγαιχηεξνο, ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ αξηζκνχο 
πνπ είλαη κεγαιχηεξνη απφ απηφλ πνπ κάληεςαλ, κέρξη λα θηάζνπλ ην 12· ην 12 είλαη 
επίζεο ζεκείν ηζνξξνπίαο ηνπ Nash, γηαηί ε επηινγή ηνπ 12 δίλεη ηηο κεγαιχηεξεο 
απνιαβέο εάλ ν κέζνο αξηζκφο είλαη ην 12. 

  

 Απηφ είλαη έλα παίγλην ζπληνληζκνχ επεηδή ππάξρνπλ δχν ζεκεία ηζνξξνπίαο 
Nash ζηα νπνία φινη επηιέγνπλ ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή. Οη ζεσξεηηθνί ησλ παηγλίσλ έρνπλ 
αγσληζηεί πνιιέο δεθαεηίεο γηα λα θαηαιάβνπλ πνην απφ ηα ζεκεία ηζνξξνπίαο ζα 
ππεξηζρχζνπλ αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα. 

  

 Απηφ ην ζπγθεθξηκέλν παίγλην απεηθνλίδεη δηεξγαζίεο ζηε θχζε θαη ζηα 
θνηλσληθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία κηθξά ηζηνξηθά αηπρήκαηα έρνπλ καθξνρξφληα 
επίδξαζε. Έλα δηάζεκν παξάδεηγκα είλαη απηφ πνπ νη ζεσξεηηθνί ηνπ ράνπο 
απνθαινχλ "θαηλφκελν Lorenz" (θαηλφκελν ηεο πεηαινχδαο): Δπεηδή ν θαηξφο είλαη έλα 
πνιχπινθν δπλακηθφ ζχζηεκα, ε θίλεζε κίαο πεηαινχδαο ζηελ Κίλα κπνξεί λα ζέζεη 
ζε θίλεζε κία πεξίπινθε κεηεσξνινγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη κία 
θαηαηγίδα ζηε Βνιηβία. Δάλ απηή ε πεηαινχδα θαζφηαλ αθίλεηε, νη Βνιηβηαλνί ζα ήηαλ 
ζηεγλνί! Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη απηφ πνπ νη θνηλσληθνί ζεσξεηηθνί νλνκάδνπλ 
"θαηλφκελν ηνπ ζπαζκέλνπ παξαζχξνπ". Αλεπίζεκα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη, φηαλ 
ππάξρεη έλα κφλν ζπαζκέλν παξάζπξν ζε κηα θνηλφηεηα, νη γείηνλεο αηζζάλνληαη 
ιηγφηεξν ηελ ππνρξέσζε λα θξαηήζνπλ ηηο απιέο ηνπο θαζαξέο, λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα 
δηθά ηνπο ζπαζκέλα παξάζπξα, θαη λα βάςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη νη 
εγθιεκαηίεο ζέινπλ λα δηαπξάηηνπλ ηα εγθιήκαηά ηνπο ζε θνηλφηεηεο φπνπ νη γείηνλεο 
δελ είλαη πξνζερηηθνί θαη ππάξρνπλ θαη άιινη εγθιεκαηίεο (έηζη ψζηε νη αζηπλνκηθνί λα 
είλαη απαζρνιεκέλνη), έλα κφλν ζπαζκέλν παξάζπξν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
ζπεηξνεηδή δηαδηθαζία θνηλσληθήο θαηάξξεπζεο. Οη ππεχζπλνη γηα ηελ αζθάιεηα 
αγαπνχλ ηε ζεσξία ηνπ ζπαζκέλνπ παξαζχξνπ, δηφηη πξνηείλεη  κία εχθνιε ιχζε ζηα 
πξνβιήκαηα αζηηθήο ππνβάζκηζεο - επηζθεπή θάζε παξαζχξνπ πξηλ ην θαηλφκελν ησλ 
κεξηθψλ ζπαζκέλσλ παξαζχξσλ εμαπισζεί ζηελ θνηλφηεηα ζαλ ηφο. 
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Πίλαθαο 3.1 Απνηειέζκαηα ζην πείξακα επεηξσηηθνύ δηαρσξηζκνύ. Πεγή: Van Huyck, Battalio θαη 
Cook (1997) 

 

 Καινχκε ην παίγλην ζηνλ πίλαθα 3.1, παίγλην "επεηξσηηθνχ δηαρσξηζκνχ". Ο 
επεηξσηηθφο δηαρσξηζκφο είλαη κία γεσγξαθηθή γξακκή, ε νπνία δηαρσξίδεη ηα ηκήκαηα 
ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο ζηα νπνία ην λεξφ ζα ξέεη πξνο κία θαηεχζπλζε απφ ηα ηκήκαηα 
ζηα νπνία ην λεξφ ζα ξέεη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Δάλ θάπνηνο ζηαζεί ζηε 
γξακκή επεηξσηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηελ Αιάζθα, θαη ξίμεη λεξφ απφ έλα κπνπθάιη 
θάπνηεο ζηαγφλεο ζα πάλε βφξεηα, ζηνλ Αξθηηθφ σθεαλφ, θαη άιιεο ζηνλ Δηξεληθφ 
σθεαλφ. Γχν ζηαγφλεο λεξνχ, πνπ μεθηλνχλ απεηξνειάρηζηα θνληά απφ έλα κπνπθάιη, 
θαηαιήγνπλ ρηιηάδεο κίιηα καθξηά. 

  

 Σν παίγλην θαιείηαη παίγλην επεηξσηηθνχ δηαρσξηζκνχ, γηαηί νη κεζαίνη αξηζκνί 
θάησ απφ ην 7 είλαη έλαο "θφιπνο έιμεο" (ζε φξνπο ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο παηγλίσλ) 
γηα ηε ζχγθιηζε πξνο ην ζεκείν ηζνξξνπίαο 3. Οη κεζαίνη αξηζκνί πάλσ απφ ην 9 είλαη 
έλαο "θφιπνο έιμεο" γηα ηε ζχγθιηζε πξνο ην ζεκείν ηζνξξνπίαο 12. Ζ "γξακκή" 
κεηαμχ ηνπ 7 θαη ηνπ 8 δηαρσξίδεη ην παίγλην ζε πεξηνρέο φπνπ παίθηεο ζα "ξένπλ" 
πξνο ην 3 θαη παίθηεο ζα "ξένπλ" πξνο ην 12. 

  

 Σν πνην ζεκείν ηζνξξνπίαο ζα επηηεπρζεί έρεη κεγάιεο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. 
Σν ζεκείν ηζνξξνπίαο 12 πιεξψλεη 1.12€ γηα θάζε παίθηε, αιιά ην ζεκείν ηζνξξνπίαο 
3 πιεξψλεη κφλν 0.60€. ε απηή ηε βάζε θαη κφλν, ζα πίζηεπε θαλείο φηη νη παίθηεο ζα 
επέιεγαλ κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο κε ηελ ειπίδα λα επηηεπρηεί πην θεξδνθφξα 
ηζνξξνπία. Πξηλ πξνρσξήζνπκε, ζθεθηείηε ηη ζα ζπκβεί. Δάλ έρεηε κειεηήζεη πνιχ 
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ζεσξία παηγλίσλ θαη αθφκα δελ είζηε ζίγνπξνη γηα ην ηη πεξηκέλεηε, ζα πξέπεη λα ζαο 
έρεη θεληξίζεη πνιχ ηελ πεξηέξγεηά ζαο ην ηη ζα θάλνπλ νη άλζξσπνη.  

 
Δηθόλα 3.2  Δπηινγέο ηνπ κεζαίνπ αξηζκνύ ζην παίγλην επεηξσηηθνύ δηαρσξηζκνύ. Πεγή: 
Βαζηζκέλν ζηα δεδνκέλα ησλ Van Huyck, Battalio θαη Cook (1997) 

 

 Ζ εηθφλα 3.2 δείρλεη ηη ζπλέβε ζε δέθα πεηξακαηηθέο νκάδεο. Πέληε νκάδεο 
άξρηζαλ κε κεζαίν αξηζκφ 7 ή κηθξφηεξν· φιεο νδεγήζεθαλ ζην ρακειφ ζεκείν 
ηζνξξνπίαο 3. Οη ππφινηπεο πέληε νκάδεο άξρηζαλ κε ην 8 ή πάλσ θαη νδεγήζεθαλ ζην 
πςειφ ζεκείν ηζνξξνπίαο. 

  

 Σν πείξακα έρεη δχν ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο. Πξψηνλ, νη παίθηεο δελ θιείλνπλ 
πάληα πξνο ην πςειφ ζεκείν ηζνξξνπίαο έζησ θαη αλ νη παίθηεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε 
κηθξνχο αξηζκνχο θεξδίδνπλ ηα κηζά. (Σν ηη ζα ζπλέβαηλε αλ κπνξνχζαλ λα παίμνπλ 
μαλά, ή λα ζπδεηήζνπλ ην παηρλίδη εθ ησλ πξνηέξσλ, είλαη κία ελδηαθέξνπζα αλνηρηή 
εξψηεζε.) Γεχηεξνλ, ε ξνή ηεο ηζηνξίαο είλαη δπλαηή, δεκηνπξγψληαο κία "αθξαία 
επαηζζεζία ζε αξρηθέο ζπλζήθεο". Παίθηεο πνπ βξίζθνληαη ζε έλα γθξνππ κε δχν ηξεηο 
άιινπο πνπ ζεσξνχλ φηη ην 7 είλαη ν ηπρεξφο ηνπο αξηζκφο, θαη ηνλ επηιέγνπλ ζηελ 
πξψηε πεξίνδν, θαηαιήγνπλ ζε κία δίλε πνπ ηνπο νδεγεί ζε θέξδνο 0.60€. Παίθηεο ζε 
έλα γθξνππ πνπ ν κεζαίνο αξηζκφ είλαη ην 8 ή κεγαιχηεξν θαηαιήγνπλ λα θεξδίδνπλ ηα 
δηπιάζηα. Έλαο ή δχν Κηλέδνη πνπ επηιέγνπλ ην 8 - ην 8 είλαη ηπρεξφο αξηζκφο γηα ηνπο 
Κηλέδνπο- κπνξνχλ λα θέξνπλ θαινηπρία ζε φινπο, αθξηβψο φπσο ε πεηαινχδα έθεξε 
βξνρή ζηνπο Βνιηβηαλνχο. 

  

 Κακία έλλνηα ζηελ αλαιπηηθή ζεσξία παηγλίσλ δελ κπνξεί λα ππνινγίζεη ην 
γεγνλφο φηη νξηζκέλεο νκάδεο ηείλνπλ ζην 3 θαη θεξδίδνπλ ιηγφηεξα, ελψ άιιεο ηείλνπλ 
ζην 12 θαη θεξδίδνπλ πεξηζζφηεξα. Πξάγκαηη, ην πξφβιεκα ηεο πξφβιεςεο ηνπ πνηά 
απφ ηηο πνιιέο ηζνξξνπίεο ζα έρνπλ απνηειέζκαηα ζε παίγληα ζαλ απηά, κπνξεί λα 
είλαη εθ θχζεσο άιπην κε θαζαξή ινγηθή. Κνηλσληθέο ζπκβάζεηο, επηθνηλσλία, ιεπηά 
ραξαθηεξηζηηθά ζην παίγλην, ε αλαινγία ησλ παηθηψλ κε ηηο εκπεηξίεο πνπ είραλ, θαη 
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θαζεκεξηλέο ηδέεο ζρεηηθά κε ηπρεξνχο αξηζκνχο, κπνξνχλ φια λα επεξεάζνπλ ην ζε 
πνην ζεκείν ηζνξξνπίαο ζα θηάζνπκε. πσο έγξαςε ν Schelling (1960), ην λα 
πξνβιέςνπκε ηη ζα θάλνπλ νη παίθηεο ζε ηέηνηα παίγληα κφλν βάζε ηεο ζεσξίαο, είλαη 
ζα λα πξνζπαζνχκε λα απνδείμνπκε φηη έλα αλέθδνην είλαη αζηείν ρσξίο λα ην πνχκε. 

3.3 Παράδειγμα 3: "Διαγωνισμοί ομορφιάς" και Επαναληπτική 

Κυριαρχία ("Beauty Contests" and Iterated Dominance) 

 

ην δηάζεκν βηβιίν ηνπ Keynes, Γεληθή Θεσξία ηεο Απαζρφιεζεο, ηνπ Δλδηαθέξνληνο 
θαη ησλ Υξεκάησλ (General Theory of Employment, Interest, and Money), εθηζηά κηα 
αλαινγία κεηαμχ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ελφο δηαγσληζκνχ ζηελ εθεκεξίδα, ζην νπνίν 
άλζξσπνη καληεχνπλ πνηα πξφζσπα ζα καληέςνπλ νη άιινη φηη είλαη πην φκνξθα: "Γελ 
είλαη κία πεξίπησζε επηινγήο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, πνπ ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ 
θαζελφο, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα πην φκνξθα, νχηε αθφκα εθείλα πνπ είλαη 
φκνξθα ζχκθσλα κε ηε κέζε άπνςε." Έρνπκε θηάζεη ζε έλα ηξίην επίπεδν, φπνπ 
αθηεξψλνπκε ηε λνεκνζχλε καο ζηελ πξφβιεςε ηνπ ηη πεξηκέλεη ε κέζε γλψκε λα είλαη 
ε κέζε γλψκε. Καη ππάξρνπλ θάπνηεο πνπ εθαξκφδνπλ θαη ηέηαξην, πέκπην θαη 
κεγαιχηεξν επίπεδν". Απηφ ην απφζπαζκα είλαη ίζσο φρη ηφζν εχζηνρν πηα φζν ην 
2001, ιίγν κεηά ην γεγνλφο ηεο εθηφμεπζεο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηνπ Ακεξηθαληθνχ 
Γηαδηθηχνπ ζηε κεγαιχηεξε θεξδνζθνπηθή θνχζθα ζηελ ηζηνξία. 

  

 Έλα απιφ παίγλην πνπ αηρκαισηίδεη ην ζθεπηηθφ ηνπ Keynes νλνκάδεηαη παίγλην 
"δηαγσληζκνχ νκνξθηάο". ε έλα ηππηθφ δηαγσληζκφ νκνξθηάο, θάζε έλαο απφ ηνπο Ν 
παίθηεο ηαπηφρξνλα επηιέγεη έλαλ αξηζκφ xi ζην δηάζηεκα [ 0, 100 ].  Πάξηε ην κέζν 
φξν ησλ αξηζκψλ απηψλ θαη πνιιαπιαζηάζηε ηνλ κε έλα πνιιαπιαζηαζηή p < 1(έζησ 
p = 0.7). Ο παίθηεο ηνπ νπνίνπ ν αξηζκφο είλαη πην θνληά ζην ζηφρν (70 ηνηο εθαηφ επί 
ηνπ κέζνπ φξνπ), θεξδίδεη έλα ζηαζεξφ βξαβείν. Πξηλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία, ζθεθηείηε ηη 
αξηζκφ ζα επηιέμεηε. 

  

 Σν παίγλην δηαγσληζκνχ νκνξθηάο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 
δηαθξίλνπκε αλ νη άλζξσπνη "εμαζθνχλ ην ηέηαξην, πέκπην ή κεγαιχηεξν επίπεδν" 
ζπιινγηζηηθήο φπσο αλαξσηήζεθε ν Keynes. Απηή είλαη ε δηαδηθαζία. Έζησ φηη 
παίδεηαη εζείο. Οη πεξηζζφηεξνη παίθηεο μεθηλνχλ ζθεθηφκελνη, "Έζησ φηη ν κέζνο φξνο 
είλαη 50". ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ην 35, ψζηε λα είζηε πην θνληά ζην 
ζηφρν ηνπ 70% ηνπ κέζνπ φξνπ, θαη λα θεξδίζεηε. Αιιά αλ λνκίδεηε φηη φινη νη παίθηεο 
ζα ζθεθηνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ν κέζνο φξνο ζα είλαη ην 35, άξα έλαο έμππλνο 
παίθηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην 70% ηνπ 35, δειαδή γχξσ ζην 25. Αιιά, νκνίσο αλ 
λνκίδεηε φηη φινη νη παίθηεο ζα ζθεθηνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ην 
70% ηνπ 23, δειαδή ην 18. 

  

 ηελ αλαιπηηθή ζεσξία παηγλίσλ, νη παίθηεο δε ζηακαηνχλ απηφ ην 
επαλαιακβαλφκελν ζθεπηηθφ κέρξη λα επηηεπρζεί ην θαηάιιειν ζεκείν-απάληεζε. 
Αιιά, απφ ηε ζηηγκή πνπ φινη νη παίθηεο ζέινπλ λα επηιέμνπλ ην 70% ηνπ κέζνπ φξνπ, 
εάλ φινη επηιέμνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ, απηφο πξέπεη λα είλαη ην κεδέλ. (Καη απηφ γηαηί αλ 
ιχζνπκε ηελ εμίζσζε x* = 0.7 x*, ζα βξνχκε ην κνλαδηθφ ζεκείν ηζνξξνπίαο ηνπ Nash.) 

  

 Σν παίγλην ηνπ δηαγσληζκνχ νκνξθηάο παξέρεη κία πξφρεηξε κέηξεζε ηνπ 
αξηζκνχ ησλ βεκάησλ ηεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο πνπ θάλνπλ νη παίθηεο. Ολνκάδεηαη 
"παίγλην επηιχζηκεο θπξηαξρίαο" (dominance-solvable game) γηαηί κπνξεί λα "επηιπζεί". 
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- π.ρ. έλα ζεκείν ηζνξξνπίαο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε επαλαιακβαλφκελε εθαξκνγή 
ηεο θπξηαξρίαο. Μία κε-θπξίαξρε ζηξαηεγηθή είλαη απηή πνπ παξάγεη κηθξφηεξεο 
απνιαβέο απφ κία άιιε (θπξίαξρε) ζηξαηεγηθή, αλεμάξηεηα κε ην ηη ζα θάλνπλ νη άιινη 
παίθηεο. Δπηιέγνληαο έλαλ αξηζκφ κεγαιχηεξν ηνπ 70 είλαη κία κε-θπξίαξρε ζηξαηεγηθή 
γηαηί ε πςειφηεξε πηζαλή ηηκή ηνπ αξηζκνχ-ζηφρνπ είλαη ην 70, επνκέλσο κπνξνχκε 
πάληνηε λα ηα πάκε θαιχηεξα επηιέγνληαο έλαλ αξηζκφ κηθξφηεξν ηνπ 70. Αιιά, αλ 
θαλέλαο δελ παξαβηάζεη ηελ θπξηαξρία, επηιέγνληαο πάλσ απφ 70, ηφηε ην κεγαιχηεξν 
ζεκείν πνπ κπνξεί λα θηάζεη ν αξηζκφο-ζηφρνο είλαη ην 70% ηνπ 70, δειαδή ην 49, 
επνκέλσο ε επηινγή ελφο αξηζκνχ κεηαμχ ησλ 49-70 είλαη θπξίαξρν, αλ ππνζέζνπκε 
φηη νη ππφινηπνη ππαθνχλ έλα βήκα ηεο θπξηαξρίαο. Ζ δηαγξαθή ησλ θπξίαξρσλ 
ζηξαηεγηθψλ επαλαιεπηηθά καο νδεγεί ζην 0. 

  

 Πνιιά ελδηαθέξνληα παίγληα είλαη επηιχζηκεο θπξηαξρίαο. Έλα γλσζηφ 
παξάδεηγκα ζηελ νηθνλνκία είλαη ην δπνπψιην Cournot (Cournot duopoly). Γχν 
επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ πνζφηεηεο απφ έλα παξφκνην πξντφλ. 
Γεδνκέλνπ φηη ηα πξντφληα ηνπο είλαη ίδηα, ε ηηκή αγνξάο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπλνιηθή 
πνζφηεηα πνπ θαηαζθεπάδνπλ (θαη ηε δήηεζε ηεο αγνξάο). Δίλαη εχθνιν λα δείμνπκε φηη 
ππάξρνπλ πνζφηεηεο ηφζν πςειέο, πνπ νη εηαηξείεο ζα ράζνπλ ιεθηά, γηαηί ην λα 
πιεκκπξήζνπλ ηελ αγνξά κε ηφζε πξνζθνξά, ζα ξίμεη κεηψζεη ηηο ηηκέο ηφζν  πνιχ, 
πνπ δε ζα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Αλ ππνζέζνπκε φηη νη 
αληίπαινί καο δελ ζα παξάγνπλ ηφζν πνιχ, ηφηε νη θάπσο ιηγφηεξεο πνζφηεηεο είλαη 
θαθέο (κε θπξίαξρεο) επηινγέο γηα εκάο. Δθαξκφδνληαο απηή ηε ινγηθή επαλαιεπηηθά, 
θηάλνπκε ζηελ αθξηβή ιχζε. 

  

 ηελ πξάμε, είλαη απίζαλν νη άλζξσπνη λα εθηεινχλ πεξηζζφηεξα απφ δχν 
βήκαηα επαλαιεπηηθήο ζθέςεο γηαηί θηάλνπλ ζηα φξηα ηεο κλήκεο εξγαζίαο (π.ρ.  ηελ 
πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ νη άλζξσπνη λα ζπγθξαηήζνπλ ζην κπαιφ 
ηνπ κία θνξά). θεθηείηε ηηο ελζσκαησκέλεο πξνηάζεηο φπσο ηε "ν ζθχινο ηνπ Νίθνπ 
δάγθσζε ηνλ ηαρπδξφκν ηνπ Γηάλλε, ηνπ νπνίνπ ν θίινο ηεο αδεξθήο ηνπ ηνχ έδσζε ην 
ζθχιν". Πνηνο είλαη ην "ηνπ" ζην ηειεπηαίν ζθέινο ηεο πξφηαζεο? Μέρξη ηε ζηηγκή πνπ 
ζα θηάζνπκε ζην ηέινο ηεο πξφηαζεο, πνιινί άλζξσπνη ζα έρνπλ μεράζεη ζε πνηνλ 
αλήθε ν ζθχινο, επεηδή ε κλήκε εξγαζίαο έρεη ηφζν ιίγν ρψξν. (ηαλ βιέπνπκε ηελ 
πξφηαζε γξακκέλε ζε έλα ραξηί ε δηαδηθαζία γίλεηαη επθνιφηεξε. Πξνζπαζήζηε λα ηε 
δηαβάζεηε ζε θάπνηνλ, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπκάηαη ηα ιφγηα θαη δελ κπνξεί λα ηα 
μαλαθνχζεη ή λα ηα μαλαδεί.) Οη ελζσκαησκέλεο πξνηάζεηο είλαη δχζθνιεο ζηελ 
θαηαλφεζε. Σα παίγληα επηιχζηκεο θπξηαξρίαο είλαη παξφκνηα ζε λνεηηθή 
πνιππινθφηεηα. 

  

 Σν επαλαιακβαλφκελν ζθεπηηθφ απαηηεί επίζεο λα ζθέθηεζαη φηη νη ππφινηπνη 
ζθέθηνληαη ζθιεξά, θαη φηη νη ππφινηπνη ζθέθηνληαη φηη εζχ ζθέθηεζαη ζθιεξά. ε έλα 
παίγλην ζην Caltech έλα πνιχ έμππλν κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ επέιεμε ην 
18.1. Αξγφηεξα εμήγεζε ηελ επηινγή ηνπ: Ήμεξε φηη ην ζεκείν ηζνξξνπίαο ηνπ Nash 
είλαη 0, αιιά ζθέθηεθε φηη νη ππφινηπνη αληίπαινί ηνπ δελ ήηαλ αξθεηά έμππλνη γηα λα 
θάλνπλ δχν ζπιινγηζηηθά βήκαηα θαη λα επηιέμνπλ ην 25. Σφηε γηαηί δελ επέιεμε ην 17.5 
(πνπ είλαη αθξηβψο ην 70% ηνπ 25); Πξνζέζεζε έλα επηπιένλ 0.6% έηζη ψζηε λα κελ 
έρεη πξφβιεκα κε απηνχο πνπ επέιεμαλ 17.5 ή 18, γηαηί ζεψξεζε φηη θάπνηνη αληίπαινη 
ζα επέιεγαλ πςεινχο αξηζκνχο, θάηη πνπ ζα αλέβαδε ην κέζν φξν. Απηή είλαη θαιή 
ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ. 

  

 Ση ζπκβαίλεη ζηα παίγληα δηαγσληζκνχ νκνξθηάο; Ζ εηθφλα 3.3 δείρλεη ηηο 
επηινγέο ζε δηαγσληζκνχο νκνξθηάο, κε ην p = 0.7 κε ηελ αλαπιεξνθφξεζε (feedback) 
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ζρεηηθά κε ην κέζν φξν λα δίλεηαη ζηνπο παίθηεο κεηά απφ θάζε δέθα γχξνπο 
(αδεκνζίεπηα δεδνκέλα απφ ηνπο Ho, Camerer θαη Weigelt). Οη κπάξεο δείρλνπλ ηε 
ζρεηηθή ζπρλφηεηα επηινγψλ ζε δηαθνξεηηθά αξηζκεηηθά δηαζηήκαηα (ζην πιάη) θαηά ηε 
δηάξθεηα δέθα γχξσλ (κπξνζηά). Σν πξψην ηζηφγξακκα δείρλεη ηα απνηειέζκαηα απφ 
ηα παίγληα κε κηθξέο απνιαβέο (βξαβείν 7€ γηα θάζε πεξίνδν γηα γθξνππ εθηά αηφκσλ) 
θαη ην δεχηεξν ηζηφγξακκα δείρλεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηα παίγληα κε κεγάιεο 
απνιαβέο (28€). 

  

 Οη επηινγέο ηνπ πξψηνπ γχξνπ είλαη ζην δηάζηεκα 21-40. Μία πξνζεθηηθή 
ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε φηη ν κέζνο παίθηεο ρξεζηκνπνίεζε έλα ή δχν βήκαηα 
επαλαιεπηηθήο θπξηαξρίαο. Γειαδή, νη πεξηζζφηεξνη παίθηεο ππέζεζαλ φηη ν κέζνο 
φξνο ζα είλαη ην 50 θαη επέιεμαλ  ην 35, ή ππέζεζαλ φηη νη ππφινηπνη ζα επηιέμνπλ ην 
35, θαη επνκέλσο νη ίδηνη δηάιεμαλ ην 25. Πνιινί ιίγνη παίθηεο επέιεμαλ ην ζεκείν 
ηζνξξνπίαο κεδέλ, ζηνλ πξψην  γχξν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ ζα έπξεπε λα 
επηιέμνπλ ην κεδέλ. Ο ζηφρνο είλαη λα είκαζηε έλα βήκα κπξνζηά απφ ην κέζν φξν, 
αιιά φρη πεξηζζφηεξν, θαη ε επηινγή ηνπ κεδελφο είλαη πνιχ έμππλε γηα ην θαιφ καο. 

  

 Αλ θαη ην ζεσξεηηθφ ζεκείν ηζνξξνπίαο, ην κεδέλ, είλαη θαθή εηθαζία ζηηο 
αξρηθέο επηινγέο, νη παίθηεο αλαπφθεπθηα νδεγνχληαη ζην κεδέλ θαζψο καζαίλνπλ. Ζ 
ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ ρξεζηκνπνηεί κία έλλνηα πεξηνξηζκέλεο 
επαλαιακβαλφκελεο ζπιινγηζηηθήο γηα λα θαηαλνήζεη ηηο αξρηθέο επηινγέο θαη κία 
ζεσξία κάζεζεο γηα λα εμεγήζεη ηηο θηλήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γχξσλ. 
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Δηθόλα 3.3 α Πξνζθνξέο θαη απνξξίςεηο ζε πςειώλ θαη ρακειώλ ζηνηρεκάησλ ζε παίγληα 
δηαγσληζκώλ νκνξθηάο. Πεγή: Με δεκνζηεπκέλα δεδνκέλα από Ho, Camerer, θαη Weigelt 
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Δηθόλα 3.3 β Πξνζθνξέο θαη απνξξίςεηο ζε πςειώλ θαη ρακειώλ ζηνηρεκάησλ ζε παίγληα 
δηαγσληζκώλ νκνξθηάο. Πεγή: Με δεκνζηεπκέλα δεδνκέλα από Ho, Camerer, θαη Weigelt 
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 Ο δηαγσληζκφο νκνξθηάο έρεη επαλαιεθζεί ζε δεθάδεο νκάδεο ππνθεηκέλσλ 
(παηθηψλ), ζπκπεξηιακβάλσλ θνηηεηψλ παλεπηζηεκίνπ, δηαρεηξηζηέο ζε δηνηθεηηθά 
ζπκβνχιηα (θαη ηα δχν ζην Caltech), νηθνλνκνιφγνπο κε δηδαθηνξηθφ θαη ζεσξεηηθνχο 
ζηε ζεσξία παηγλίσλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη αλαγλψζηεο νηθνλνκηθψλ εθεκεξίδσλ 
(ησλ Financial Times ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηεο Spektrum ζηε Γεξκαλία, θαη ηεο 
Expansion ζηελ Ηζπαλία). Σα απνηειέζκαηα ζε φιεο απηέο ηηο νκάδεο είλαη παξεκθεξή: 
Οη παίθηεο ρξεζηκνπνηνχλ 0-3 επίπεδα αηηηνιφγεζεο, θαη ιίγνη επηιέγνπλ ην ζεκείν 
ηζνξξνπίαο ηνπ Nash, ην κεδέλ. πγθξίλνληαο ηηο εηθφλεο 3.3 (α) θαη 3.3 (β) βιέπνπκε 
φηη ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ βξαβείνπ κε έλα ζπληειεζηή ηεο ηάμεο ηνπ 4, πνπ νδεγεί ζε 
κέζν φξν απνδνρψλ ησλ 40€ γηα έλα πείξακα ησλ 45 ιεπηψλ, έρεη πνιχ κηθξφ 
αληίθηππν. (ηηο θαηαζηάζεηο πςειψλ απνιαβψλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο 
κηθξψλ αξηζκψλ ζηηο πεξηφδνπο 5-10).  

  

 Ζ πεξηνξηζκέλε επαλαιακβαλφκελε ινγηθή πνπ κεηξάηαη ζε απηά ηα παίγληα 
παξέρεη κία εμήγεζε γηα ηελ επηκνλή ησλ θαηλνκέλνπ φπσο ε θνχζθα ηνπ 
ρξεκαηηζηεξίνπ πνπ είρε ζην κπαιφ ηνπ ν Keynes. Αθφκα θαη αλ φινη νη επελδπηέο 
πξνβιέςνπλ κηα ζπληξηβή (ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ), δελ θάλνπλ κία "νπηζζνδξνκηθή 
εηζαγσγή" ζε φιε ηε δηαδξνκή κέρξη ζήκεξα. Πηζηεχνπλ φηη νη άιινη ζα πνπιήζνπλ 
ιίγν πξηλ ηε ζπληξηβή, θαη ζρεδηάδνπλ λα πνπιήζνπλ αθξηβψο πξηλ ηελ έμνδν. Απηή ε 
δηαδηθαζία ζπιινγηζκνχ δελ "μεηπιίγεηαη" σο ην ηέινο (γηαηί ε ακθηβνιία "αληερεί"), 
γεγνλφο πνπ εμεγεί θνχζθεο κπνξνχλ λα εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ, αθφκα θαη φηαλ 
φινη μέξνπλ φηη ηειηθά ζα ζθάζεη. Οη Allen, Morris θαη Shin (2002) θάλνπλ ην επηρείξεκά 
ηνπο αθξηβέο θαη νη Camerer θαη Weigelt (1993) θαη νη Porter θαη Smith (1994) δείρλνπλ φηη 
νη θνχζθεο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζην εξγαζηήξην. 

3.4 Πειραματική Κανονικότητα και Συμπεριφορική Θεωρία 

Παιγνίων (Experimental Regularity and Behavioral Game Theory) 

 

Πνιινί ζπρλά ξσηνχλ: "Ζ ζεσξία παηγλίσλ είλαη ελδηαθέξνπζα... Αιιά, νη 
άλζξσπνη φλησο παίδνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν;" Ζ απάληεζε, ρσξίο απηφ λα απνηειεί 
έθπιεμε, είλαη αλάκεηθηε. Γελ ππάξρνπλ ελδηαθέξνληα παίγληα ζηα νπνία νη παίθηεο 
θηάλνπλ ακέζσο ζηελ πξνβιεπφκελε ηζνξξνπία. Καη δελ ππάξρνπλ παίγληα ηφζν 
πνιχπινθα, πνπ νη παίθηεο δελ ζπγθιίλνπλ ζην ζεκείν ηζνξξνπίαο (θαη ίζσο πνιχ 
θνληά ζε απηφ) κε αξθεηή εκπεηξία ζην εξγαζηήξην. 

  

 Δμεηάζηε ηα ηξία παξαπάλσ παξαδείγκαηα. ηα παίγληα δηαπξαγκαηεπηηθνχ 
ηειεζηγξάθνπ, νη παίθηεο είλαη πνιχ καθξηά απφ ηε ηέιεηα ηζνξξνπία - ιακβάλνληαο 
ππφςηλ ηελ ηδηνηέιεηα, αιιά είλαη πεξίπνπ ζε ηζνξξνπία φηαλ ιακβάλεηαη ππφςηλ ε 
πξνηίκεζε ηνπ παίθηε πνπ απαληάεη λα αληηκεησπηζηεί δίθαηα (δηφηη νη πξνζθνξέο 
κεγηζηνπνηνχλ ηα αλακελφκελα θέξδε φηαλ παξαηεξεζνχλ πνζνζηά απφξξηςεο). Ζ 
ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ εμεγεί απηά ηα απνηειέζκαηα ζπλδπάδνληαο λέεο 
ζεσξίεο θνηλσληθήο σθέιεηαο κε ηελ αλαιπηηθή ζεσξία παηγλίσλ. ηα παίγληα 
επεηξσηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη δηαγσληζκνχ νκνξθηάο, νη παίθηεο μεθηλνχλ καθξηά απφ 
ην ζεκείν ηζνξξνπίαο θαη ζπγθιίλνπλ ζε απηφ ζε δέθα πεξηφδνπο ή ιίγν παξαπάλσ. Ζ 
ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ εμεγεί απηά ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο 
έλλνηεο πεξηνξηζκέλεο ζπιινγηζηηθήο φζν νη παίθηεο ζθέθηνληαη αξρηθά ην παηρλίδη, θαη 
αθξηβείο ζεσξίεο κάζεζεο. 
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 Ο Sherlock Holmes είπε: "Γεδνκέλα, δεδνκέλα! Γελ κπνξψ λα θηηάμσ ηνχβια 
ρσξίο πειφ.". Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ είλαη ν πειφο γηα ηε ζπκπεξηθνξηθή 
ζεσξία παηγλίσλ. Ο ζηφρνο δελ είλαη λα δηαςεχζνπλ ηε ζεσξία παηγλίσλ (κία θνηλή 
αληίδξαζε ησλ ςπρνιφγσλ θαη ησλ θνηλσληνιφγσλ), αιιά λα ηε βειηηψζνπλ κε ηελ 
θαζηέξσζε ηεο θαλνληθφηεηαο, πνπ εκπλέεη λέα ζεσξία. Υσξίο θάπνην είδνο 
παξαηήξεζεο, νη ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο "ππνβηβάδνληαη" ζε ζπλεζηζκέλεο ςεπην-
εκπεηξηθέο εξγαζίεο - άηππεο δεκνζθνπήζεηο ζε ζεκηλάξηα θαη ζπδεηήζεηο γξαθείνπ θαη 
ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηαίζζεζε ηνπ θαζελφο. Οη Βηνιφγνη δελ ιέλε "Αλ ήκνπλ 
θνθθηλνιαίκεο πνπ αλαδεηνχζε ηξνθή, πνπ ζα ην έθαλα;". Παξαηεξνχλ ηνπο 
θνθθηλνιαίκεδεο, ή ξσηνχλ θάπνηνλ πνπ ην έρεη ήδε θάλεη. Ο ζεσξεηηθφο (θαη κεξηθήο 
απαζρφιεζεο πεηξακαηηθφο) Eric Van Damme, κεηαμχ άιισλ, αλεζπρεί γηα ηηο 
επηπηψζεηο ηνπ λα έρνπκε ηφζα ιίγα ζηνηρεία (δεδνκέλα) ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηε 
ζεσξία παηγλίσλ (1999, p.204): 

  

"Χσξίο λα έρνπκε έλα επξύ ζύλνιν γεγνλόησλ πάλσ ζηα νπνία λα ζεσξεηηθνινγνύκε, 
ππάξρεη θάπνηνο θίλδπλνο ζην λα θαηαλαιώλνπκε ηόζν πνιύ ρξόλν ζε κνληέια πνπ 
είλαη καζεκαηηθά θνκςά. αιιά έρνπλ ειάρηζηε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά. 
Σήκεξα, ε εκπεηξηθή καο γλώζε είλαη ειιηπήο (αθξηβώο ε  ίδηα θξάζε πνπ είπαλ νη 
von Neumann θαη Morgenstern πελήληα ρξόληα πξηλ), θαη είλαη κία ελδηαθέξνπζα 
εξώηεζε γηαηί νη ζεσξεηηθνί ησλ παηγλίσλ δε ζηξέθνληαη πην ζπρλά ζηνπο ςπρνιόγνπο 
γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κάζεζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ησλ 
πιεξνθνξηώλ από ηνπο αλζξώπνπο." 

  
 Σα δεδνκέλα (ζηνηρεία) είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηε ζεσξία παηγλίσλ, γηαηί 
ζπρλά ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκεία ηζνξξνπίαο, θαη ην πψο πξνθχπηεη ε 
ηζνξξνπία δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηφ. Σα καζεκαηηθά, απφ κφλα ηνπο, δελ κπνξνχλ 
λα επηιχζνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα. 

  

 Γηαηί ε εκπεηξηθή παξαηήξεζε έπαηδε ηφζν κηθξφ ξφιν ζηε ζεσξία παηγλίσλ 
κέρξη πξφζθαηα; Μία πηζαλφηεηα είλαη φηη ν αξρηθφο πεηξακαηηζκφο ζεσξήζεθε φηη 
"απέηπρε". ε έλα ζπλέδξην ηνπ RAND ην 1952, πνιινί ζεσξεηηθνί 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ λνκπειίζηα πιένλ Nash) ζπγθεληξψζεθαλ γηα λα 
ζθεθηνχλ γηα ηε ζεσξία παηγλίσλ. Δπίζεο, έθαλαλ θάπνηα πεηξάκαηα, ηα απνηειέζκαηα 
ησλ νπνίσλ δελ επηβεβαίσζαλ ηε ζεσξία θαη απνζάξξπλαλ ηνλ Nash θαη πηζαλφηαηα 
θαη άιινπο (Nasar, 1998). Σν ελδηαθέξνλ ζηα δεδνκέλα έπαζρε επίζεο απφ ην γεγνλφο 
φηη πνιιά ελδηαθέξνληα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα ήηαλ αλνηρηά πξνο επίιπζε ζηε 
ζεσξία παηγλίσλ γηα πνιχ κεγάιν δηάζηεκα. Απφ ην 1970 θαη κεηά, νη εμειίμεηο ζηε 
ζεσξία ησλ επαλαιακβαλφκελσλ παηγλίσλ, ησλ παηγλίσλ ειιηπψλ πιεξνθνξηψλ θαη νη 
εθαξκνγέο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο φπσο νη ζρέζεηο εληνιέα-εληνινδφρνπ, ηα 
ζπκβφιαηα - ζπκθσλίεο θαη ηελ πνιηηηθή επηζηήκε νδήγεζαλ ζε κία έθξεμε ηεο 
ζεσξίαο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη απηή ε επηδίσμε έρεη γίλεη ηδηαίηεξα δηνξαηηθή θαη 
απαξαίηεηε, αιιά δηεμάγεηαη κε πνιχ κηθξή εκπεηξηθή θαζνδήγεζε θάζε είδνπο. Δίλαη 
επίζεο ελζαξξπληηθφ φηη θάπνηνη ζεσξεηηθνί έρνπλ επίζεκα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπο 
ζηε κνληεινπνίεζε νξηνζεηεκέλεο ή δηαδηθαζηηθήο νξζνινγηθφηεηαο (π.ρ. Rubinstein, 
1998). 

  

 Φπζηθά, ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα είλαη κία κφλν ζπληζηψζα ζηε ζπκπεξηθνξηθή 
ζεσξία παηγλίσλ. Σα ιεπηνκεξή δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο γλσζηηθνχο κεραληζκνχο 
θαη ηηο δνθηκέο είλαη επίζεο ζεκαληηθά. Σν απνηέιεζκα ησλ ειεγρφκελσλ πεηξακάησλ, 
ηεο παξαηήξεζε πεδίσλ θαη νη ζεσξεηηθνί πνπ εξγάδνληαη καδί ζπλνςίδεηαη απφ ηνλ 
Vince Crawford (1997, p.208): 
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Τα πεηξακαηηθά δεδνκέλα πνπ ππνδειώλνπλ όηη θαλέλα από ηα θνξπθαία ζεσξεηηθά 
πιαίζηα γηα ηελ αλάιπζε παηγλίσλ - ε ζεσξία παξαδνζηαθώλ παηγλίσλ κε-ζπλεξγαζίαο, 
ε ζεσξία παηγλίσλ ζπλεξγαζίαο, ε εμειηθηηθή ζεσξία παηγλίσλ θαη ηα πξνζαξκνζηηθά 
κνληέια κάζεζεο - δίλεη κία πιήξσο αμηόπηζηε άπνςε από κόλα ηνπο, αιιά νη 
πεξηζζόηεξεο ζπκπεξηθνξέο κπνξνύλ λα θαηαλνεζνύλ ζε όξνπο ηεο  ζύλζεζεο 
ηδεώλ από απηά ηα πιαίζηα, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εκπεηξηθή γλώζε, ζε αλαινγίεο πνπ 
εμαξηώληαη κε πξνβιέςηκν ηξόπν από ην πεξηβάιινλ. 

 

 Ζ ηαρεία αλάπηπμε ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο παηγλίσλ ζα εμαξηεζεί απφ ην 
πψο ζα αληηδξάζνπλ νη επηζηήκνλεο ζηα δεδνκέλα. Οη αληηδξάζεηο πνηθίινπλ. 

  

 Δάλ θάπνηνο είλαη "καγεκέλνο" απφ ηελ θνκςφηεηα ηεο αλαιπηηθήο ζεσξίαο 
παηγλίσλ, ίζσο ιάβεη ηα δεδνκέλα σο θάηη πνπ απιά δείρλεη ην θαηά πφζν νη παίθηεο 
θαηάιαβαλ ην παίγλην θαη είραλ θίλεηξν. Δάλ ηα δεδνκέλα επηβεβαηψζνπλ ηε ζεσξία 
παηγλίσλ, ζα ζεκαίλεη φηη νη παίθηεο πξέπεη λα θαηάιαβαλ ην παίγλην· αλ ηα δεδνκέλα 
δελ επηβεβαηψζνπλ ηε ζεσξία, νη παίθηεο δελ θαηάιαβαλ ην παίγλην. Αληηζηαζείηε ζε 
απηφ ην ζπκπέξαζκα. Σα παίγληα είλαη ζπλήζσο απιά θαη νη πεξηζζφηεξνη 
πεηξακαηηζηέο ειέγρνπλ πξνζεθηηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ρξεζηκνπνηψληαο έλα θνπίδ, γηα 
λα ζηγνπξεπηνχλ φηη νη παίθηεο έρνπλ θαηαιάβεη πσο νη επηινγέο ηνπο νδεγνχλ ζε 
απνιαβέο. Δπηπιένλ, ζπλάγνληαο ην ζέκα ηεο θαηαλφεζεο ησλ παηθηψλ κε ηα 
δεδνκέλα, δελ ππάξρεη ηξφπνο λα παξαπνηεζεί ε ζεσξία. Οη θπζηθνί θαη νη βηνιφγνη δε 
ζα είραλ ηελ ίδηα αληίδξαζε αλ κία ζεσξία ζρεηηθή κε ηα ζσκαηίδηα είρε παξαπνηεζεί 
απφ πξνζεθηηθφ πεηξακαηηζκφ ή αλ ηα πνπιηά δελ έςαρλαλ γηα ηξνθή φπσο 
αλακελφηαλ. Οη ζεσξεηηθνί ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηφκπαινη ζην 
φηη ην πψο ζπκπεξηθέξνληαη νη άλζξσπνη κπνξεί λα ηνπο κάζεη γηα ηε ζπκπεξηθνξά 
ησλ αλζξψπσλ. 

  

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη σο επηβεβαίσζε ηεο 
ζεσξίαο παηγλίσλ ππνζηεξίδνπλ ζπρλά έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζπκπεξηθνξηθήο 
ζεσξίαο παηγλίσλ - δειαδή φηη ε εχξεζε ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο κπνξεί λα πάξεη 
πνιχ ρξφλν, ίζσο ρξφληα ή δεθαεηίεο (θαη ε εμηζνξξφπεζε (ην ζεκείν ηζνξξνπίαο) είλαη 
έλα βαζηθφ θξίζηκν ζηνηρείν νπνηαζδήπνηε ζεσξίαο). 

  

 Μία αληίδξαζε πνπ πηζαλφλ λα ππάξμεη φηαλ ε ζπκπεξηθνξά δε 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ αλαιπηηθή ζεσξία παηγλίσλ είλαη φηη νη παίθηεο παίδνπλ έλα 
δηαθνξεηηθφ παίγλην απφ απηφ πνπ ζρεδίαζε ν πεηξακαηηζηήο. Απηέο νη εμεγήζεηο είλαη 
ρξήζηκεο λα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη λα παξαπνηεζνχλ. Χζηφζν, νη εμεγήζεηο απηέο 
θάλνπλ ηνπο πεηξακαηηζηέο λα αγσληνχλ γηα θάηη πνπ γίλεηαη ελ αγλνία ηεο ππεξβνιηθήο 
πξνζνρήο πνπ δίλεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ παηγλίνπ απφ ηνλ 
παίθηε, ηνλ έιεγρν ηεο αλσλπκίαο φηαλ πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ παίγληα ελφο 
γχξνπ, θαη ζηηο δηαθνξέο ζηα κεξίδηα θαη ηνλ έιεγρν ησλ παηθηψλ γηα αμηνπηζηία. 

  

 Γηα παξάδεηγκα, κία θνηλή εξκελεία ηνπ γεγνλφηνο φηη νη παίθηεο πνπ απαληάλε, 
ζπρλά απνξξίπηνπλ κηα πξνζθνξά ζηα παίγληα δηαπξαγκαηεπηηθνχ ηειεζηγξάθνπ, είλαη 
φηη νη παίθηεο πνπ απαληάλε ζθέθηνληαη φηη κπνξεί λα παίδνπλ έλα επαλαιεπηηθφ 
παίγλην, επεηδή ζα ζπλαληήζνπλ μαλά ηνπο παίθηεο πνπ πξνηείλνπλ. Αιιά νη 
πεηξακαηηζηέο θάλνπλ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη παίθηεο δε ζα 
ζπλαληεζνχλ μαλά θαη γηα λα ην θαηαιάβνπλ νη παίθηεο. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη 
πεηξακαηηζηέο πιεξψλνπλ έλα παίθηε ηε θνξά, κε κηθξή θαζπζηέξεζε κεηαμχ ησλ 
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πιεξσκψλ, θαη θάζνληαη ζηελ αίζνπζα αλακνλήο γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη παίθηεο δε 
ζα πεξηκέλνπλ ηνπο άιινπο παίθηεο λα θχγνπλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε εμήγεζε 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εζθαικέλα-επαλαιακβαλφκελνπ-παηγλίνπ δηαπξαγκαηεπηηθνχ 
ηειεζηγξάθνπ είλαη απιά ιάζνο. Άιινη, είλαη γλσζηφ φηη ζηακαηάλε ην πείξακα ακέζσο, 
αλ θάπνηνο παίθηεο πεη θάηη δπλαηά θαη ην αθνχζνπλ νη άιινη παίθηεο, παξαβηάδνληαο 
κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ έιεγρν ηνπ πεηξακαηηζηή. Ζ αληίδξαζε φηη νη παίθηεο παίδνπλ 
έλα δηαθνξεηηθφ παίγλην απφ απηφ πνπ πξνβιέπεη ν πεηξακαηηζηήο, πξέπεη λα 
εμαιεηθζεί, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη ζεσξεηηθνί καζαίλνπλ γηα ην ηη πξαγκαηηθά 
ζπκβαίλεη ζηα εξγαζηήξηα θαη αξρίδνπλ λα πηζηεχνπλ ζηελ πνηφηεηα ησλ 
απνηειεζκάησλ πνπ παξάγνληαη. 
  
 Μία αθφκα αληίδξαζε πνπ κπνξεί λα ππάξμεη, είλαη φηη ε ζπκπεξηθνξά πνπ δελ 
είλαη νξζνινγηθή, δελ κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί. Γηα παξάδεηγκα, πνιιά ρξφληα πξηλ νη 
Abreu  θαη Matsushima (1992b), δήισζαλ φηη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα είλαη 
ζπρλά αλεμήγεηα απφ κία "έζησ θαη θαηά πξνζέγγηζε ινγηθή εμήγεζε".  
  

 Πξέπεη ινηπφλ λα εγθαηαιείςνπκε ην ινγηθφ παξαδεηγκαηηζκφ; Βέβαηα φρη. Δίλαη 
ηφζν ρξήζηκνο ζαλ πεγή αθξηβψλ πξνβιέςεσλ, θαη είλαη ζπρλά κηα θαιή πξφβιεςε 
πεξηνξηζκέλεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ επεθηείλεη ηε ινγηθή 
θαη δελ ηελ παξαβιέπεη. 

3.5 Συμπεράσματα κεφαλαίου 

 

 ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηξία παξαδείγκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ 
πεηξακαηηθή θαλνληθφηεηα, θαη αθήλεη λα ελλνεζεί ην πψο κνξθνπνηείηαη ε 
θαλνληθφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ.  

  

ην παίγλην δηαπξαγκαηεπηηθνχ ηειεζηγξάθνπ, νη παίθηεο πνπ πξνηείλνπλ, 
πξνζθέξνπλ ζπλήζσο ζρεδφλ ην κηζφ ηνπ πνζνχ, θαη νη παίθηεο πνπ απαληνχλ ζπρλά 
απνξξίπηνπλ πξνζθνξέο πνπ είλαη πνιχ κηθξέο, γηαηί αληηπαζνχλ ηελ αδηθία. Σν 
παίγλην είλαη ηφζν απιφ πνπ είλαη αδχλαην λα πηζηεχνπκε φηη νη παίθηεο πνπ απαληάλε 
θαη απνξξίπηνπλ ηα ιεθηά είλαη κπεξδεκέλνη, θαη ην απνηέιεζκα έρεη επαλαιεθζεί γηα 
πνιχ πςειά πνζά. χκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ, νη παίθηεο πνπ 
απαληνχλ απνξξίπηνπλ πνιχ ρακειέο πξνζθνξέο γηαηί ζέινπλ λα θεξδίζνπλ ρξήκαηα 
θαη δελ ηνπο αξέζεη λα ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη άδηθα (ή ζέινπλ λα ηπγράλνπλ ίζεο 
κεηαρείξηζεο). ην παίγλην επεηξσηηθνχ δηαρσξηζκνχ, νη παίθηεο ηείλνπλ πξνο ην 
ζεκείν ηζνξξνπίαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ζπρλά θαηαιήγνπλ ζε 
αλαπνηειεζκαηηθή ηζνξξνπία Pareto πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ απνθχγεη. Ζ 
ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ εμεγεί απηφ ην θαηλφκελν κε ηελ ππφζεζε φηη νη 
παίθηεο δελ ήηαλ ζίγνπξνη γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ (ζηελ αξρή ηνπ παηγλίνπ), 
επνκέλσο επηιέγνπλ αξηζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζηε κέζε· ζηε ζπλέρεηα 
αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηζηνξία ζχκθσλα κε απινχο ζηαηηζηηθνχο θαλφλεο κάζεζεο. ηα 
παίγληα δηαγσληζκνχ νκνξθηάο, νη παίθηεο θαίλεηαη θάλνπλ έλα κε δχν ινγηθά βήκαηα 
γηα ηνπο άιινπο θαη κεηά λα ζηακαηνχλ. (Ζ αλαιπηηθή ζεσξία παηγλίσλ ππνζέηεη φηη 
ζπλερίδνπλ κέρξη λα θηάζνπλ έλα θνηλφ θαιχηεξν ζεκείν ηζνξξνπίαο). Καη καζαίλνπλ 
κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 
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Κεφάλαιο 4
ο  

 
 

Πειράματα και Ανθρώπινη Συμπεριφορά  
 

 

Αθνινχζσο ζα αλαιχζνπκε ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζεσξίαο ησλ παηγλίσλ ζηνλ 
ζρεδηαζκφ πεηξακάησλ πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ζηξαηεγηθή αιιειεπίδξαζε. Απηφ νλνκάδεηαη 
ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ. 
 

Ζ ζεσξία παηγλίσλ είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ ηαηξηάδεη ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο 
δσήο. Ζ ζηξαηεγηθή αιιειεπίδξαζε ρσξίδεη μεθάζαξα ηηο δψζεο απφ ηηο κε δψζεο 
νληφηεηεο θαη θαζνξίδεη απηή θαζαπηή ηε δσή. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο αιιειεπίδξαζεο είλαη 
ε κφλε έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάιπζε ησλ δψλησλ ζπζηεκάησλ πνπ δελ 
έρνπλ θακηά αληηζηνηρία ζηε θπζηθή ή ζηε ρεκεία. 
  

Ζ Θεσξία Παηγλίσλ παξέρεη ηα ελλνηνινγηθά θαη δηαδηθαζηηθά εξγαιεία γηα ηε 
κειέηε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ησλ παηθηψλ, ηνπο  θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ, ηελ πιεξνθνξηαθή δνκή θαη ηηο απνιαβέο 
πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο αιιειεπίδξαζε. Οη δηάθνξνη θιάδνη 
ζπκπεξηθνξάο (νηθνλνκία, ςπρνινγία, θνηλσληνινγία, πνιηηηθή, αλζξσπνινγία θαη 
βηνινγία), ζήκεξα, είλαη βαζηζκέλνη ζε δηαθξηηέο αξρέο θαη βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά 
είδε δεδνκέλσλ. Χζηφζν ε ζεσξία παηγλίσλ πξνσζεί  έλα εληαίν αλαιπηηθφ πιαίζην  
θαηάιιειν γηα φιεο ηνπο ζπκπεξηθνξηθνχο θιάδνπο. Απηφ δηεπθνιχλεη ηε 
δηαζηαπξσκέλε δηεπηζηεκνληθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί ηειηθά λα 
θαηαιήμεη ζε έλα βαζκφ ελφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ επηζηεκψλ θαη πνπ 
ηψξα απνιακβάλνπλ κφλν νη θπζηθέο επηζηήκεο. Δπηπιένλ, επεηδή νη πξνβιέςεηο ηεο 
ζεσξεηηθήο ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο παηγλίσλ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ζπζηεκαηηθά, ηα 
απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ απφ δηαθνξεηηθά εξγαζηήξηα (Plott 1979; 
Smith 1982; Sally 1995). Απηφ κεηαηξέπεη ηελ θνηλσληθή επηζηήκε ζε πξαγκαηηθή 
(ζεηηθή) επηζηήκε. 
  

Ζ ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ πξνυπνζέηεη ην πξφηππν BPC (Beliefs, 
Preferences, and Constraints). Οη πεηξακαηηζηέο ππνβάιινπλ ηνπο παίθηεο ζε κηα 
πνηθηιία απφ παξακέηξνπο ηνπ παηρληδηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ 
ακνηβψλ, ησλ ελεκεξσηηθψλ φξσλ, θαη ησλ πεξηνξηζκψλ σο πξνο ηε δξάζε θαη 
ζπκπεξαίλνπλ (νη πεηξακαηηζηέο) ηηο ππνθεηκεληθέο πξνηηκήζεηο απφ ηελ ζπκπεξηθνξά 
ηνπο. Απηφ ζα ήηαλ αδχλαην εάλ νη παίθηεο κεγηζηνπνηνχζαλ ηηο ζπλεπείο πξνηηκήζεηο 
ηνπο. 
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4.1 Προσωπικές και άλλες προτιμήσεις 

 

Με ηνλ φξν ηδηνηειή παίθηε ελλννχκε έλαλ παίθηε i ζε έλα παηρλίδη  G πνπ 
κεγηζηνπνηεί ηελ δηθή ηνπ ακνηβή πi. Έλαο ηδηνηειήο παίθηεο έηζη θξνληίδεη γηα ηελ 
ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ακνηβή ησλ άιισλ παηθηψλ κφλν ζην βαζκφ πνπ απηά 
επεξεάδνπλ ην δηθφ ηνπ θέξδνο i.  
 
 Έλα πνιχ ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο παηγλίσλ είλαη 
φηη φηαλ κνληεινπνηνχκε ηελ αγνξαζηηθή δηαδηθαζία κε θαιά θαζνξηζκέλεο ζπκβάζεηο, 
φπσο δηπιέο δεκνπξαζίεο (πξνζθνξά θαη δήηεζε) θαη νιηγνπψιηα, νη παηγλην-
ζεσξεηηθέο πξνβιέςεηο ππνζέηνπλ φηη νη ηδηνηειείο θνξείο είλαη αθξηβείο ζχκθσλα κε 
κηα κεγάιε πνηθηιία θνηλσληθψλ ξπζκίζεσλ (Kachlmaier θαη Shehata 1992· Davis θαη 
Holt 1993). ε κηα ηέηνηα αγνξά κε ηέηνηεο ξπζκίζεηο ε ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ 
ξίρλεη πνιχ λέν θψο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε κε ηελ δπλακηθή  ησλ 
ηηκψλ θαη ηελ ζρέζε  ησλ πξνζδνθηψλ αγνξαζηή θαη πσιεηή (Smith and Williams 
1992). 
 

 Σν γεγνλφο φηη ε ηδηνηειήο ζπκπεξηθνξά εμεγεί ηε  δπλακηθή  ηεο αγνξάο 
πξνζδίδεη εκπηζηνζχλε ζηελ πξαθηηθή ηεο λενθιαζηθήο νηθνλνκίαο, ππνζέηνληαο φηη ηα 
άηνκα είλαη ηδηνηειή. Χζηφζν ζε θακία πεξίπησζε δελ δηθαηνινγεί ην “Homo 
economicus”, γηαηί πνιιέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο δελ πεξηιακβάλνπλ αλψλπκε 
αληαιιαγή. Απηφ πεξηιακβάλεη  ζρέζεηο εξγνδφηε- εξγαδφκελνπ, πηζησηή-ρξεψζηε, θαη 
εηαηξείαο-πειάηε. Οχηε ην απνηέιεζκα απηφ ηζρχεη γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο (π.ρ. νη άλζξσπνη κπνξεί λα ελδηαθέξνληαη 
γηα ην ζπλνιηθφ βαζκφ νηθνλνκηθήο αληζφηεηαο ή / θαη ηηο ζέζεηο ηνπο ζηελ θαηαλνκή 
ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πινχηνπ), γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
θνξνινγνχκελσλ (π.ρ. κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηίκηνη απφ έλα ηδηνηειέο 
άηνκν, θαη κπνξεί λα κεηαθέξνπλ πφξνπο πξνο ή καθξηά απφ άιια άηνκα αθφκα θαη αλ 
απηφ θνζηίδεη ζηνπο ίδηνπο) ή ζε ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο (π.ρ. ε 
αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο, ηεο απάηεο, θαη άιισλ παξαβάζεσλ πηζησηηθήο 
επζχλεο). 

 

 Έλα δεχηεξν ζεκαληηθφ απνηέιεζκα είλαη φηη φηαλ νη ζπκβάζεηο είλαη ειιηπείο 
θαη ηα άηνκα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ζηξαηεγηθή αιιειεπίδξαζεο, κε ηε 
δπλαηφηεηα λα επηβξαβεχζνπλ ή λα ηηκσξήζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά άιισλ αηφκσλ, νη  
ζεσξεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ  παηγλίνπ πνπ βαζίζηεθαλ  ζην κνληέιν ησλ ηδηνηειψλ 
παηθηψλ γεληθά απέηπραλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, νη ραξαθηεξηζηηθέο αξεηέο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο  εηιηθξίλεηαο, ηεο ηήξεζεο ησλ ππνζρέζεσλ, ηεο 
αμηνπηζηίαο, θαη ηεο εππξέπεηαο), θαζψο ηφζν ε αιηξνπηζηηθή ζπλεξγαζία (βνεζψληαο 
ηνπο άιινπο κε θφζηνο ηνπ ίδηνπ), φζν θαη ε αιηξνπηζηηθή ηηκσξία (ηηκσξψληαο ηνπο 
άιινπο κε θφζηνο γηα ηνλ ίδην), παξαηεξνχληαη ζπρλά. Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο είλαη 
ηδηαίηεξα θνηλέο (ζπρλέο) ζε έλα θνηλσληθό δίιεκκα, ην νπνίν είλαη έλα "δίιιεκα ηνπ 
θπιαθηζκέλνπ" κε n παίθηεο - κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία φινη θεξδίδνπλ φηαλ φινη 
ζπλεξγάδνληαη, αιιά ν θαζέλαο έρεη έλα πξνζσπηθφ θέξδνο γηα λα απνηαρζεί, εηο 
βάξνο ησλ άιισλ. 

 

 Οη κε-ηδηνηειείο πξνηηκήζεηο ζρεδφλ αγλννχληαλ κέρξη πξφζθαηα, ηφζν ζηελ 
νηθνλνκία φζν θαη ζηε βηνινγία, αλ θαη είλαη ζηαζεξέο παξάκεηξνη ζηελ αλζξσπνινγία, 
ηελ θνηλσληνινγία θαη ηελ θνηλσληθή ςπρνινγία. ηα νηθνλνκηθά, ε ηδέα φηη  
πεθσηηζκέλνη ηδηνηειείο επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα ζπλεξγαζηνχλ ζε κεγάιεο νκάδεο, 
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καο πάεη πίζσ ζηα "ηδησηηθά πάζε, δεκφζηεο αξεηέο» ηνπ Bernard Mandeville (1924 
[1705]) θαη ζην «αφξαην ρέξη» ηνπ Adam Smith (2000 [1759]). Ο κεγάινο Francis 
Ysidro Edgeworth ζεσξνχζε ηελ ηδηνηέιεηα "ηελ πξψηε αξρή ηεο θαζαξήο νηθνλνκίαο" 
(Edgeworth 1925, p.173). ηε βηνινγία, ε αξρή ηνπ εγσηζκνχ έρεη ζεσξεζεί ζαλ 
θεληξηθή επίπησζε ηνπ πξνηχπνπ ηεο απζηεξήο εμέιημεο. ην "εγσηζηηθφ γνλίδην  
(1976) γηα παξάδεηγκα, ν Richard Dawkins ηζρπξίδεηαη φηη «είκαζηε επηδνχζεο κεραλέο, 
κεραλήκαηα-ξνκπφη, ηπθιά πξνγξακκαηηζκέλα λα δηαηεξήζνπκε ην εγσηζηηθφ κφξην 
γλσζηφ ζαλ είδνο. Αο πξνζπαζήζνπκε λα δηδάμνπκε γελλαηνδσξία θαη αιηξνπηζκφ 
γηαηί γελληφκαζηε εγσηζηέο». Οκνίσο ζηε "βηνινγία ησλ Ζζηθψλ πζηεκάησλ" (1987, p. 
3), ν R. D. Alexander ππνζηεξίδεη φηη "ηα έζηκα, ε εζηθή, ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη 
ε αλζξψπηλε ςπρή θαηαλννχληαη κφλν εάλ νη θνηλσλίεο ζεσξνχληαη ζαλ ζπιινγέο ησλ 
αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ". Πην πνηεηηθά, ν Michael Chiseling 
(1974), γξάθεη: "Γελ ππάξρεη ίρλνο ηεο πξαγκαηηθήο θηιαλζξσπίαο πνπ λα βειηηψλεη ην 
φξακα ηεο θνηλσλίαο καο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν  ζπλαηζζεκαηηζκφο  έρεη πάεη  ζηελ 
άθξε. Σν ηη ζεσξνχκε σο ζπλεξγαζία απνδεηθλχεηαη φηη είλαη έλα κείγκα ηνπ 
νπνξηνπληζκνχ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο. Υαξάμηε έλαλ αιηξνπηζηή θαη παξαηεξήζηε ην 
ππνθξηηηθφ αίκα." 

 

 Ζ Γαξβηληθή κάρε γηα ηελ επηβίσζε κπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί ε έλλνηα ηεο 
αξεηήο δελ βνεζά  ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δψσλ γεληθά, αιιά απφ φια 
ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, είλαη κηα θεληξηθή πηπρή ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Οη 
ιφγνη γηα απηφ είλαη ην αληηθείκελν θάπνηαο  κειέηεο (Gintis 2003a, 2006b), αιιά 
ηίζεληαη θάησ απφ ηελ αληίιεςε φηη ε αλζξψπηλε θνηλσληθή δσή είλαη ηφζν πνιχπινθε, 
θαη  νη αληακνηβέο γηα ηελ πξνθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά είλαη ηφζν καθξηλέο θαη 
δπζδηάθξηηεο, πνπ ε ηήξεζε ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ηεο εππξέπεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απζηεξνχ ειέγρνπ ηέηνησλ ζαλάζηκσλ ακαξηεκάησλ, φπσο 
ν ζπκφο, ε πιενλεμία, ε ιαηκαξγία θαη ε ιαγλεία λα είλαη ειαθξψο εληζρπκέλεο (Simon 
1990; Gintis 2003a).  

 

 Μηα εμέρνπζα ζπκπεξηθνξά ζηα θνηλσληθά δηιήκκαηα πνπ πξνέθπςε απφ ηε 
ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ είλαη ε ηζρπξή ακνηβαηφηεηα. Γπλαηνί δεζκνί πνπ 
αλέξρνληαη ζε έλα θνηλσληθφ δίιεκκα κε ηελ ηάζε γηα ζπλεξγαζία (αιηξνπηζηηθή 
ζπλεξγαζία), απαληνχλ ζε κία ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά κε ηε δηαηήξεζε ή ηελ 
αχμεζε ηνπ επίπεδνπ ζπλεξγαζίαο ηνπο, θαη αληαπνθξίλνληαη ζε ζπκπεξηθνξά κε 
ζπλεξγαζίαο ηηκσξψληαο ηνπο «παξαβάηεο», αθφκα θαη κε  δηθφ ηνπο θφζηνο, αθφκα  
θαηφηαλ δελ κπνξνχλ εχινγα λα πεξηκέλνπλ κειινληηθά πξνζσπηθά νθέιε λα ξένπλ 
απφ απηήλ (ηελ αιηξνπηζηηθή ηηκσξία). ηαλ άιιεο κνξθέο ηηκσξίαο δελ είλαη 
δηαζέζηκεο, ε δπλαηή ακνηβαηφηεηα απαληά ζηελ  απνηπρία κε απνηπρία. 

 

 Ζ ηζρπξή ακνηβαηφηεηα δελ είλαη επνκέλσο νχηε ν αληδηνηειήο αιηξνπηζκφο ηεο 
νπηνπηθήο ζεσξίαο, νχηε ηα ηδηνηειή άηνκα ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνλνκηψλ. Μάιινλ, 
είλαη έλαο ππφ φξνπο ζπλεξγάηεο, ηνπ νπνίνπ ε ηάζε γηα ακνηβαηφηεηα κπνξεί λα 
πξνθιεζεί ππφ ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ε ηδηνηέιεηα κπνξεί λα ππαγνξεπηεί δηαθνξεηηθά. 
Ζ ζεηηθή πηπρή ηεο ηζρπξήο ακνηβαηφηεηαο είλαη θνηλψο γλσζηή σο αληαιιαγή δψξνπ, 
ζηελ νπνία έλα άηνκν ζπκπεξηθέξεηαη πην επγεληθά απφ  φηη απαηηείηαη πξνο θάπνηνλ 
κε ηελ ειπίδα θαη ηελ πξνζδνθία φηη ν άιινο ζα ην αληηκεησπίζεη εμίζνπ επγεληθά 
(Akerlof 1982). Γηα παξάδεηγκα, ζε κία εξγαζηεξηαθή πξνζνκνίσζε θαηάζηαζεο 
εξγαζίαο ζηελ νπνία νη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα δίλνπλ κεγαιχηεξνπο κηζζνχο απφ φηη 
γεληθά δίλνληαλ ζηελ αγνξά, κε ηελ ειπίδα φηη νη εξγαδφκελνη ζα αληαπέδηδαλ κε ηελ 
παξνρή πςειφηεξνπ επηπέδνπ πξνζπάζεηαο, ε γελλαηνδσξία ησλ εξγνδνηψλ 
αληαπνδφζεθε επαξθψο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. 
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 Μία δεχηεξε εμέρνπζα ζπκπεξηθνξά ζηα θνηλσληθά δηιήκκαηα πνπ 
απνθαιχθζεθε απφ ηε ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ είλαη  ε απνζηξνθή ηεο 
αληζφηεηαο. Σν άηνκν πνπ απερζάλεηαη ηελ αληζφηεηα είλαη πξφζπκν λα κεηψζεη ηελ 
δηθή ηνπ ακνηβή γηα λα απμήζεη ηνλ βαζκφ ηεο ηζφηεηαο ζηελ νκάδα (εμνχ θαη ε επξεία 
ππνζηήξημε γηα θηιαλζξσπία θαη γηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο). Αιιά είλαη 
ηδηαίηεξα δπζαξεζηεκέλν φηαλ ηνπνζεηείηαη ζηελ πιεπξά ηνπ εηηεκέλνπ κηαο άληζεο 
ζρέζεο. Σν άηνκν πνπ απερζάλεηαη ηελ αληζφηεηα είλαη πξφζπκν λα κεηψζεη ηηο δηθέο 
ηνπ ακνηβέο εάλ απηφ κεηψλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο ακνηβέο ησλ ζρεηηθά επλνεκέλσλ 
αηφκσλ. Με ιίγα ιφγηα, έλα άηνκν πνπ απερζάλεηαη ηελ αληζφηεηα γεληθά εκθαλίδεη κηα 
αδχλακε επηζπκία λα κεηψζεη ηελ αληζφηεηα φηαλ απηφο είλαη ν επλνεκέλνο, θαη κηα 
δπλαηή επηζπκία λα κεηψζεη ηελ αληζφηεηα φηαλ απηφο είλαη ην ζχκα (Loewenstein, 
Thompson, θαη Bazerman 1989).  

 

Η  απνζηξνθή ηεο αληζόηεηαο δηαθέξεη από ηελ ηζρπξή ακνηβαηόηεηα ζην όηη ην 
άηνκν πνπ απερζάλεηαη ηελ αληζόηεηα, λνηάδεηαη κόλν γηα ηε δηαλνκή ηεο ηειηθήο 
ακνηβήο θαη θαζόινπ γηα ην ξόιν ησλ άιισλ παηθηώλ γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο 
δηαλνκήο. Τν άηνκν κε ηελ ηζρπξή ακνηβαηόηεηα, αληίζεηα, δελ θζνλεί ηνπο άιινπο γηα 
ηηο ακνηβέο ηνπο, αιιά είλαη επαίζζεην ζην πόζν δίθαηα αληηκεησπίδεηαη από ηνπο 
άιινπο. 

 

 Οη ηδηνηειείο παξάγνληεο ζηελ θαζνκηινπκέλε νλνκάδνληαη θνηλσληθνπαζείο. 
Έλαο θνηλσληθνπαζήο (πρ. έλα ζεμνπαιηθφ αξπαθηηθφ, έλαο ςπραγσγηθφο θαλίβαινο, ή 
έλαο επαγγεικαηίαο δνινθφλνο) αληηκεησπίδεη ηνπο άιινπο ιεηηνπξγηθά, 
ελδηαθεξφκελνο κφλν γηα φηη πξνέξρεηαη απφ κηα αιιειεπίδξαζε, φπνην θη αλ είλαη ην 
θφζηνο ηεο άιιεο κεξηάο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, 
νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαζνδεγνχληαη ηφζν απφ εκπάζεηα (θαη ερζξφηεηα) φζν θαη 
απφ ηδηνηέιεηα. Ζ αξρή ηεο "ζπκπάζεηαο" είλαη ην θαηεπζπληήξην ζέκα ζην κεγάιν 
βηβιίν ηνπ Adam Smith, "ε Θεσξία ησλ Ζζηθψλ  πλαηζζεκάησλ, παξά ην γεγνλφο φηη 
ε ηδηνηειήο αξρή ηνπ "αφξαηνπ ρεξηνχ" είλαη κηα απφ ηηο θεληξηθέο ελνξάζεηο ηεο 
νηθνλνκηθήο ζεσξίαο. 

 

 πκπεξαίλνπκε ινηπφλ απφ ηε ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ φηη πξέπεη 
θαλείο λα αληηκεησπίδεη ηνπο ζηφρνπο ησλ αηφκσλ ζαλ πξαγκαηηθά ζηνηρεία, θαη φρη 
ζαλ ινγηθά. Μπνξνχκε απιά λα  θηηάμνπκε πξφηππα εηιηθξίλεηαο, πξφηππα γηα λα 
θξαηά  θαλείο ηηο ππνζρέζεηο ηνπ, πξφηππα ιχπεο, ηζρπξήο ακνηβαηφηεηαο, 
εθδηθεηηθφηεηαο, αλαδήηεζεο θαηαζηάζεσλ, ληξνπήο, ελνρήο, θαζψο θαη πξφηππα γηα 
ηνλ εζηζκφ απφ ηελ επηινγή θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ. 

4.2 Μεθοδολογικά ζητήματα στη συμπεριφορική θεωρία παιγνίων 

 

Ο Vernon Smith, ν νπνίνο ηηκήζεθε κε ην βξαβείν Νφκπει ην 2002, άξρηζε λα 
εθηειεί 
εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα, γηα ηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, ην 1956 ζηα Παλεπηζηήκηα 
ηνπ Purdue θαη ηνπ Stanford. Μέρξη ην 1980, εθηφο απφ  ηνλ Smith, ηνπ νπνίνπ ηα 
απνηειέζκαηα ππνζηήξηδαλ ηελ παξαδνζηαθή ζεσξία ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο, 
νπζηαζηηθά ην κφλν πεδίν ζπκπεξηθνξάο  πνπ ρξεζηκνπνηεί εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα 
κε αλζξψπνπο ζαλ βάζε γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ήηαλ 
ε θνηλσληθή ςπρνινγία. Παξά ηηο πνιιέο ηδέεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ πεηξακαηηθή 
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θνηλσληθή ςπρνινγία, ν πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο ήηαλ αδχλακνο. Γηα παξάδεηγκα, ην 
κνληέιν BPC ήηαλ ζρεδφλ παξακειεκέλν θαη ε ζεσξία παηγλίσλ ζπάληα 
ρξεζηκνπνηείην, έηζη ε παξαηεξνχκελε ζπκπεξηθνξά δελ κπνξνχζε λα κνληεινπνηεζεί 
αλαιπηηθά, θαη ηα πεηξάκαηα ζπάληα ρξεζηκνπνηνχζαλ κεραληζκνχο θηλήηξσλ (ηέηνηα 
φπσο λνκηζκαηηθέο ακνηβέο θαη θπξψζεηο), θαη ζρεδηάδνληαλ γηα λα απνθαιχςνπλ ηηο 
πξαγκαηηθέο ππνθείκελεο πξνηηκήζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ. αλ απνηέιεζκα, ηα 
επξήκαηα ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, πνπ ήηαλ ζε αληίζεζε κε ηηο ππνζέζεηο ησλ 
άιισλ ζπκπεξηθνξηθψλ επηζηεκψλ αγλνήζεθαλ επξέσο. 

 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ παηγλίνπ θπξηαξρίαο (Ultimatum Game) (Gνuth, 
Schmittberger, θαη Schwarze,1982), ηα άιιαμαλ φια απηά, δείρλνληαο φηη ζηα παίγληα 
πνπ παίδνληαλ κία θνξά θαη πνπ δηαηεξνχζαλ ηελ αλσλπκία ησλ αληηθεηκέλσλ, νη 
άλζξσπνη ήηαλ αξθεηά πξφζπκνη λα απνξξίςνπλ ηηο λνκηζκαηηθέο αληακνηβέο πνπ 
ζεσξνχζαλ άδηθεο. Απηφ, θαζψο θαη έλα πιήζνο επηηπρεκέλσλ απνηειεζκάησλ, 
ακθηζβεηνχζαλ επζέσο ηελ επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλε ππφζεζε φηη νη παίθηεο είλαη 
ηδηνηειείο. Υσξίο λα καο εθπιήζζεη, ε πξψηε αληίδξαζε ησλ αξρψλ ήηαλ λα επηθξίλνπλ 
ηα πεηξάκαηα θαη φρη λα αλαξσηεζνχλ γηα ηηο ζεσξεηηθέο πξνθαηαιήςεηο ηνπο. Απηή 
είλαη κηα αμηφινγε αληίδξαζε ζηα λέα δεδνκέλα, έηζη πξέπεη λα πεξηγξάςνπκε ηηο 
δηάθνξεο αηηηάζεηο γη απηά ηα επξήκαηα.  

 

 Πξψηνλ, ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηθηψλ ζηα απιά παίγληα, θάησ απφ 
ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, κπνξεί λα κελ επηθέξεη θακία επίπησζε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά 
ηνπο ζηηο πνιχπινθεο, πινχζηεο, πξνζσξηλά παξαηεηλφκελεο θνηλσληθέο ζρέζεηο ζηηο 
νπνίεο εηζέξρνληαη νη άλζξσπνη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.  

 

 Γεχηεξνλ, ηα παίγληα ζην εξγαζηήξην είλαη αζπλήζηζηα, επνκέλσο νη άλζξσπνη 
δελ μέξνπλ πσο λα ζπκπεξηθεξζνχλ θαιχηεξα ζε απηά ηα παίγληα. Χο εθ ηνχηνπ, απιά 
παίδνπλ φπσο ζα έπαηδαλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ζηελ νπνία νη αιιειεπηδξάζεηο 
είλαη επαλαιακβαλφκελεο θαη φρη  κίαο θνξάο, θαη ιακβάλνπλ κέξνο κεηαμχ γλσζηψλ 
θαη φρη αλάκεζα ζε αλψλπκνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη θξηηηθνί πξνηείλνπλ φηη ε δπλαηή 
ακνηβαηφηεηα είλαη κφλν κηα ζπγθερπκέλε κεηαθνξά ηεο εθηεηακέλεο εκπεηξίαο ηνπ 
παίθηε ζην εξγαζηήξην, κε ηελ αμία ηεο δφκεζεο κηαο θήκεο εηιηθξίλεηαο θαη πξνζπκίαο 
λα ηηκσξήζεη ηνπο απνζηάηεο, πνπ θαη νη δχν σθεινχλ ηελ ηδηνηέιεηα. Χζηφζν, φηαλ νη 
επθαηξίεο γηα ηελ νηθνδφκεζε θήκεο ελζσκαηψλνληαη ζε έλα παίγλην, νη παίθηεο 
θάλνπλ πξνβιέςηκεο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνγήο, ζε ζρέζε κε κηα ζεηξά παηγλίσλ κίαο 
θνξάο ρσξίο νηθνδφκεζε θήκεο, απνδεηθλχνληαο φηη νη παίθηεο είλαη ηθαλνί λα 
δηαθξίλνπλ ηηο δχν απηέο ξπζκίζεηο (Fehr and Gächter 2000). Οη ζπλεληεχμεηο κεηά ηα 
παίγληα ππνδεηθλχνπλ φηη  νη παίθηεο αληηιακβάλνληαη πιήξσο  φηη ην παίγλην ζα 
παηρζεί κία θνξά. 

 

 Δπηπιένλ, ζηα παίγληα ηεο κίαο θνξάο, νη αλψλπκεο αιιειεπηδξάζεηο δελ είλαη 
ζπάληεο. Σηο αληηκεησπίδνπκε ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Μέιε ησλ πξνεγκέλσλ 
θνηλσληψλ ηεο αγνξάο αζρνινχληαη κε ηα παίγληα ηεο κίαο θνξάο κε πνιχ κεγάιε 
ζπρλφηεηα - ζρεδφλ θάζε αιιειεπίδξαζε πνπ έρνπκε κε μέλνπο είλαη απηνχ ηνπ ηχπνπ. 
εκαληηθά ζπάληα γεγνλφηα ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ (ε απφθξνπζε ελφο εηζβνιέα, ε 
κάρε ζψκα κε ζψκα ζε θαηξφ πνιέκνπ, ην λα βηψζεηο κηα θπζηθή θαηαζηξνθή ή 
ζνβαξή αζζέλεηα) είλαη one-shots (κίαο θνξάο) ζηα νπνία νη άλζξσπνη θαίλεηαη λα 
εκθαλίδνπλ κηα δπλαηή ακνηβαηφηεηα φζν θαη ζην εξγαζηήξην. Δλψ ηα κέιε ησλ 
θνηλσληψλ κηθξήο θιίκαθαο κπνξεί λα έρνπλ ιηγφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο κε αγλψζηνπο, 
απηά δελ είλαη ιηγφηεξν εθηεζεηκέλα ζην one-shots γηα άιινπο ιφγνπο πνπ 
αλαθέξνληαη. Πξάγκαηη ,ζε απηέο ηηο θνηλσλίεο ,ε κεγαιχηεξε έθζεζε ζηελ αγνξά 
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ζπλαιιάγκαηνο νδήγεζαλ ζε ηζρπξφηεξεο, φρη αζζελέζηεξεο, απνθιίζεηο απφ ηελ 
ηδηνηειή ζπκπεξηθνξά. (Henrich et. al al 2004). 

 

 Μηα άιιε έλδεημε φηη ε κε ειεγρφκελε ζπκπεξηθνξά πνπ παξαηεξήζεθε ζην 
εξγαζηήξην δελ είλαη απιψο ζχγρπζε  απφ ηελ πιεπξά ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη φηη φηαλ 
νη πεηξακαηηζηέο επηζεκαίλνπλ ζηα αληηθείκελα φηη ζα κπνξνχζαλ λα θεξδίζνπλ 
πεξηζζφηεξα ρξήκαηα  ζπκπεξηθεξφκελνη δηαθνξεηηθά, ηα αληηθείκελα απαληνχλ φηη θαη 
αζθαιψο ην ήμεξαλ αιιά πξνηηκνχλ λα  ζπκπεξηθέξνληαη κε έλαλ εζηθφ ή 
ζπλαηζζεκαηηθφ ηξφπν κάιινλ ,παξά απιψο  λα κεγαιψζνπλ ην πιηθφ ηνπο θέξδνο. 
Απηφ ,παξεκπηπηφλησο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε  ηα πεηξάκαηα ζηελ ζεσξία ηεο 
απφθαζεο ζηε ζπκπεξηθνξά φπνπ ηα αληηθείκελα γεληθψο παξαδέρνληαη ηα ιάζε ηνπο. 

 

 ε φια ηα παίγληα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, εθηφο αλ δειψλεηαη 
δηαθνξεηηθά, ηα αληηθείκελα είλαη ζπνπδαζηέο θνιιεγίνπ πνπ είλαη άγλσζηνη κεηαμχ 
ηνπο, πιεξψζεθαλ κε πξαγκαηηθά ρξήκαηα ,δελ εμαπαηήζεθαλ ὴ παξαπιαλήζεθαλ 
απφ ηνπο πεηξακαηηζηέο ,θαη ηνπο είραλ εμεγήζεη κέρξη ηνπ ζεκείνπ ηνπ λα έρνπλ 
πιήξσο θαηαιάβεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ακνηβέο πξηλ παίμνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

4.3 Το δίλημμα του φυλακισμένου 

 

Έλα απφ ηα πην γλσζηά ζηξαηεγηθά παίγληα είλαη ην δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ. 
Σν φλνκά ηνπ πξνέξρεηαη απφ κία ηζηνξία πνπ πεξηέρεη ππφπηνπο ζε έλα έγθιεκα· ε 
ζεκαζία ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηεξάζηηα πνηθηιία ησλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο νη 
ζπκκεηέρνληεο αληηκεησπίδνπλ θίλεηξα παξφκνηα κε απηά πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 
χπνπηνη ζηελ ηζηνξία. 

 

 Γχν χπνπηνη ζε έλα κεγάιν έγθιεκα θξαηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά θειηά. 
Τπάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία γηα λα θαηαδηθάζνπκε θαζέλα απφ απηνχο γηα κηθξέο 
αμηφπνηλεο πξάμεηο, αιιά δελ ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία γηα λα θαηαδηθάζνπκε θάπνηνλ 
απφ απηνχο γηα ην κεγάιν έγθιεκα, εθηφο αλ έλαο απφ ηνπο ελεξγήζεη σο 
πιεξνθνξηνδφηεο έλαληη ηνπ άιινπ. ("θαξθί") Αλ δε κηιήζεη θαλέλαο απφ ηνπο δχν, 
ηφηε θαη νη δχν ζα δηθαζηνχλ γηα ηα κηθξνεγθιήκαηα θαη ζα κείλνπλ έλα ρξφλν ζηε 
θπιαθή. Αλ έλαο απφ ηνπο δχν κηιήζεη γηα ηνλ άιιν, ζα ειεπζεξσζεί θαη ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο κάξηπξαο ελάληηα ζηνλ άιιν, ν νπνίνο ζα πεξάζεη ηέζζεξα ρξφληα 
ζηε θπιαθή. Αλ θαη νη δχν κηιήζνπλ ν έλαο ελάληηα ζηνλ άιιν, ηφηε ζα πεξάζνπλ ηξία 
ρξφληα ζηε θπιαθή ν θαζέλαο. 

 

 Ζ θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί σο ζηξαηεγηθφ παίγλην. Παίθηεο 
ζα είλαη νη δχν χπνπηνη. Σν ζχλνιν θαηαζηάζεσλ θαζελφο απφ ηνπο δχν παίθηεο είλαη 
{Ζζπρία, Κάξθσκα}. Ζ ζεηξά ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ππφπηνπ 1, απφ ηελ θαιχηεξε 
πξνο ηελ ρεηξφηεξε είλαη (Κάξθσκα, Ζζπρία) (θαξθψλεη ηνλ άιιν χπνπην θαη 
ειεπζεξψλεηαη), (Ζζπρία, Ζζπρία) (κφλν έλαο ρξφλνο ζηε θπιαθή), (Κάξθσκα, 
Κάξθσκα) (ηξία ρξφληα ζηε θπιαθή), (Ζζπρία, Κάξθσκα) (ηέζζεξα ρξφληα ζηε 
θπιαθή). Ζ ζεηξά γηα ηνλ χπνπην 2 είλαη (Ζζπρία, Κάξθσκα), (Ζζπρία, Ζζπρία), 
(Κάξθσκα, Κάξθσκα), (Κάξθσκα, Ζζπρία). 

 

 Μπνξνχκε λα αλαπαξαζηήζνπκε ην παηρλίδη ζπκπαγψο ζε έλαλ πίλαθα. 
Πξψηε επηιέγνπκε ηηο ζπλαξηήζεηο απνηειεζκάησλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζεηξά 
πξνηηκήζεσλ ησλ ππφπησλ. Γηα ηνλ χπνπην 1 ρξεηαδφκαζηε κία ζπλάξηεζε u1 γηα ηελ 
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νπνία 
 

u1 (Κάξθσκα, Ζζπρία) > u1 (Ζζπρία, Ζζπρία) > u1 (Κάξθσκα, Κάξθσκα) > u1 (Ζζπρία, 
Κάξθσκα). 
 

 Μηα απιή πξνδηαγξαθή είλαη u1 (Κάξθσκα, Ζζπρία) = 3, u1(Ζζπρία, Ζζπρία) = 
2, u1 (Κάξθσκα, Κάξθσκα) = 1 θαη u1 (Ζζπρία, Κάξθσκα) = 0. Γηα ηνλ χπνπην 2 
κπνξνχκε λα επηιέμνπκε νκνίσο ηε ζπλάξηεζε γηα ηελ νπνία u2 γηα ηελ νπνία u2 

(Ζζπρία, Κάξθσκα) = 3, u2 (Ζζπρία, Ζζπρία) = 2, u2 (Κάξθσκα, Κάξθσκα) = 1, θαη u2 

(Κάξθσκα, Ζζπρία) = 0. Υξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο παξαζηάζεηο, ην παηρλίδη 
απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 13.1 ε απηφ ην ζρήκα νη δχν ζεηξέο αληηζηνηρνχλ ζηηο δχν 
πηζαλέο δξάζεηο ηνπ παίθηε 1, νη δχν ζηήιεο αληηζηνηρνχλ ζηηο δχν πηζαλέο ελέξγεηεο 
ηνπ παίθηε 2 θαη νη αξηζκνί ζε θάζε θειί είλαη ηα απνηειέζκαηα ησλ παηθηψλ ζε θάζε 
αληίδξαζή ηνπο, ζην νπνίν ην απνηέιεζκα ηνπ παίθηε 1 εκθαλίδεηαη πξψην. 

Πίλαθαο 4.1 Παξάδεηγκα ηνπ παηγλίνπ "Γίιεκκα ηνπ Φπιαθηζκέλνπ" 

  

 Σν δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ κνληεινπνηεί κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ 
ππάξρνπλ νθέιε απφ ηε ζπλεξγαζία (θάζε παίθηεο πξνηηκά θαη νη δχν παίθηεο λα 
επηιέμνπλ Ζζπρία απφ ην λα επηιέμνπλ θαη νη δχν Κάξθσκα), αιιά θάζε παίθηεο έρεη 
θίλεηξν γηα κία "δσξεάλ βφιηα" (λα επηιέμεη  Κάξθσκα), αλεμάξηεηα απφ ην ηη ζα θάλεη 
ν άιινο παίθηεο. Σν παίγλην είλαη ζεκαληηθφ φρη γηαηί καο ελδηαθέξεη ην λα 
θαηαλνήζνπκε ηα θίλεηξα γηα λα νκνινγήζνπλ νη χπνπηνη, αιιά γηαηί πνιιέο άιιεο 
θαηαζηάζεηο έρνπλ παξφκνηεο δνκέο. Κάζε θνξά πνπ δχν παίθηεο έρνπλ δχν ελέξγεηεο, 
έζησ C (ην αληίζηνηρν ηεο εζπρίαο) θαη D (ην αληίζηνηρν ηνπ θαξθψκαηνο),  ν παίθηεο 1 
πξνηηκάεη ηα (D, C) ζε (C, C) ζε (D, D) ζε (C, D), θαη ν παίθηεο 2 πξνηηκάεη (C, D) ζε 
(C, C) ζε (D, D) ζε (D, C), ην δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ κνληεινπνηεί απηφ πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη παίθηεο. 

4.4 Μια Ανώνυμη αγορά συναλλάγματος  

 

 Με ηνλ φξν λενθιαζηθά νηθνλνκηθά ελλννχκε ηηο πξφηππεο αμίεο ζηα καζήκαηα 
ηεο κηθξννηθνλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γεληθνχ κνληέινπ ηζνξξνπίαο 
Walrasian, φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Kenneth Arrow, Gérard Debreu, Frank Hahn, 
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Tjalling Koopmans, θαη άιισλ (Arrow 1951· Arrow θαη Hahn 1971· Koopmans 1957). Ζ 
ζεσξία ηεο λενθιαζηθήο νηθνλνκίαο ππνζηεξίδεη φηη γηα έλα πξντφλ, ε εμηζνξξφπεζε 
ησλ ηηκψλ είλαη ζηελ ηνκή ησλ θακππιψλ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο γηα απηφ ην πξντφλ. 
Δίλαη εχθνιν λα δνχκε φηη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν, έλαο ηδηνηειήο πσιεηήο ζα 
κπνξνχζε λα θεξδίζεη δεηψληαο κηα πςειφηεξε ηηκή, ή έλαο ηδηνηειήο αγνξαζηήο ζα 
κπνξνχζε λα θεξδίζεη πξνζθέξνληαο  ρακειφηεξε ηηκή. Αθνινχζσο παξνπζηάδνπκε 
έλα παξάδεηγκα, πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο Holt, Langan, θαη Villamil (1986)  

 

 ην πείξακα ησλ Holt-Langan-Villamil ππάξρνπλ ηέζζεξηο "αγνξαζηέο" θαη 
ηέζζεξηο "πσιεηέο". Σν πξντφλ είλαη κία κάξθα πνπ ν πσιεηήο κπνξεί λα αγνξάζεη γηα 
5.70€ (εθηφο αλ έρεη πσιεζεί), αιιά ν αγνξαζηήο κπνξεί λα ην αγνξάζεη γηα 6,8€ ζην 
ηέινο ηνπ παηρληδηνχ. Αλαιχνληαο ην παίγλην, ππνζέηνπκε φηη φινη νη αγνξαζηέο θαη νη 
πσιεηέο είλαη ηδηνηειείο. ε θαζέλα απφ ηνπο πέληε γχξνπο, θάζε αγνξαζηήο 
ελεκεξψζεθε, ηδηαηηέξσο ,φηη ζα κπνξνχζε λα αγνξάζεη κέρξη 4 κάξθεο, ελψ 11 κάξθεο 
δηαλεκήζεθαλ ζηνπο πσιεηέο (ζε 3 πσιεηέο δφζεθαλ απφ 3 κάξθεο ζηνλ θαζέλα θαη 
ζηνλ 4ν δφζεθαλ 2 κάξθεο). Κάζε παίθηεο ήμεξε κφλν ηνλ αξηζκφ ησλ καξθψλ πνπ είρε 
ζηελ θαηνρή ηνπ, ηνλ αξηζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα αγνξάζεη θαη ηελ αμία ηεο αγνξάο 
θαη δελ ήμεξε ηελ αμία ησλ καξθψλ ησλ άιισλ ή πφζεο θαηείραλ ή πφζεο επηηξεπφηαλ 
λα αγνξάζνπλ. Οη αγνξαζηέο ζα πξέπεη λα είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ κέρξη 6,8€ 
γηα θάζε κάξθα γηα κέρξη 4 κάξθεο ν θαζέλαο θαη νη πσιεηέο ζα πξέπεη λα είλαη 
πξφζπκνη λα πσιήζνπλ κηα κάξθα ζε νπνηνδήπνηε πνζφ αμίαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο 
ησλ 5.7€. Ζ ζπλνιηθή δήηεζε είλαη έηζη 16 γηα φιεο ηηο ηηκέο ίζεο ή κηθξφηεξεο ησλ 6.8€ 
θαη ε ζπλνιηθή πξνζθνξά είλαη 11 κάξθεο γηα πνζφ ίζν ή κεγαιχηεξν απφ 5.7€. 
Δπεηδή ππάξρεη κηα πεξίζζεηα δήηεζε γηα κάξθεο ζε θάζε ηηκή κεηαμχ ησλ 5.7€ θαη 
6.8€, ην κφλν ζεκείν ηνκήο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο είλαη ζηελ ηηκή p = 6.8€. Οη 
παίθηεο ζην παίγλην, σζηφζν, δελ είραλ θακηά απνιχησο γλψζε ηεο ζπλνιηθήο 
πξνζθνξάο θαη δήηεζεο γηαηί ν θαζέλαο ήμεξε κφλν ηελ δηθή ηνπ πξνζθνξά θαη δήηεζε 
γηα κάξθεο. 

 

 Οη φξνη ηνπ παηρληδηνχ είλαη φηη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ν πσιεηήο κπνξεί λα 
θαιέζεη δεηψληαο κηα ηηκή γηα ηε κάξθα θαη έλαο αγνξαζηήο κπνξεί λα θαιέζεη 
δεηψληαο  κηα πξνζθνξά γηα ηελ κάξθα. Απηή  ε ηηκή παξακέλεη "ζην ηξαπέδη" έσο 
φηνπ γίλεη απνδεθηή απφ έλαλ άιιν παίθηε, ή  δεηεζεί κία ρακειφηεξε ηηκή ή δεηεζεί 
κηα πςειφηεξε πξνζθνξά. πσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.1 ζηελ πξψηε πεξίνδν ηνπ 
παηγλίνπ, νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ήηαλ πεξίπνπ ζην κέζνλ κεηαμχ 5.6€ θαη 6.8€. Καηά ηελ 
δηάξθεηα ησλ επηηπρεκέλσλ 4 γχξσλ ε κέζε ηηκή απμήζεθε, κέρξη ηελ πεξίνδν 5 νη 
ηηκέο ήηαλ πνιχ θνληά ζηελ ηηκή ηζνξξνπίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ λενθιαζηθή 
ζεσξία. 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                         Ησάλλα Αγξνγηάλλε 

Κνηλσληθή πκπεξηθνξά θαη Θεσξία Παηγλίσλ  55 

 

 
Δηθόλα  4.1 Η δηπιή δεκνπξαζία. Σν κέγεζνο ηνπ θύθινπ είλαη αλάινγν κε ηνλ αξηζκό ησλ 
ζπλαιιαγώλ πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ αλαγξαθόκελε ηηκή. 

 

 ηελ πεξίνδν 6 θαη ζε θάζε κία απφ ηηο επηηπρεκέλεο 4 πεξηφδνπο, δφζεθε ην 
δηθαίσκα ζηνπο αγνξαζηέο λα αγνξάζνπλ έλα ζχλνιν 11 καξθψλ θαη ζε θάζε πσιεηή 
δφζεθαλ 4 κάξθεο. ε απηήλ ηελ λέα θαηάζηαζε, είλαη ζαθέο (ζηνπο παξαηεξεηέο πνπ 
γλσξίδνπλ απηά ηα γεγνλφηα, αλ θαη φρη νη παίθηεο πνπ ήηαλ ζην πείξακα) φηη ππάξρεη 
ηψξα έλα πιεφλαζκα καξθψλ ζε θάζε ηηκή κεηαμχ 5.7€ θαη 6.8€, έηζη ψζηε  ε 
πξνζθνξά θαη ε δήηεζε λα  ηέκλνληαη αθξηβψο ζηα 5.7€. Δλψ  νη πσιεηέο, πνπ 
πξνεγνπκέλσο είραλ έλα θέξδνο πεξίπνπ 1,1€/κάξθα ζε θάζε πεξίνδν, πξέπεη λα ήηαλ 
ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο επηπιένλ πξνκήζεηεο ζε κάξθεο, ζηηο επφκελεο πεξηφδνπο 
παξαηεξείηαη κηα πηψζε ηηκψλ έσο ηε δέθαηε πεξίνδν, πνπ ε ηηκή είλαη αξθεηά θνληά 
κε ηελ λενθιαζηθή πξφβιεςε, θαη ηψξα νη αγνξαζηέο θεξδίδνπλ πεξίπνπ 1,10€ θαηά 
κάξθα. Βιέπνπκε φηη αθφκα θαη φηαλ νη εκπιεθφκελνη παξάγνληεο είλαη εληειψο αλίδενη 
κε ηηο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, κπνξνχλ λα 
θηλεζνχλ γξήγνξα ζε κηα ηηκή εμηζνξξφπεζεο - εθθαζάξηζεο ηεο αγνξάο θάησ απφ 
θαηάιιειεο ζπλζήθεο. 

4.5 Η λογική της αλτρουιστικής προσφοράς  

 

 Γελ ππάξρεη ηίπνηα παξάινγν ζην λα ελδηαθεξφκαζηε γηα ηνπο άιινπο. Αιιά ην 
λα έρνπκε πξνηηκήζεηο γηα αιηξνπηζηηθέο πξάμεηο, ζπλεπάγεηαη κεηαβαηηθέο 
πξνηηκήζεηο φπσο απαηηείηαη απφ ηελ έλλνηα ηεο ινγηθήο ζηελ ζεσξία απνθάζεσλ; Οη  
Andreoni θαη Miller (2002), έδεημαλ φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ παηγλίνπ ηνπ Γηθηάηνξα 
(Dictator Game), ζπλεπάγεηαη. Δπηπξνζζέησο, δελ ππάξρνπλ γλσζηά 
αληηπαξαδείγκαηα. 

 

 ην παίγλην ηνπ Γηθηάηνξα, πνπ αξρηθά κειεηήζεθε απφ ηνλ Forsythe (1994),ν 
πεηξακαηηζηήο δίλεη ζε έλαλ παίθηε, πνπ απνθαιείηαη Γηθηάηνξαο, έλα νξηζκέλν πνζφ 
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ρξεκάησλ θαη ηνλ θαζνδεγεί λα δψζεη έλα ηκήκα ηνπ, φζν απηφο επηζπκεί ζε έλα 
δεχηεξν, άγλσζην παίθηε, πνπ απνθαιείηαη Γέθηεο. Ο Γηθηάηνξαο θξαηά φηη δελ 
επηιέγεη λα δψζεη ζηνλ Γέθηε. Πξνθαλψο έλαο ηδηνηειήο Γηθηάηνξαο δελ ζα δψζεη 
ηίπνηα ζηνλ Γέθηε. Αο ππνζέζνπκε φηη ν πεηξακαηηζηήο δίλεη ζηνλ Γηθηάηνξα m 
πφληνπο (εμαγνξάζηκνη ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο κε πξαγκαηηθά ρξήκαηα) θαη ηνπ 
ιέεη φηη ε ηηκή γηα λα δψζεη θάπνηνπο απφ απηνχο ηνπο πφληνπο ζηνλ Γέθηε είλαη p, 
γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη θάζε πφληνο ηνπ Γέθηε έρεη θφζηνο γηα ηνλ δφηε p πφληνπο. 
Γηα παξάδεηγκα, αλ p = 4, ηφηε θνζηίδεη ζηνλ Γηθηάηνξα 4 πφληνπο γηα θάζε πφλην πνπ 
απηφο κεηαθέξεη ζηνλ Γέθηε. Οη επηινγέο ηνπ Γηθηάηνξα πξέπεη ηφηε λα ηθαλνπνηνχλ 
ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πs + pπν = m,φπνπ πs  είλαη ην πνζφ πνπ 
θξαηάεη ν Γηθηάηνξαο θαη πν είλαη ην πνζφ πνπ παίξλεη ν Γέθηεο. Ζ εξψηεζε ηφηε, είλαη 
απιά, ππάξρεη κηα πξνηεηλφκελε ζπλάξηεζε  u(πs, πν) κε ηελ νπνία ν Γηθηάηνξαο 
απμάλεη ζην αληηθείκελν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πs + pπν = m; Δάλ είλαη 
έηζη, ηφηε είλαη εμίζνπ ινγηθφ απφ άπνςε ζπκπεξηθνξάο, λα ελδηαθεξζεί γηα λα δψζεη 
ζηνλ Γέθηε φπσο θαη λα ελδηαθεξζεί λα θαηαλαιψζεη ηα εκπνξεχκαηα ηεο αγνξάο. 

 

 Ο Varian (1982) έδεημε φηη ην αθφινπζν γεληθεπκέλν αμίσκα ηεο απνθάιπςεο 
ηεο πξνηίκεζεο (GARP - Genenalized Axiom of Revealed Preference) είλαη αξθεηφ γηα 
λα εμαζθαιίζεη φρη κφλν ηελ ινγηθή αιιά φηη ηα άηνκα έρνπλ αθφξεζηεο, ζπλερείο, 
κνλφηνλεο, θαη θνίιεο ζπλαξηήζεηο ρξεζηκφηεηαο - ην είδνο πνπ αλακέλεηαη ζηελ 
παξαδνζηαθή ζεσξία ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο.  Γηα λα νξίζνπκε ηε GARP, αο 
ππνζέζνπκε ηελ αηνκηθή δέζκε αγνξψλ  x(p) φηαλ νη ηηκέο είλαη p. Θεσξνχκε φηη ε 
δέζκε θαηαλάισζεο x(ps) απνθαιχπηεη άκεζα φηη πξνηηκάηαη γηα ηε δέζκε x(pt) εάλ 
psx(pt) ≤ psx(ps) · γηα παξάδεηγκα, ην x(pt) ζα κπνξνχζε λα είρε αγνξαζηεί φηαλ ην x(ps) 
είρε αγνξαζηεί. Λέκε φηη ην x(ps) έρεη έκκεζα απνθαιπθζεί γηα λα πξνηηκεζεί ην x(pt), 
εάλ ππάξρεη αθνινπζία x(ps) = x(p1), x(p2) ,..., x(pk) = x(pt), φπνπ θάζε x(pi) 
απνθαιχπηεη άκεζα φηη πξνηηκάηαη απφ ην  x(pi+1), γηα i = 1, ..., k-1. H GARP ηειηθά 
είλαη ε αθφινπζε ζπλζήθε: εάλ x(ps) έρεη έκκεζα απνθαιπθζεί γηα λα πξνηηκεζεί ην 
x(pt), ηφηε ptx(pt) ≤ ptx(ps), π.ρ. ην x(ps) δε θνζηίδεη ιηγφηεξν απφ ην x(pt) φηαλ ην x(ps) 
έρεη αγνξαζηεί. 

 

 Οη Andreoni and Miller (2002) εξγάζηεθαλ κε 176 καζεηέο ζε κία ζε αξρηθή 
(elemantary) ηάμε νηθνλνκηθψλ θαη έπαημαλ ην παίγλην ηνπ Γηθηάηνξα πνιιέο θνξέο ν 
θαζέλαο, κε ην p λα παίξλεη ηηο ηηκέο p = 0.25, 0.33, 0.5, 1,2,3,θαη 4 θαη κε ηα πνζά ησλ 
καξθψλ λα ηζνχληαη κε m = 40, 60, 75, 80, θαη 100. Βξήθαλ φηη κφλν 18 απφ ηνπο 176 
παίθηεο παξαβίαζαλ ηελ GARP ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαη φηη απφ απηέο ηηο 
παξαβηάζεηο, κφλν ηέζζεξηο ήηαλ ζεκαληηθέο. Δλ αληηζέζεη, εάλ νη επηινγέο ήηαλ 
ηπραίεο ζα πεξηκέλακε φηη κεηαμχ 78-95% ησλ παηθηψλ ζα έπξεπε λα είραλ παξαβηάζεη 
ηελ GARP.  

 

 Χο πξνο ηνλ βαζκφ ηεο αιηξνπηζηηθήο πξνζθνξάο ζε απηφ ην πείξακα, νη 
Andreoni θαη Miller βξήθαλ φηη 22,7% ησλ παηθηψλ ήηαλ απφιπηα εγσηζηέο, ην 14,2% 
ήηαλ εληειψο ηζφηηκε γηα φιεο ηηο ηηκέο θαη ην 6.2% δηέζεηε πάληα φια ηα ρξήκαηα έηζη 
ψζηε λα απμήζεη  ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ θέξδηζε (π.ρ. φηαλ p > 1, θξαηνχζαλ φια ηα 
ρξήκαηα, θαη φηαλ p < 1 έδηλαλ φια ηα ρξήκαηα ζηνλ Γέθηε). 

 

 Απφ απηή ηε κειέηε ζπκπεξαίλνπκε φηη, ηνπιάρηζηνλ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, 
θαη ίζσο ζε φιεο, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηηο αιηξνπηζηηθέο πξνηηκήζεηο κε έλαλ ηξφπν 
εληειψο παξάιιειν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδνπκε ηα ρξήκαηα θαη ηα ηδησηηθά αγαζά ζε 
αηνκηθέο ιεηηνπξγίεο πξνηίκεζεο. Υξεζηκνπνηνχκε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ζηα 
πξνβιήκαηα πνπ παξαζέηνπκε αθνινχζσο.  
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4.6 Υπό συνθήκες αλτρουιστική συνεργασία 

 

 Σφζν ε ηζρπξή ακνηβαηφηεηα, φζν θαη ε απνζηξνθή ηεο αληζφηεηαο 
ζπλεπάγνληαη ππφ ζπλζήθεο αιηξνπηζηηθή ζπλεξγαζία ζε κηα κνξθή πξνδηάζεζεο λα 
ζπλεξγαζηνχλ ζε έλα θνηλσληθφ δίιεκκα εθφζνλ νη άιινη παίθηεο επίζεο 
ζπλεξγάδνληαη, αλ θαη έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο: ν δπλαηφο ζπλεξγάηεο πηζηεχεη 
ζηελ επηζηξνθή ηνπ θαινχ γηα ην θαιφ, αλ θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο αλαδηαλεκεηηθέο 
επηπηψζεηο, φπσο ε αληζφηεηα πνπ απερζάλεηαη ην άηνκν, απιά δελ ζέιεη λα 
δεκηνπξγήζεη άληζα απνηειέζκαηα θάλνληαο θάπνηα κέιε λα θέξνπλ έλα δπζαλάινγν 
ηκήκα ηεο ζπλεξγαζίαο. 

 

 Ο θνηλσληθφο ςπρνιφγνο Toshio Yamagishi  θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 
ρξεζηκνπνίεζαλ ην Γίιεκκα ηνπ Φπιαθηζκέλνπ γηα λα δείμνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ 
παηθηψλ (καζεηέο θνιιεγίνπ απφ ηελ Ηαπσλία θαη ηελ Ακεξηθή) αμηνιφγεζαλ ζεηηθά ηελ 
αιηξνπηζηηθή ζπλεξγαζία. ε απηφ ην παίγλην, έζησ φηη  CC φηαλ θαη νη δχν παίθηεο 
ζπλεξγάδνληαη, DD θαη νη δχν παίθηεο αξλνχληαη, έζησ  CD γηα ην εγψ ζπλεξγάδνκαη 
αιιά ν ζπλεξγάηεο κνπ αξλείηαη θαη έζησ DC γηα ην εγψ αξλνχκαη αιιά ν ζπλεξγάηεο 
κνπ ζπλεξγάδεηαη. 'Έλα ηδηνηειέο άηνκν  ζα εκθαλίδεη DC > CC > DD  > CD, ελψ κία 
αιηξνπηζηηθή ζπλεξγαζία ζα εκθάληδε CC > DC > DD > CD. Γηα παξάδεηγκα, ν 
ηδηνηειήο παίθηεο πξνηηκά λα αξλεζεί νηηδήπνηε θάλεη ν ζπλεξγάηεο ηνπ, ελψ ν θαηά 
ζπλζήθε αιηξνπηζηήο ζπλεξγάηεο πξνηηκά λα ζπλεξγαζηεί γηα φζν ζπλεξγάδεηαη ν 
ζπλεξγάηεο ηνπ. Ο Watabe (1996), ρξεζηκνπνηψληαο 148 Ηάπσλεο, δηαπίζησζε φηη ν 
κέζνο φξνο ηεο ζθνπηκφηεηαο ησλ ηεζζάξσλ απνηειεζκάησλ ήηαλ ζχκθσλνο κε ηηο 
δηαηαρζείζεο πξνηηκήζεηο ησλ αιηξνπηζηηθψλ πξνηηκήζεσλ. Οη πεηξακαηηζηέο επίζεο 
δήηεζαλ απφ 23 παίθηεο εάλ ζα ζπλεξγάδνληαλ εάλ ήμεξαλ ήδε φηη ν ζπλεξγάηεο ηνπο 
επξφθεηην λα  ζπλεξγαζηεί, θαη 87% (20) είπαλ φηη ζα κπνξνχζαλ. Ο Hayashi (1999) 
έθαλε ην ίδην πείξακα κε ακεξηθαλνχο καζεηέο  κε ηα ίδηα απνηειέζκαηα. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε, φια νη παίθηεο είπαλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ, εάλ νη εηαίξνη 
ηνπο είραλ ήδε δεζκεπηεί λα ζπλεξγαζηνχλ. 

 

 Δλψ πνιιά άηνκα θαίλεηαη λα αμηνινγνχλ ηελ ππφ ζπλζήθεο αιηξνπηζηηθή 
ζπλεξγαζία, νη παξαπάλσ έξεπλεο δελ ρξεζηκνπνίεζαλ πξαγκαηηθή λνκηζκαηηθή 
ζπλαιιαγή, νπφηε δελ είλαη ζαθέο πφζν έληνλα θαηέρνληαη απηέο νη αμίεο, ή αλ γίλνληαη 
θαζφινπ, γηαηί ηα αληηθείκελα κπνξεί απιά λα πιεξψλνπλ ηα κεγάια ιφγηα κε 
αιηξνπηζηηθέο αμίεο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ θαηέρνπλ. Γηα λα αληηκεησπίζνπλ 
απηφ ην δήηεκα νη Kiyonari, Tanida θαη Yamagishi (2000), έθαλαλ απηφ ην πείξακα κε 
πξαγκαηηθή λνκηζκαηηθή ζπλαιιαγή, ρξεζηκνπνηψληαο 149 Ηάπσλεο θνηηεηέο 
παλεπηζηεκίνπ. Οη πεηξακαηηζηέο έηξεμαλ 3 δηαθνξεηηθέο ζπλεδξίεο, κε πεξίπνπ ίζνλ 
αξηζκφ παηθηψλ ζε θάζε ζπλεδξία. Ζ πξψηε ζπλεδξία ήηαλ έλα "ηαπηφρξνλν" δίιεκκα 
ηνπ θπιαθηζκέλνπ, ε δεχηεξε ήηαλ κία θαηάζηαζε  "δεχηεξνπ - παίθηε" γηα ηελ νπνία 
εηπψζεθε φηη ν πξψηνο παίθηεο ζην δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ είρε ήδε απνθαζίζεη λα 
ζπλεξγαζηεί, θαη ε ηξίηε ήηαλ κηα ζπλεδξία “πξψηνπ - παίθηε” ζηελ νπνία εηπψζεθε 
ζηνλ παίθηε φηη ε απφθαζή ηνπ λα ζπλεξγαζηεί ή λα αξλεζεί κπνξνχζε λα 
γλσζηνπνηεζεί ζην δεχηεξν παίθηε πξηλ ν ηειεπηαίνο θάλεη ηελ επηινγή ηνπ. Οη 
πεηξακαηηζηέο βξήθαλ φηη 38% ησλ παηθηψλ ζπλεξγάζηεθαλ ζηελ ηαπηφρξνλε 
ζπλεδξία, ην 62% ζπλεξγάζηεθε ζηελ ζπλεδξία ηνπ δεχηεξνπ παίθηε θαη 59% 
ζπλεξγάζηεθε ζηελ ζπλεδξία ηνπ πξψηνπ παίθηε. Ζ απφθαζε λα ζπλεξγαζηνχλ ζε 
θάζε ζπλεδξία θφζηηδε ζηνλ παίθηε πεξίπνπ 5€. Απηφ δείρλεη απεξίθξαζηα φηη ε 
πιεηνςεθία ησλ παηθηψλ ήηαλ ππφ ζπλζήθεο αιηξνπηζηηθά ζπλεξγάζηκνη (62%). Οη ίδηνη 
πεξίπνπ, δελ ήηαλ κφλν ζπλεξγάηεο, αιιά ήηαλ επίζεο πξφζπκνη λα ζηνηρεκαηίζνπλ 
φηη νη ζπλεξγάηεο ηνπο ζα κπνξνχζαλ (59%), εθφζνλ νη ηειεπηαίνη δηαβεβαηψζεθαλ φηη 
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δελ ζα αξλεζνχλ, αλ θαη θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ρσξίο απηήλ ηελ δηαβεβαίσζε, 
κφλν 38% ζα κπνξνχζε πξάγκαηη λα ζπλεξγαζηεί. 

4.7 Αλτρουιστική τιμωρία 

 

 Σφζν ε ηζρπξή ακνηβαηφηεηα φζν θαη ε απνζηξνθή ηεο αληζφηεηαο 
ζπλεπάγνληαη ηελ αιηξνπηζηηθή ηηκσξία ζαλ κηα κνξθή πξνδηάζεζεο λα ηηκσξήζνπλ 
εθείλνπο πνπ απέηπραλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζε έλα θνηλσληθφ δίιεκκα. Ζ πεγή απηήο ηεο 
ζπκπεξηθνξάο είλαη δηαθνξεηηθή ζηηο δχν πεξηπηψζεηο: ε ηζρπξή ακνηβαηφηεηα πηζηεχεη 
ζηελ επηζηξνθή ηνπ θαθνχ γηα ην θαθφ, αλεμάξηεηα απφ ηηο αλαδηαλεκεηηθέο 
επηπηψζεηο, ελψ ε αληζφηεηα απνζηξέθεη ην άηνκν πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη κηα πην 
ηζφηηκε θαηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ αθφκα θαη ζε βάξνο ρακειφηεξσλ 
απνηειεζκάησλ γηα ηνλ ίδην θαη γηα ηνπο άιινπο.  
 

Tν απινχζηεξν παηρλίδη πνπ παξνπζηάδεη ηελ αιηξνπηζηηθή ηηκσξία είλαη ην 
παίγλην θπξηαξρίαο (Ultimatum Game), (Güth, Schmittberger, θαη Schwarze 1982). 
Κάησ απφ ζπλζήθεο αλσλπκίαο, ζηνπο 2 παίθηεο δίλεηαη έλα πνζφ ρξεκάησλ, αο 
πνχκε 10€. 'Έλαο απφ ηνπο παίθηεο αο ηνλ απνθαιέζνπκε ν παίθηεο πνπ πξνηείλεη, 
θαιείηαη λα πξνζθέξεη νπνηνδήπνηε πνζφ δνιαξίσλ απφ 1-10€ ,ζηνλ 2ν παίθηε ,ν 
νπνίνο απνθαιείηαη ν παίθηεο πνπ απαληάεη. Ο παίθηεο πνπ πξνηείλεη κπνξεί λα θάλεη 
κφλν 1 πξνζθνξά θαη ν παίθηεο πνπ απαληάεη κπνξεί είηε λα δερζεί είηε λα αξλεζεί 
απηήλ ηελ πξνζθνξά. Δάλ ν παίθηεο πνπ απαληάεη δερζεί ηελ πξνζθνξά, ηα ρξήκαηα 
κνηξάδνληαη αλάινγα. Δάλ ν παίθηεο πνπ απαληάεη απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά θαη νη 2 
παίθηεο δελ ζα πάξνπλ ηίπνηα. Καλέλαο απφ ηνπο δχν παίθηεο δελ αληηκεησπίδεη ηνλ 
άιιν πνηέ μαλά. 
 

 Τπάξρεη κφλν κηα ζηξαηεγηθή αληαπφθξηζεο, πνπ είλαη ε θαιχηεξε απάληεζε 
γηα έλα ηδηνηειέο άηνκν: απνδέμνπ νηηδήπνηε ζνπ πξνζθέξεηαη. Γλσξίδνληαο ην απηφ 
έλαο ηδηνηειήο παίθηεο πνπ πξνηείλεη, ν νπνίνο πηζηεχεη φηη αληηκεησπίδεη έλαλ ηδηνηειή 
παίθηε  πνπ απαληάεη, πξνζθέξεη ην ειάρηζην δπλαηφλ πνζφ ηνπ 1€ θαη απηφ γίλεηαη 
απνδεθηφ. 

 

 Χζηφζν, φηαλ παίδνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην ηδηνηειέο απνηέιεζκα δελ 
επηηπγράλεηαη ζρεδφλ πνηέ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φζεο πεξηζζφηεξεο επαλαιήςεηο ηνπ 
παξφληνο πεηξάκαηνο έρνπλ ηεθκεξησζεί, ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη κε 
δηαθνξεηηθά πνζά ρξεκάησλ, νη παίθηεο πνπ πξνζθέξνπλ, πξνζθέξνπλ ζπλήζσο 
ζηνπο παίθηεο πνπ απαληάλε πνιχ ζεκαληηθά πνζά (50% ηνπ ζπλφινπ είλαη γεληθά κηα 
θαιή πξνζθνξά) θαη νη παίθηεο πνπ απαληάλε ζπρλά απνξξίπηνπλ ηηο πξνζθνξέο 
θάησ απφ 30% (Güth θαη Tietz 1990· Camerer θαη Thaler 1995). Δμαξηψληαη απηά ηα 
απνηειέζκαηα απφ ηελ θνπιηνχξα; Έρνπλ κηα ηζρπξή γελεηηθή ζπληζηψζα ή φινη νη 
επηηπρεκέλνη πνιηηηζκνί κεηαθέξνπλ παξφκνηεο αμίεο αιιειεγγχεο ζηα άηνκα;  
 

Ο Roth (1991) δηεμήγαγε ην παίγλην θπξηαξρίαο ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο 
(Ζ.Π.Α., Γηνπγθνζιαβία, Ηαπσλία θαη Ηζξαήι), θαη βξήθε φηη ελψ ην επίπεδν ησλ 
πξνζθνξψλ δηέθεξε ιίγν αιιά ήηαλ ζεκαληηθή ε δηαθνξά σο πξνο ηα πνζά ζηηο 
δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ε πηζαλφηεηα ηνπ λα απνξξηθζεί ε πξνζθνξά δελ δηέθεξε. Απηφ 
δείρλεη φηη ηφζν νη παίθηεο πνπ πξνηείλνπλ φζν θαη νη παίθηεο πνπ απαληάλε 
κνηξάδνληαλ ηελ ίδηα έλλνηα ηνπ ηη ζεσξείηαη δίθαην ζε απηήλ ηελ θνηλσλία θαη φηη νη 
παίθηεο πνπ πξνηείλνπλ πξνζαξκφδνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο γηα λα αληηθαηνπηξίδνπλ 
απηήλ ηελ θνηλή αληίιεςε. Οη δηαθνξέο ζε επίπεδν πξνζθνξάο ζε φιεο ηηο ρψξεο, 
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παξεκπηπηφλησο, ήηαλ ζρεηηθά κηθξέο. ηαλ κειεηήζεθε κηα πνιχ κεγαιχηεξε 
πνιηηηζηηθή δηαθχκαλζε, σζηφζν, βξέζεθαλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά, 
αληαλαθιψληαο δηαθνξεηηθά πξφηππα ηνπ ηη ζεκαίλεη δίθαην ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ 
θνηλσλίεο. (Henrich 2004).  
 
 Ζ ζπκπεξηθνξά ζην παίγλην θπξηαξρίαο ηεξεί έηζη ην ηζρπξφ κνληέιν ηεο 
ακνηβαηφηεηαο: δίθαηε ζπκπεξηθνξά ζην παίγλην θπξηαξρίαο γηα ζπνπδαζηέο θνιιεγίσλ 
είλαη ην 50-50. Οη παίθηεο πνπ απαληάλε απνξξίπηνπλ πξνζθνξέο θάησ απφ 40% ζαλ 
κία κνξθή αιηξνπηζηηθήο ηηκσξίαο ηεο παξάβαζεο ηνπ παίθηε πνπ πξνηείλεη. Οη 
παίθηεο πνπ πξνηείλνπλ πξνζθέξνπλ 50% γηαηί είλαη  αιηξνπηζηέο ζπλεξγάηεο, ή 40% 
γηαηί θνβνχληαη ηελ απφξξηςε.  Γηα λα ππνζηεξίμνπκε απηή ηελ αιιειεπίδξαζε, 
ζεκεηψλνπκε φηη αλ νη πξνζθνξέο ζην παίγλην θπξηαξρίαο παξάγνληαη απφ έλαλ 
ππνινγηζηή θαη φρη απφ ηνλ παίθηε πνπ πξνηείλεη, θαη αλ νη παίθηεο πνπ απαληάλε ην 
γλσξίδνπλ απηφ, νη ρακειέο πξνζθνξέο ζπάληα απνξξίπηνληαη (Blount 1995). Απηφ 
ππνδειψλεη φηη νη παίθηεο θηλνχληαη απφ ακνηβαηόηεηα, αληηδξψληαο ζηελ παξαβίαζε 
ησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο (Greenberg and Frisch 1972).  
 

Δπηπιένλ, ζε κηα παξαιιαγή ηνπ παηρληδηνχ ζηελ νπνία κηα απφξξηςε ηνπ 
παίθηε πνπ απαληάεη νδεγεί ζην λα κελ πάξεη ηίπνηα ν ίδηνο, αιιά επηηξέπεη ζηνλ 
παίθηε πνπ πξνηείλεη λα θξαηήζεη ην κεξίδην πνπ πξφηεηλε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, νη παίθηεο 
πνπ απαληάλε δελ απνξξίπηνπλ πνηέ ηηο πξνζθνξέο, θαη νη παίθηεο πνπ πξνηείλνπλ 
θάλνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξεο (αιιά αθφκα ζεηηθέο) πξνζθνξέο (Bolton θαη Zwick 
1995). Χο ηειηθή έλδεημε φηη ηα δπλαηά θίλεηξα ακνηβαηφηεηαο είλαη ιεηηνπξγηθά ζε απηφ 
ην παίγλην, κεηά ην ηέινο ηνπ, φηαλ ξσηήζεθαλ γηαηί πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα απφ ην 
ρακειφηεξν δπλαηφλ πνζφ, νη παίθηεο πνπ πξνηείλνπλ απιά απάληεζαλ φηη 
θνβήζεθαλ νη παίθηεο πνπ απαληάλε ζα ζεσξνχζαλ άδηθεο ηηο κηθξέο πξνζθνξέο θαη 
ζα ηηο απέξξηπηαλ. ηαλ  νη παίθηεο πνπ απαληάλε απέξξηςαλ ηηο πξνζθνξέο, 
ζπλήζσο ηζρπξίζηεθαλ φηη ήζειαλ λα ηηκσξήζνπλ ηελ άδηθε ζπκπεξηθνξά. ε φια ηα 
παξαπάλσ πεηξάκαηα έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ αηφκσλ (πεξίπνπ έλα ηέηαξην, 
ηππηθά) πξνζαξκφζηεθε ζηηο ηδηνηειείο πξνηηκήζεηο. 

4.8 Ισχυρή αμοιβαιότητα στην αγορά εργασίας 

 

 Οη Gintis (1976) θαη Akerlof (1982) πξφηεηλαλ φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, νη 
εξγνδφηεο πιεξψλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε πςειφηεξνπο κηζζνχο απφ φηη ρξεηάδεηαη, 
κε ηελ πξνζδνθία φηη νη ππάιιεινη ζα αληαπνθξίλνληαλ θαηαβάιινληαο κεγαιχηεξε 
πξνζπάζεηα απφ φηη ήηαλ απαξαίηεην. Οη Fehr, Gächter θαη Kirchsteiger (1997) 
πξαγκαηνπνίεζαλ έλα πείξακα γηα λα επηθπξψζνπλ ηελ  λνκηκνπνίεζε ή ην κνληέιν 
ηνπ δψξνπ αληαιιαγήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
  

Οη πεηξακαηηζηέο ρψξηζαλ κία νκάδα 141 παηθηψλ (ζπνπδαζηέο θνιιεγίνπ πνπ 
είραλ ζπκθσλήζεη λα ζπκκεηάζρνπλ γηα λα θεξδίζνπλ ρξήκαηα) ζε "εξγνδφηεο" θαη 
"εξγαδνκέλνπο". Οη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ είλαη νη αθφινπζνη. Δάλ έλαο εξγνδφηεο 
πξνζιακβάλεη έλαλ εξγαδφκελν πνπ παξέρεη πξνζπάζεηα e θαη ιακβάλεη έλα κηζζφ w, 
ην θέξδνο ηνπ είλαη π = 100e - w. Ο κηζζφο πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 1 θαη 100 θαη ε 
πξνζπάζεηα είλαη κεηαμχ 0.1 θαη 1. Ζ ακνηβή ηνπ εξγαδνκέλνπ είλαη ηφηε u = w -c(e), 
φπνπ c(e) είλαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζπάζεηαο φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.2. 
ιεο νη πιεξσκέο αθνξνχλ πξαγκαηηθά ρξήκαηα πνπ νη παίθηεο παίξλνπλ ζην ηέινο 
ηεο πεηξακαηηθήο ζπλεδξίαο. Απνθαινχκε απηφ ην παίγλην, πεηξακαηηθφ παίγλην ηεο 
αγνξάο εξγαζίαο (Experimental Labor Market Game). 
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ρήκα 4.2  Σν θόζηνο ηεο πξνζπάζεηαο ζην ζρεδηάγξακκα ησλ  Fehr, Gächter, θαη Kirchsteiger 
(1997). 

 

 Ζ αθνινπζία ησλ ελεξγεηψλ είλαη ε αθφινπζε. Ο εξγνδφηεο πξψηα πξνζθέξεη 
κία "ζχκβαζε" πξνζδηνξίδνληαο έλα κηζζφ w θαη έλα επηζπκεηφ πνζφ ηεο 
πξνζπάζεηαο e*.  Γίλεηαη κηα ζχκβαζε κε ηνλ πξψην εξγαδφκελν πνπ ζπκθσλεί κε 
απηνχο ηνπο φξνπο. Έλαο εξγνδφηεο κπνξεί λα θάλεη έλα ζπκβφιαην (w, e*) κε έλα, ην 
πνιχ, εξγαδφκελν. Ο εξγαδφκελνο πνπ ζπκθσλεί κε απηνχο  ηνπο φξνπο ιακβάλεη ην 
κηζζφ w θαη παξέρεη έλα επίπεδν πξνζπάζεηαο e, πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ίζε κε 
ηελ πξνζπάζεηα e* ηεο ζχκβαζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ ππάξρνπλ πνηλέο εάλ ν 
εξγαδφκελνο δελ ηεξήζεη ηελ ππφζρεζή ηνπ, έηζη ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα δηαιέμεη 
νπνηνδήπνηε επίπεδν πξνζπάζεηαο e ∈ [0.1, 1], ρσξίο λα ηηκσξεζεί. Αλ θαη νη παίθηεο 
κπνξνχλ λα παίμνπλ απηφ ην παίγλην αξθεηέο θνξέο κε δηαθνξεηηθνχο ζπλεξγάηεο, 
θάζε αιιειεπίδξαζε εξγνδφηε-εξγαδφκελνπ είλαη κηα κε επαλαιακβαλφκελε (one-
shot) εθδήισζε. Δπηπιένλ ε ηαπηφηεηα ησλ παηθηψλ δελ απνθαιχπηεηαη πνηέ. 

 

 Αλ νη εξγαδφκελνη είλαη ηδηνηειείο, ζα δηαιέμνπλ ην επίπεδν πξνζπάζεηαο κε 
κεδεληθφ θφζηνο e = 0.1, ρσξίο λα έρεη ζεκαζία ηη κηζζφο ηνπο πξνζθέξεηαη. 
Γλσξίδνληαο ην απηφ, νη εξγνδφηεο δελ ζα πιεξψζνπλ πνηέ πεξηζζφηεξα απφ ην 
ειάρηζηα απαξαίηεην γηα λα πείζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα δερηνχλ ηελ ζχκβαζε, ην  
νπνίν είλαη 1 (ππνζέηνληαο φηη κφλν αθέξαηεο πξνζθνξέο επηηξέπνληαη). Ο 
εξγαδφκελνο ζα δερηεί ηελ πξνζθνξά θαη ζα ζέζεη  e = 0.1. Δπεηδή c(0.1) = 0, ε ακνηβή 
ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη  u = 1. Ζ ακνηβή ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη  

 
π = 0.1 x 100 - 1 = 9 
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 ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, απηφ ην ηδηνηειέο απνηέιεζκα ζπάληα ζπλέβε ζε 
απηφ ην πείξακα. Ο κέζνο φξνο ηεο θαζαξήο πιεξσκήο ησλ εξγαδνκέλσλ ήηαλ  u = 
35, θαη φζν πην γελλαηφδσξε ήηαλ ε πξνζθνξά κηζζνχ ηνπ εξγνδφηε ζηνλ εξγαδφκελν, 
ηφζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε πξνηεηλφκελε πξνζπάζεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη 
εξγνδφηεο δηθαηνιφγεζαλ ηελ πξνδηάζεζε γηα ηζρπξή ακνηβαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, 
θάλνληαο αξθεηά γελλαηφδσξεο πξνζθνξέο κηζζψλ θαη θαηέβαιιαλ κεγαιχηεξε 
πξνζπάζεηα, ζαλ έλα κέζν ψζηε λα απμήζνπλ ηφζν ηηο δηθέο ηνπο ακνηβέο φζν θαη ησλ 
εξγαδνκέλσλ, φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 4.3. Παξφκνηα απνηειέζκαηα 
παξαηεξήζεθαλ απφ ηνπο Fehr, Kirchsteiger θαη Riedl (1993, 1998). 

 

 

ρήκα 4.3  ρέζε ηεο ζπκβαιιόκελεο θαη παξαδνζείζαο πξνζπάζεηαο ζην κηζζό ησλ 
εξγαδνκέλσλ (141 παίθηεο). Από Fehr, Gächter, θαη Kirchsteiger (1997). 

  

               ηελ εηθφλα 4.3  επίζεο δείρλεη φηη, αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη είλαη 
δπλαηά ακνηβαίνη ,ζε φπνην πνζνζηφ ησλ κηζζψλ, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κηα 
ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο πξνζπάζεηαο πνπ ζπκθσλήζεθε παξαπάλσ 
θαη ηνπ πνζνχ πνπ πξάγκαηη παξαδφζεθε. (Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 
πεηξακαηηζηέο δεκηνχξγεζαλ  πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνπο εξγνδφηεο, έηζη 
εμαζθάιηζαλ έλα πιεφλαζκα πξνζθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ.) Απηφ δελ έγηλε γηαηί 
ππάξρνπλ κεξηθά "θαθά κήια" κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά επεηδή 
κφλν ην 26% ησλ εξγαδνκέλσλ έδσζε ην επίπεδν ηεο πξνζπάζεηαο πνπ είρε 
ππνζρεζεί. πκπεξαίλνπκε φηη ε δπλαηή ακνηβαηφηεηα έρεη ηελ ηάζε λα ζέηεη ζε θίλδπλν 
ηελ εζηθή ηνπο ζε θάπνην βαζκφ. 
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 Γηα λα δνχκε αλ νη εξγνδφηεο είλαη επίζεο έληνλα αιιειέλδεηνη, νη 
πεηξακαηηζηέο επέθηεηλαλ ην παίγλην επηηξέπνληαο ζηνπο εξγνδφηεο λα αληαπνθξηζνχλ 
ακνηβαία ζηηο επηινγέο γηα ηελ πξαγκαηηθή πξνζπάζεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Με 
θφζηνο 1, έλαο εξγνδφηεο ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηελ πιεξσκή ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηνπ θαηά 2.5. Δάλ νη εξγνδφηεο ήηαλ ηδηνηειείο, δελ ζα κπνξνχζαλ 
θπζηθά λα θάλνπλ θάηη δηφηη δελ ζα κπνξνχζαλ λα αιιειεπηδξάζνπλ (ελ γλψζεη ηνπο) 
κε ηνλ ίδην εξγαδφκελν γηα δεχηεξε θνξά. Δληνχηνηο, ην 68% ησλ θνξψλ, νη εξγνδφηεο 
ηηκψξεζαλ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δελ ηήξεζαλ πιήξσο ηηο ζπκβάζεηο ηνπο, θαη ην 
70% ησλ θνξψλ, νη εξγνδφηεο αληάκεηβαλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο πνπ ππεξθάιππηαλ 
ηηο ζπκβάζεηο ηνπο. Οη εξγνδφηεο αληάκεηςαλ ην 41% ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ηεξνχζαλ 
αθξηβψο ηηο ζπκβάζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, νη εξγαδφκελνη πεξίκελαλ απηήλ ηελ 
ζπκπεξηθνξά απφ κέξνπο ησλ εξγνδνηψλ, φπσο θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 
επίπεδν ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο αχμαλε ζεκαληηθά φηαλ νη εξγνδφηεο ηνπο απέθηεζαλ 
ηελ εμνπζία λα ηνπο ηηκσξνχλ ή λα ηνπο αληακείβνπλ. Οη ειιηπείο ζπκβάζεηο κεηψζεθαλ 
απφ ην 71% ζην 26% ησλ ζπλαιιαγψλ θαη νη ππεξθαιπκκέλεο ζπκβάζεηο απμήζεθαλ 
απφ ην 3% ζην 38% ηνπ ζπλφινπ. Σειηθά, επηηξέπνληαο ζηνπο εξγνδφηεο λα ακείβνπλ 
ή λα ηηκσξνχλ νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 40% ζηηο θαζαξέο ακνηβέο φισλ ησλ 
παηθηψλ, αθφκα θαη φηαλ ε κείσζε ηεο ακνηβήο πξνέθππηε απφ ηελ ηηκσξία ησλ 
εξγνδνηψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ιακβάλνληαλ  ππφςηλ. 

  

 πκπεξαίλνπκε απφ απηήλ ηελ κειέηε φηη νη παίθηεο πνπ αλαιακβάλνπλ ην 
ξφιν ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα εζσηεξίθεπζεο ηεο 
ακνηβαηφηεηαο, αθφκα θαη φηαλ απηνί ήηαλ ζίγνπξνη φηη δελ ππάξρνπλ επηπηψζεηο κε ην 
λα ζπκπεξηθέξνληαη κε έλαλ ηδηνηειή ηξφπν. Δπηπιένλ ηα άηνκα πνπ αλαιακβάλνπλ 
ηνλ ξφιν ηνπ εξγνδφηε πεξηκέλνπλ απηή ηελ ζπκπεξηθνξά θαη αληακείβνληαη γηα λα 
δξάζνπλ αλάινγα. Σειηθά, νη εξγνδφηεο αληακείβνπλ ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά θαη 
ηηκσξνχλ ηελ θαθή φηαλ ηνπο επηηξέπεηαη, θαη νη εξγαδφκελνη πεξηκέλνπλ απηήλ ηελ 
ζπκπεξηθνξά θαη πξνζαξκφδνπλ ηα επίπεδα ηεο δηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο αλάινγα. 
Γεληθά, ινηπφλ, νη παίθηεο αθνινπζνχλ έλαλ εμσηεξηθεπκέλν ηχπν φρη γηαηί είλαη 
θξφληκν ή ρξήζηκν λα ην θάλνπλ, ή γηαηί ζα έρνπλ θάπνηα πιηθή απψιεηα αλ ην θάλνπλ, 
αιιά κάιινλ γηαηί  επηζπκνχλ λα ην θάλνπλ γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο. 

4.9 Αλτρουιστική τιμωρία τρίτων   

 

 Ζ πξνθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία ζπκβαίλεη φρη κφλν 
γηαηί απηνί πνπ  άκεζα βνεζηνχληαη θαη ζίγνληαη απφ ηηο πξάμεηο ελφο αηφκνπ είλαη ζαλ  
λα αληαπνδίδνπλ ζε είδνο, αιιά θαη γηαηί ππάξρνπλ επίζεο γεληθνί θνηλσληθνί θαλφλεο 
(λφξκεο) πνπ εληζρχνπλ ηελ πξνθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη πνιινί άλζξσπνη είλαη 
πξφζπκνη λα παξαρσξήζνπλ ράξεο ζε θάπνηνλ πνπ ζπκκνξθψλεηαη ζηνπο 
θνηλσληθνχο θαλφλεο, θαη λα ηηκσξήζνπλ θάπνηνλ  πνπ δελ ην θάλεη, αθφκα θαη αλ νη 
ίδηνη πξνζσπηθά δελ βνεζήζεθαλ ή ζίρηεθαλ απφ ηηο πξάμεηο ησλ αηφκσλ απηψλ. ηελ 
θαζεκεξηλή δσή, νη ηξίηνη πνπ δελ είλαη δηθαηνχρνη κηαο πξνθνηλσληθήο πξάμεο ηνπ 
αηφκνπ, βνεζνχλ ην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ φηαλ ην ρξεηάδνληαη, θαηά πξνηίκεζε 
κε εκπνξηθέο ράξεο κε ην άηνκν, θαη αληακείβνπλ θαη κε άιινπο ηξφπνπο ην άηνκν, κε 
ηξφπνπο πνπ δελ είλαη δαπαλεξνί, αιιά είλαη παξφια απηά κεγάιν φθεινο γηα ην 
ζπλεξγαδφκελν. Οκνίσο, νη ηξίηνη πνπ δελ είραλ ππνζηεί πξνζσπηθά θακία δεκηά απφ 
ηελ ηδηνηειή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, αξλνχληαη ηε βνήζεηα αθφκα θαη φηαλ δελ είλαη 
δαπαλεξφ λα ην θάλνπλ, απνθεχγνπλ ηνλ δξάζηε θαη εγθξίλνπλ ηνλ εμνζηξαθηζκφ ηνπ 
απφ ηηο πξάμεηο ηεο επεξγεηηθήο νκάδαο, ελάληηα ζην ρακειφ θφζηνο ησλ ηξίησλ αιιά 
ζην πςειφ θφζηνο γηα ηνλ δξάζηε. 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                         Ησάλλα Αγξνγηάλλε 

Κνηλσληθή πκπεξηθνξά θαη Θεσξία Παηγλίσλ  63 

 

 Δίλαη δχζθνιν  λα αληηιεθζνχκε ηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο λα ιεηηνπξγνχλ ζε 
έλα πςειφ επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηνο κε ηελ απνπζία ηέηνησλ ηξίησλ κεξψλ 
ακνηβήο θαη ηηκσξίαο. Αθφκα, νη ηδηνηειείο θνξείο πνηέ δελ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα 
ηέηνηα ζπκπεξηθνξά εάλ είλαη δαπαλεξή.  Οη Fehr θαη Fischbacher (2004) εμέηαζαλ ην 
δήηεκα κε ηε δηεμαγσγή κηαο ζεηξάο πεηξακάησλ κε ηελ ηηκσξία ηξίησλ, 
ρξεζηκνπνηψληαο ην δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ θαη ην παίγλην ηνπ δηθηάηνξα. Οη 
πεηξακαηηζηέο πινπνίεζαλ ηέζζεξηο πεηξακαηηθέο ζπλεδξίεο ζε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο 
νη παίθηεο ήηαλ ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ. ε θάζε νκάδα, ζην ζηάδην 1, ν παίθηεο Α έπαηδε 
ην δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ ή ην παίγλην ηνπ δηθηάηνξα κε ηνλ παίθηε Β ζαλ ηνλ 
Λήπηε, θαη ηνλ παίθηε C  ζαλ ηξίην παίθηε (ανπηζάηληεξ) ηνπ νπνίνπ ε ακνηβή δελ 
επεξεαδφηαλ απφ ηελ απφθαζε ηνπ Α. Μεηά, ζην ζηάδην 2, ν παίθηεο C πξηκνδνηήζεθε 
κε 50 πφληνπο θαη ηνπ επεηξάπε λα αθαηξέζεη πφληνπο απφ ην αληηθείκελν Α, έηζη ψζηε 
θάζε 3 πφληνη πνπ αθαηξνχληαη απφ ην ζθνξ ηνπ Α λα ζηνηρίδνπλ ζην C έλαλ βαζκφ. 
ηελ 1ε ζπλεδξία, TP-DG, ην παηρλίδη ήηαλ ην παίγλην ηνπ δηθηάηνξα, ζην νπνίν θάζε Α 
παίθηεο πξηκνδνηείηαη κε 100 πφληνπο, θαη κπνξεί λα δψζεη  0, 10, 20, 30, 40, ή 50 
πφληνπο ζην Β πνπ δελ είρε πξηκνδνηεζεί. 

 

 Ζ 2ε ζπλεδξία (TP-PD), ήηαλ ε ίδηα, εθηφο απφ ην φηη ην παηρλίδη ήηαλ ην 
δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ. Οη παίθηεο Α θαη Β είραλ ν θαζέλαο πξηκνδνηεζεί κε 10 
πφληνπο θαη ν θαζέλαο κπνξνχζε είηε λα θξαηήζεη ηνπο 10 πφληνπο είηε λα ηνπο 
κεηαθέξεη ζηνλ άιιν παίθηε, θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη πφληνη ηξηπιαζηάδνληαλ 
απφ ηνλ πεηξακαηηζηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αλ θαη νη δχν ζπλεξγάδνληαλ, θαζέλαο 
θέξδηδε 30 πφληνπο, θαη αλ θαη νη 2 αξλνχλην λα ζπλεξγαζηνχλ, θαζέλαο θέξδηδε 10 
πφληνπο. Χζηφζν, εάλ ν έλαο ζπλεξγαδφηαλ θαη ν άιινο αξληφηαλ, ν ζπλεξγαδφκελνο 
θέξδηδε 0 πφληνπο θαη ν απνζηάηεο θέξδηδε 40 πφληνπο. ην δεχηεξν ζηάδην, ζην C 
δφζεθε κηα πξηκνδφηεζε 40 πφλησλ θαη ην δηθαίσκα λα κεηψζεη πφληνπο απφ ηνλ Α 
θαη/ή ηνλ Β, αθξηβψο φπσο θαη ζηε ζπλεδξία  TP-DG .  

 

 Γηα λα ζπγθξίλνπλ ηα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ κέξνπο 
ηεο ηηκσξίαο ζην παίγλην ηνπ δηθηάηνξα, νη πεηξακαηηζηέο εθάξκνζαλ κηα 3ε ζπλεδξία 
S&P-DG. ε απηή ηε ζπλεδξία, νη παίθηεο ηπραία νξίζηεθαλ σο παίθηεο Α θαη παίθηεο Β 
θαη ηα δεπγάξηα Α-Β ζρεκαηίζηεθαλ ηπραία. ην 1ν ζηάδην απηήο ηεο ζπλεδξίαο, θάζε 
παίθηεο Α πξηκνδνηείηαη κε 100 πφληνπο θαη θάζε παίθηεο Β κε θαλέλαλ θαη ν Α έπαηδε 
ην παίγλην δηθηάηνξα, φπσο πξηλ. ην 2ν ζηάδην θάζε ζπλεδξίαο, ζε θάζε παίθηε 
δηλφηαλ επηπιένλ 50 πφληνη θαη ζηνπο Β παίθηεο επηηξεπφηαλ λα αθαηξέζνπλ πφληνπο 
απφ ηνπο παίθηεο Α κε ηνπο ίδηνπο φξνπο φπσο ζηηο 2 πξψηεο ζπλεδξίεο. Ζ ζπλεδξία 
S&P-DG είρε επίζεο 2 πεξηπηψζεηο. ηελ πεξίπησζε S, ν Β παίθηεο κπνξνχζε λα 
ηηκσξήζεη κφλν ηνλ δηθφ ηνπ Γηθηάηνξα, ελψ ζηελ πεξίπησζε Σ ν παίθηεο Β κπνξνχζε 
λα ηηκσξήζεη κφλν έλαλ Α παίθηε απφ ην άιιν δεπγάξη, ην νπνίν είρε ηπραία δηαιερηεί 
απφ ηνπο πεηξακαηηζηέο. ηελ πεξίπησζε Σ θάζε παίθηεο Β πιεξνθνξείην γηα ηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ παίθηε Α  ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί. 

 

 Γηα λα ζπγθξίλνπλ ην κέγεζνο ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ κέξνπο ηεο ηηκσξίαο ζην 
δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ, νη πεηξακαηηζηέο εθάξκνζαλ κηα 4ε ζπλεδξία, ηελ S&P-
PG. Ήηαλ παξφκνηα κε ηελ S&P-DG ζπλεδξία, εθηφο ηνπ φηη ηψξα έπαηδαλ ην δίιεκκα 
ηνπ θπιαθηζκέλνπ. (Οη πεηξακαηηζηέο πνηέ δελ ρξεζηκνπνίεζαλ ππεξεθηηκεκέλνπο 
φξνπο, φπσο ηηκσξία, αιιά κάιινλ ρξεζηκνπνίεζαλ νπδέηεξνπο φξνπο, φπσο 
εθπηπηφκελνη πφληνη.) 

 

ηηο πξψηεο δχν ζπλεδξίεο, επεηδή νη παίθηεο είραλ επηιεγεί ηπραία ζηηο ζέζεηο 
Α, Β θαη Γ, ν πξνθαλήο θαλφλαο ηζφηεηαο είλαη φηη φινη έπξεπε λα έρνπλ ίζεο ακνηβέο 
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(θαλφλαο ηζφηεηαο). Γηα παξάδεηγκα, αλ ν Α έδηλε 50 πφληνπο ζηνλ Β θαη ν Γ δελ 
αθαηξνχζε θαλέλαλ πφλην απφ ηνλ Α, θάζε παίθηεο ζα θαηέιεγε κε πάλσ απφ 50 
βαζκνχο. ηε ζπλεδξία ηνπ παηγλίνπ ηνπ δηθηάηνξα, TP-DG, ην 60% ησλ ηξίησλ 
παηθηψλ (C) ηηκψξεζαλ ην δηθηάηνξα (A) πνπ έδσζε ιηγφηεξν απφ 50% απφ ηελ 
επηδφηεζε ηνπ γηα ηνπο ιήπηεο (B). Μία ζηαηηζηηθή αλάιπζε (απιή κέζνδνο ησλ 
ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ), έδεημε φηη γηα θάζε πφλην πάλσ απφ ην 50-50 πνπ ν Α 
θξαηνχζε γηα ηνλ ίδην, ηηκσξήζεθε κε θαηά κέζν φξν 0.28 πφληνπο ηνπ C, νδεγψληαο 
ζε κηα ζπλνιηθή πνηλή ησλ  3 x 0.28 = 0.84 πφλησλ. 'Έηζη ν δηθηάηνξαο πνπ θξαηνχζε 
θαη ηνπο 100 πφληνπο ζα κπνξνχζε  λα έρεη 0.84 x 50 = 42 πφληνπο πνπ είραλ 
αθαηξεζεί απφ ηνλ C, αθήλνληαο έλα πεληρξφ θέξδνο ησλ 8 πφλησλ πάλσ απφ ηελ ίζε 
θαηαλνκή. 

 

 Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ ζπλεδξία ζην δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ, TP-PD, 
ήηαλ παξφκνηα κε κηα ελδηαθέξνπζα ζηξνθή. Δάλ έλαο ζπκκέηνρνο ζην δεπγάξη Α-Β 
αξλείην θαη ν άιινο ζπλεξγαδφηαλ, ν απνζηάηεο ζα κπνξνχζε λα έρεη αθαηξέζεη  θαηά 
κέζν φξν 10.5 πφληνπο απφ ηνλ C, αιιά αλ θαη νη 2 αξλνχληαλ ν ηηκσξεκέλνο παίθηεο 
έραλε κφλν έλα πνζνζηφ ησλ 1.75 πφλησλ. Απηφ δείρλεη φηη νη ηξίηνη (C) θξφληηδαλ φρη 
κφλν γηα ηηο πξνζέζεηο ησλ αξλεηψλ ,αιιά επίζεο θαη γηα ην πφζν κεγάιε δεκηά 
πξνθιήζεθε ή/θαη πφζν άδηθε ήηαλ. πλνιηθά 45.8% ησλ ηξίησλ (C) ηηκψξεζαλ ηνπο 
απνζηάηεο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο, ελψ κφλν 20.8% ησλ 
ηξίησλ ηηκψξεζαλ ηνπο αξλεηέο πνπ ν έηαηξνο ηνπ δεπγαξηνχ ηνπο αξλήζεθε. 

 

 ζνλ αθνξά ηελ 3ε ζπλεδξία (S&P-DG), νη θπξψζεηο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ 
ηδηνηεινχο δηθηάηνξα βξέζεθαλ λα είλαη ζεκαληηθά ηζρπξφηεξεο απφ ηηο θπξψζεηο ηνπ 
ηξίηνπ κέξνπο, αλ θαη νη δχν ήηαλ πνιχ ζεκαληηθέο. Καηά κέζν φξν, ζηελ πξψηε 
πεξίπησζε, φπνπ νη δέθηεο κπνξνχζαλ λα ηηκσξήζνπλ ηνλ δηθηάηνξά ηνπο, ηνπο 
επεβιήζε κηα κείσζε ησλ 1.36 πφλησλ γηα θάζε πφλην πνπ ν Γηθηάηνξαο θξαηνχζε 
πάλσ απφ ην 50-50, ελψ απηνί επέβαιαλ κηα κείσζε ηεο ηάμεο κφλν ησλ 0.62 πφλησλ 
γηα θάζε πφλην πνπ θξαηνχζε ζην ηξίην κέξνο ν δηθηάηνξαο. ηελ  ηειηθή ζπλεδξία, 
S&P-PD, νη απνζηάηεο ηηκσξήζεθαλ αξθεηά θαη απφ ηα δχν κέξε ην δεχηεξν θαη ην 
ηξίην ,αιιά ε ηηκσξία ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο βξέζεθε λα είλαη πνιχ πην ζνβαξή απφ ηελ 
ηηκσξία ηνπ ηξίηνπ κέξνπο. Έηζη, νη ζπλεξγαδφκελνη παίθηεο έραλαλ θαηά κέζν φξν 8.4 
πφληνπο, απφ έλαλ ζπκκέηνρν πνπ αξλείην, αιιά κφλν 3.09 πφληνπο απφ ηελ 
απνθάιπςε ηνπ ηξίηνπ κέξνπο. 

 

 Απηή ε κειέηε επηβεβαηψλεη ηελ γεληθή αξρή φηη νη θαλφλεο γηα ηελ ηηκσξία ησλ 
παξαβάζεσλ είλαη πνιχ θνηλή, αιιά δελ είλαη παγθφζκηα, θαη φηη ηα άηνκα έρνπλ ηελ 
ηάζε λα είλαη πην ζθιεξά ζηελ ηηκσξία εθείλσλ πνπ ηνπο βιάπηνπλ πξνζσπηθά, ζε 
αληίζεζε κε ηελ παξαβίαζε ελφο θνηλσληθνχ θαλφλα πνπ βιάπηεη ηνπο άιινπο παξά 
ηνπο ίδηνπο. 

4.10 Αλτρουισμός και συνεργασία σε ομάδες 

 

 Έλα παίγλην δεκφζησλ αγαζψλ (Public Goods Game) είλαη έλα παίγλην n-
πξνζψπσλ ζην νπνίν, κε ηε ζπλεξγαζία, θάζε άηνκν Α πξνζζέηεη πεξηζζφηεξν ζηελ 
ακνηβή ησλ άιισλ κειψλ απφ ην θφζηνο ηνπ Α γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ, αιιά ην κεξίδην 
ηνπ Α απφ ηα ζπλνιηθά θέξδε πνπ δεκηνπξγεί, είλαη ιηγφηεξν απφ ην θφζηνο ηνπ γηα λα 
ζπλεξγαζηεί. Με ην λα κελ ζπκβάιινπλ, ην άηνκν δελ επηβαξχλεηαη κε πξνζσπηθφ 
θφζηνο θαη δελ παξάγεη θέξδνο γηα ηελ νκάδα. Σν παίγλην δεκφζησλ αγαζψλ 
θαηαγξάθεη πνιιά θνηλσληθά δηιήκκαηα, φπσο ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα θαη 
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ηνπο ζηφρνπο ηεο θνηλφηεηαο. Δξεπλεηέο φπσο νη (Ledyard 1995, Yamagishi 1986, 
Ostrom, Walker, θαη Gardner 1992, Gächter θαη Fehr 1999), εληαία δηαπίζησζαλ φηη νη 
νκάδεο παξνπζηάδνπλ έλα πνιχ πςειφηεξν πνζνζηφ ηεο ζπλεξγαζίαο απφ φηη κπνξεί 
λα αλακέλεηαη  κε ηελ ππφζεζε ην ηππηθφ κνληέιν ηνπ ηδηνηειή παξάγνληα. 

 

 Έλα ηππηθφ παίγλην δεκφζησλ αγαζψλ απνηειείηαη απφ έλαλ αξηζκφ γχξσλ, 
έζησ 10. ε θάζε γχξν, θάζε παίθηεο νκαδνπνηείηαη κε αξθεηνχο άιινπο παίθηεο- έζησ 
ηξεηο αθφκα. ε θάζε παίθηε δίλεηαη έπεηηα έλα νξηζκέλν πνζφ πφλησλ, έζησ 20, 
εμαγνξάζηκν ζην ηέινο ηεο πεηξακαηηθήο ζπλεδξίαο γηα πξαγκαηηθά ρξήκαηα. Κάζε 
παίθηεο ηφηε ηνπνζεηεί κεξηθνχο βαζκνχο ζε έλαλ "θνηλφ ινγαξηαζκφ” θαη ην ππφινηπν 
ζε έλαλ “ηδησηηθφ ινγαξηαζκφ”. Ο πεηξακαηηζηήο ηφηε ελεκεξψλεη ηνπο παίθηεο πφζνη 
πφληνη ζπλεηζθέξζεθαλ ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ θαη πξνζζέηεη ζην ηδησηηθφ πνζφ θάζε 
παίθηε θάπνην πνζνζηφ, έζησ 40%, ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ ππάξρεη ζηνλ θνηλφ 
ινγαξηαζκφ. Έηζη εάλ έλαο παίθηεο ζπλεηζθέξεη νιφθιεξν ην πνζφ ησλ 20 πφλησλ 
ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ, θάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα κέιε ηεο νκάδαο ζα ιάβεη 8 πφληνπο 
ζην ηέινο ηνπ γχξνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηνπνζεηψληαο ηε ζπλνιηθή πξηκνδφηεζε 
ζε έλαλ θνηλφ ινγαξηαζκφ, ν παίθηεο ράλεη 12 πφληνπο αιιά ηα άιια ηξία κέιε ηεο 
νκάδαο θεξδίδνπλ ζπλνιηθά 24 (8 θνξέο ην 3) πφληνπο. Οη παίθηεο θξαηνχλ νηηδήπνηε 
είλαη ζηνπο ηδησηηθνχο ινγαξηαζκνχο ζην ηέινο ηνπ γχξνπ. 

 

 Έλαο ηδηνηειήο παίθηεο δελ ζπλεηζθέξεη ηίπνηα ζην θνηλφ ηακείν. Χζηφζν, κφλν 
έλα πνζνζηφ ησλ παηθηψλ πξάγκαηη ζπκθσλεί κε ην ηδηνηειέο κνληέιν. Οη παίθηεο 
αξρίδνπλ ζπλεηζθέξνληαο  θαηά κέζν φξν πεξίπνπ ην κηζφ απφ ηελ πξηκνδφηεζή ηνπο 
ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ. Σν χςνο ηεο ζπλεηζθνξάο θζίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 10 
γχξσλ έηζη ψζηε ζηνλ ηειηθφ γχξν νη πεξηζζφηεξνη παίθηεο ζπκπεξηθέξνληαη κε έλαλ 
ηδηνηειή ηξφπν. Απηφ είλαη θπζηθά, αθξηβψο φ,ηη πξνβιέπεηαη απφ ην ηζρπξφ κνληέιν 
ηεο ακνηβαηφηεηαο. Δπεηδή είλαη αιηξνπηζηέο ζηελ ζπλεηζθνξά ηνπο, ηζρπξνί δεζκνί 
αξρίδνπλ κε ηελ ζπκβνιή ζην θνηλφ ηακείν, αιιά ζε απάληεζε ζηελ παξαβίαζε ηνπ 
θαλφλα ηδηνηειψλ ηχπσλ, αξρίδνπλ λα απέρνπλ απφ ηελ δηθή ηνπο ζπκβνιή. 

 

 Πψο μέξνπκε φηη ε δηάζπαζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζην παίγλην δεκφζησλ αγαζψλ 
νθείιεηαη ζηνπο ζπλεξγάηεο πνπ ηηκσξνχλ ηνπο παίθηεο πνπ αξλνχληαη λα ζπκβάιινπλ 
νη ίδηνη. Οη παίθηεο ζπρλά αλαθέξνπλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά εθ ησλ πζηέξσλ. Πην 
επηηαθηηθφ, σζηφζν, είλαη ην γεγνλφο φηη φηαλ δίλεηαη ζηνπο παίθηεο έλαο πην 
επνηθνδνκεηηθφο ηξφπνο γηα ηελ ηηκσξία ησλ αξλεηψλ, νη παίθηεο ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ 
κε έλαλ ηξφπν πνπ βνεζά λα δηαηεξήζνπλ ηελ ζπλεξγαζία (Orbell, Dawes, θαη Van de 
Kragt 1986, Sato 1987, θαη Yamagishi 1988a, 1988b, 1992).  

 

 Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηνπο Ostrom, Walker, θαη Gardner (1992) ζην παίγλην 
δεκφζησλ αγαζψλ, θαηαβάιινληαο έλα "ηέινο", ζα κπνξνχζαλ λα επηβάιινπλ ην 
θφζηνο ζε άιινπο κε ην λα ηνπο "πνηληθνπνηήζνπλ". Δπεηδή ε επηβνιή πξνζηίκνπ 
θνζηίδεη ζην άηνκν πνπ  ην ρξεζηκνπνηεί, αιιά ηα νθέιε ηεο απμεκέλεο ζπκκφξθσζεο 
αλήθνπλ ζηελ νκάδα ζαλ ζχλνιν, ην κφλν ππνπαίγλην πνπ ηειεηνπνηεί ηελ ηζνξξνπία 
ηνπ Nash ζε απηφ ην παίγλην είλαη ην λα κελ πιεξψλεη θαλέλαο παίθηεο ην ηέινο, έηζη 
ψζηε θαλέλαο παίθηεο λα κελ ηηκσξείηαη γηα ηελ απνρή ηνπ, θαη φινη νη παίθηεο λα 
απέρνπλ κε ην λα κε ζπλεηζθέξνπλ ηίπνηα ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ. Χζηφζν, νη 
πεηξακαηηζηέο δηαπίζησζαλ έλα ζεκαληηθφ επίπεδν ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηηκσξία. 
Σν πείξακα ηφηε επαλαιήθζεθε κε παίθηεο πνπ ηνπο επηηξεπφηαλ λα επηθνηλσλήζνπλ, 
ρσξίο λα κπνξνχλ φκσο λα θάλνπλ δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο. ην πιαίζην ελφο  
ηδηνηεινχο κνληέινπ  δξάζεο, απηή ε επηθνηλσλία απνθαιείηαη θζελή νκηιία θαη δελ 
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα ηέιεηα ηζνξξνπία ζε  έλα μερσξηζηφ ππνπαίγλην. Αιιά 
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πξάγκαηη ηέηνηα επηθνηλσλία νδήγεζε ζε ζρεδφλ ηέιεηα ζπλεξγαζία (93%) κε πνιχ 
κηθξή ζπζία (4%). 

 

 Ο ζρεδηαζκφο ηεο κειέηεο ησλ Ostrom-Walker-Gardner επέηξεςαλ ζηα άηνκα 
λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ζηξαηεγηθή ζπκπεξηθνξά δηφηη κφλν ε δαπαλεξή ηηκσξία ησλ 
αξλεηψλ ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο, 
απνδίδνληαο κηα θαζαξή ζεηηθή απφδνζε γηα ηνλ ηηκσξφ. Σί γίλεηαη φηαλ αξζεί θάζε 
πηζαλφηεηα λα γίλεη ε ηηκσξία ζηξαηεγηθή; Απηφ είλαη αθξηβψο απηφ πνπ κειέηεζαλ νη  
Fehr θαη Gähter (2000). 

 

 Οη Fehr θαη Gähter (2000) έζεζαλ κηα πεηξακαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε 
πηζαλφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ηηκσξίαο αθαηξέζεθε. Απηνί ρξεζηκνπνίεζαλ 6 θαη 10 
γχξνπο ζην παίγλην δεκφζησλ αγαζψλ κε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ παηθηψλ, θαη 
επέηξεςαλ δαπαλεξή ηηκσξία ζην ηέινο θάζε γχξνπ, ρξεζηκνπνηψληαο 3 δηαθνξεηηθέο 
κεζφδνπο γηα ηελ αλάζεζε ησλ κειψλ ζε νκάδεο. Τπήξραλ αξθεηνί παίθηεο γηα λα 
ζπκπιεξσζνχλ 10 έσο 18 νκάδεο ηαπηφρξνλα. χκθσλα κε ηε κεηαρείξηζε 
ζπλεξγαηψλ, νη ηέζζεξηο παίθηεο παξέκεηλαλ ζηελ ίδηα νκάδα θαη γηα ηηο 10 πεξηφδνπο. 
χκθσλα κε ηε κεηαρείξηζε ηνπ μέλνπ, νη παίθηεο αλαηέζεθαλ εθ λένπ, ηπραία, κεηά 
απφ θάζε γχξν. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ κεηαρείξηζε ηνπ ηέιεηνπ μέλνπ, νη παίθηεο 
επηιέρζεθαλ ηπραία αιιά δηαβεβαηψζεθαλ φηη δελ κπνξνχζαλ λα ζπλαληήζνπλ ηνλ ίδην 
παίθηε πεξηζζφηεξν απφ κηα θνξά. 

 

 Οη Fehr θαη Gähter (2000) πξαγκαηνπνίεζαλ ην πείξακα γηα 10 γχξνπο κε 
ηηκσξία θαη γηα 10 γχξνπο ρσξίο ηηκσξία. Σα απνηειέζκαηα ηνπο απεηθνλίδνληαη ζηελ 
εηθφλα 4.4. Παξαηεξνχκε φηη φηαλ επηηξεπφηαλ ε δαπαλεξή ηηκσξία, ε ζπλεξγαζία δελ 
επηδεηλψλεηαη, θαη ζην παίγλην ζπλεξγαηψλ, παξά ηελ απζηεξή αλσλπκία, ε 
ζπλεξγαζία απμάλεη ζρεδφλ ζε πιήξε ζπλεξγαζία αθφκα θαη ζηνλ ηειηθφ γχξν. 
Χζηφζν, φηαλ ε ηηκσξία δελ επηηξεπφηαλ, νη ίδηνη παίθηεο εκθάληζαλ επηδείλσζε ζηε 
ζπλεξγαζία πνπ δηαπηζηψζεθε ζην πξνεγνχκελν παίγλην δεκφζησλ αγαζψλ. Ζ  
αληίζεζε ζηα πνζνζηά ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο παηγλίσλ κε κεηαρείξηζε 
ζπλεξγαηψλ θαη κε κεηαρείξηζε μέλσλ (θαη ηηο δχν πεξηπηψζεηο) αμίδεη λα ζεκεησζεί, 
δηφηη ε δχλακε ηεο ηηκσξίαο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα ζε φιεο ηηο ζπλεδξίεο. Απηφ ζεκαίλεη 
φηη ν θφβνο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ηηκσξίαο  είλαη κεγαιχηεξνο ζηελ κεηαρείξηζε 
ζπλεξγαηψλ, δηφηη ζε απηή νη ηηκσξεκέλνη παίθηεο, είλαη ζίγνπξνη φηη, απφ ηε ζηηγκή 
πνπ ηηκσξήζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο γχξνπο, ηα ηηκσξεκέλα άηνκα είλαη ζηελ νκάδα 
ηνπο. Ο πξνθνηλσληθφο αληίθηππνο ηεο ηζρπξήο αιιειεγγχεο ζηελ ζπλεξγαζία 
εθδειψλεηαη σο εθ ηνχηνπ πην έληνλα, φζν πην ζπλεθηηθή θαη ζηαζεξή είλαη ε ελ ιφγσ 
νκάδα. 
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Δηθόλα 4.4. Μέζνο όξνο ζπλεηζθνξώλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ζηε κεηαρείξηζε ζπλεξγαηώλ, 
μέλσλ θαη ηέιεησλ μέλσλ, όπνπ ε ζπλζήθε ηεο ηηκσξίαο έπαημε ηνλ πξώην ξόιν. (Fehr θαη Gähter 
2000). 

   

 Πνιινί ζεσξεηηθνί ζηε ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη, 
ελψ ε αιηξνπηζηηθή ηηκσξία απμάλεη ηε ζπκκεηνρή , ζπρλά νδεγεί ζε ηέηνην πςειφ 
επίπεδν ηεο ηηκσξίαο πνπ ε ζπλνιηθή κέζε αληαπφδνζε, θαζαξά ηεο ηηκσξίαο, είλαη 
ρακειή.(Carpenter θαη Matthews 2005, Page, Putterman θαη Unel 2005, Casari θαη 
Luini 2007, Anderson θαη Putterman 2006, Nikiforakis 2008). Μεξηθνί ην εξκήλεπζαλ 
απηφ σο απφδεημε φηη ε ηζρπξή ακνηβαηφηεηα "δελ ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί", ή "δελ 
πξνζαξκφδεηαη". Δίλαη πην πηζαλφ, σζηφζν, φηη ην πξφβιεκα είλαη κε ηα πεηξάκαηα 
απηά θαζαπηά. Απηά ηα πεηξάκαηα πξνζπαζνχλ λα αληηθξνχζνπλ ην ζηάληαξ  πξφηππν 
ηνπ “homo economicus” ηνπ ηδηνηεινχο παξάγνληα, θαη δελ πξνζπαζνχλ λα παξάγνπλ  
ξεαιηζηηθά ζελάξηα ζην εξγαζηήξην. Πξάγκαηη ην θίλεηξν γηα ηνλ θαλφλα ηεο ηηκσξίαο 
ησλ παξαβαηψλ είλαη αξθεηά δπλαηφ ψζηε λα ρακειψζνπλ ηηο ζπλνιηθέο ακνηβέο φηαλ 
δελ ππφθεηηαη ζε θάπνηα θνηλσληθή ξχζκηζε. ηηο πξαγκαηηθέο θνηλσλίεο, ηείλεη λα 
ππάξρεη ζπιινγηθφο έιεγρνο πάλσ απφ ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο, θαη ν 
ππεξβάιινληαο δήινο ηνπ αηφκνπ ηηκσξνχ, είλαη παξαθηλδπλεπκέλνο θαη ηηκσξείηαη 
θνηλσληθά. Πξάγκαηη, ζε κία απφ ηηο ζπάληεο κειέηεο πνπ επέηξεςαλ ζηηο νκάδεο λα 
δηαθαλνλίζνπλ ηελ ηηκσξία, νη Ertan, Page, θαη Putterman (2005) βξήθαλ φηη νη νκάδεο 
πνπ ςήθηζαλ λα επηηξέςνπλ κφλν ηηκσξία ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ, ή ηνπ 
κέζνπ φξνπ θαη θάησ απφ ηνλ κέζν φξν, νη ζπλεηζθέξνληεο θαηάθεξαλ λα έρνπλ 
ζεκαληηθά πςειφηεξα θέξδε απφ ηηο νκάδεο πνπ δελ ρξεζηκνπνίεζαλ ηηκσξία. 
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4.11 Η Αποστροφή  της ανισότητας 

 

 Σν άηνκν κε απνζηξνθή ηεο αληζφηεηαο παξνπζηάδεη κηα ειαθξηά επηζπκία γηα 
λα κεησζεί ε αληζφηεηα φηαλ είλαη ζηελ θνξπθή θαη κηα έληνλε επηζπκία λα κεηψζεη ηελ 
αληζφηεηα φηαλ είλαη ζηνλ πάην (Loewenstein, Thompson, θαη Bazerman 1989). Απφ 
ηελ έιεπζε ησλ ηεξαξρηθψλ θνηλσληψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ γεσξγία, νη θνηλσλίεο 
έρνπλ πξνζπαζήζεη λα ελζηαιάμνπλ ζηα ιηγφηεξα ηπρεξά κέιε ηνπο αθξηβψο ηηο 
αληίζεηεο αμίεο - δνπινπξέπεηαο θαη ηελ απνδνρή ηεο θαηάζηαζεο. Ζ επξέσο 
παξαηεξεζείζα απνζηξνθή γηα ζρεηηθή ζηέξεζε είλαη, σο εθ ηνχηνπ, πηζαλά κηα 
βαζηζκέλν ζηε γελεηηθή ραξαθηεξηζηηθφ ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ. Γηφηη ηα κηθξά 
παηδηά απζφξκεηα κνηξάδνληαη (αθφκα θαη ηα πην εμειηγκέλα πξσηεχνληα ζειαζηηθά, 
φπσο ρηκπαηδήδεο, απνηπγράλνπλ λα ην θάλνπλ απηφ), ε επηζπκία ηνπ ηπρεξνχ λα 
αλαδηαλείκεη κπνξεί λα είλαη επίζεο κέξνο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, αλ θαη αλακθίβνια 
κηα αζζελέζηεξε ψζεζε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ εκάο. 

 

 Ζ ππνζηήξημε γηα απνζηξνθή ηεο αληζφηεηαο έξρεηαη απφ ηελ αλζξσπνινγηθή 
ινγνηερλία. Ο H. sapiens εμειίρζεθε ζε κηθξέο νκάδεο θπλεγνχ-ηξνθνζπιιέθηε. 
χγρξνλεο νκάδεο απηνχ ηνπ ηχπνπ αλ θαη επξέσο δηαζθνξπηζκέλεο ζηνλ θφζκν, 
δηαζέηνπλ πνιχ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά.  Απηά ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πηζαλφλ 
αληαλαθινχλ ηηο θνηλέο ηνπο πιηθέο ζπλζήθεο. Απφ απηφ θαη άιια ζηνηρεία κπνξνχκε 
δηζηαθηηθά λα ζπκπεξάλνπκε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο πξψηκεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο ζε 
ζρέζε κε ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηξνθήο. (Woodburn 1982; Boehm 1982, 2000).  

 

 Σέηνηεο θνηλσλίεο δελ έρνπλ ζπγθεληξσηηθή δνκή ηεο δηαθπβέξλεζεο (θξάηνο, 
δηθαζηηθφ ζχζηεκα, εθθιεζία), έηζη ε επηβνιή ησλ θαλφλσλ εμαξηάηαη απφ ηελ 
εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ ζπλνκειίθσλ. Τπάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά άηνκα, κε 
απνηέιεζκα ε ζπλεξγαζία λα κε κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηνπο βαζκνχο ζπγγέλεηαο. 
Γηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο, ε κνλνγακία είλαη επξέσο 
εθαξκνζκέλε (Ζ κνλνγακία ζεσξείηαη φηη είλαη έλα εμαηξεηηθά ηζφηηκν ίδξπκα γηα 
άλδξεο επεηδή εμαζθαιίδεη φηη φινη ζρεδφλ νη ελήιηθεο άλδξεο ζα έρνπλ κία ζχδπγν), 
άηνκα πνπ πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ πξνζσπηθή δχλακε εμνξίδνληαη ή 
ζθνηψλνληαη, θαη ππάξρεη κηα επξεία θαηαλνκή ησλ κεγάισλ ζεξακάησλ θαη άιισλ 
πεγψλ ηξνθίκσλ πνπ είλαη ππνθείκελα ζε ζεκαληηθή ζηνραζηηθφηεηα, αλεμαξηεζία 
δεμηνηήησλ θαη/ή ηχρε ησλ θπλεγψλ. Σέηνηεο ζπλζήθεο επλννχλ θπζηθά ηελ εκθάληζε 
ηεο απνζηξνθήο ηεο αληζφηεηαο. 

 

 Μνληεινπνηήζακε ηελ απνζηξνθή ηεο αληζφηεηαο αθνινπζψληαο ηνπο Fehr θαη 
Schmidt (1999). Αο ππνζέζνπκε φηη νη λνκηζκαηηθέο ακνηβέο ζε n παίθηεο δίλνληαη απφ 
ηε ζρέζε π = (π1 .... πn ). Λακβάλνπκε ηελ ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ηνπ παίθηε  i λα 
είλαη 
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  Έλα εχινγν εχξνο ηηκψλ γηα ην βi είλαη ην 0≤ βi≤1. εκεηψζηε φηη φηαλ ην n = 2 
θαη ην πi > πj, εάλ ην βi = 0.5 ηφηε ην i είλαη πξφζπκν λα κεηαθέξεη ηα έζνδα ζηνλ j επξψ 
πξνο επξψ κέρξη ην πi = πj, θαη εάλ βi = 0.5 θαη ην i έρεη ηηο πςειφηεξεο απνιαβέο, ηφηε 
ην i είλαη πξφζπκν λα ράζεη ιεθηά (ή λα ηα δψζεη ζε άιινπο παίθηεο) ηνπιάρηζηνλ κέρξη 
ην πi = πj, γηα θάπνην παίθηε j. Δπίζεο ππνζέηνπκε βi < αi, αληηθαηνπηξίδνληαο ην 
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γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη είλαη πην επαίζζεηνη ζηελ αληζφηεηα φηαλ βξίζθνληαη ζηε βάζε 
παξά φηαλ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή. 

 

 Θα δείμνπκε φηη κε απηέο ηηο πξνηηκήζεηο κπνξνχκε λα αλαπαξαγάγνπκε 
κεξηθέο απφ ηηο θπξηφηεξεο ζπκπεξηθνξέο ζην παίγλην θπξηαξρίαο θαη ζην παίγλην 
δεκφζησλ αγαζψλ, φπνπ ε δηθαηνζχλε εκθαλίδεηαη λα έρεη ζεκαζία, θαη ζηα παηρλίδηα 
αγνξάο, φπνπ δελ έρεη ζεκαζία. 

 

 Αο ζεσξήζνπκε πξψηα ην παίγλην θπξηαξρίαο. Έζησ  φηη y είλαη ην κεξίδην πνπ 
ν πξνζθέξεη ν παίθηεο πνπ πξνηείλεη ζηνλ παίθηε πνπ απαληάεη, έηζη ψζηε ν παίθηεο 
πνπ πξνηείλεη λα πάξεη x=1-y. Δπεηδή n = 2, κπνξνχκε λα γξάςνπκε δχν ζπλαξηήζεηο 
ρξεζηκφηεηαο ηηο 
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          (        
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Έρνπκε ην αθφινπζν ζεψξεκα. 

 
ΘΔΩΡΗΜΑ 4.2. Έζησ φηη νη ακνηβέο ζην παίγλην θπξηαξρίαο απφ ηηο (1) θαη (2) θαη ην 
α2 είλαη θαηαλεκεκέλν  νκνηφκνξθα ζην δηάζηεκα [ 0, α* ].  

Με y* = α* / (1 + 2α*), έρνπκε ηα εμήο: 

 

α. Δάλ β1 > 0.5, ν παίθηεο πνπ πξνηείλεη πξνζθέξεη y = 0.5 

β. Δάλ β1 = 0.5, ν παίθηεο πνπ πξνηείλεη πξνζθέξεη y ∈ [y*,  0.5] 

γ. Δάλ β1 < 0.5, ν παίθηεο πνπ πξνηείλεη πξνζθέξεη y* 

 

ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ν παίθηεο πνπ απαληάεη, απνδέρεηαη. 

 
 Σψξα αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε έλα παίγλην δεκφζησλ αγαζψλ G κε  n ≥ 2 
παηθηψλ. ε θάζε παίθηε i δίλεηαη έλα πνζφ 1 θαη απνθαζίδεη αλεμάξηεηα πνην είλαη ην 
κεξίδην xi πνπ ζα ζπλεηζθέξεη ζην θνηλφ ινγαξηαζκφ, κεηά  απφ ηελ νπνία ν θνηλφο 
ινγαξηαζκφο πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλα πνζφ α κε 1 > α > 1/n, θαη κνηξάδεηαη εμίζνπ 
κεηαμχ ησλ παηθηψλ. Δπεηδή 1 > α, νη εηζθνξέο είλαη δαπαλεξέο γηα ηνλ ζπλεξγάηε θαη 
επεηδή na > 1, ηα θέξδε απφ ηελ ζπκβνιή ηεο νκάδαο ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο, έηζη 
ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζε έλα θνηλσληθφ θαιφ. Ζ λνκηζκαηηθή πιεξσκή γηα θάζε παίθηε 
γίλεηαη 

 

πi = 1 - xi +α∑   
 
    

 

θαη νη σθέιηκεο απνιαβέο δίλνληαη απφ ηελ (3.1). Έρνπκε ηφηε ην  αθφινπζν ζεψξεκα. 
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ΘΔΩΡΗΜΑ 4.2. ην  n - παηθηψλ παίγλην δεκφζησλ αγαζψλ G 

 

a. α. Δάλ βi < 1 - α γηα ηνλ παίθηε i, ηφηε ε κεδεληθή ζπλεηζθνξά ζηνλ θνηλφ 
ινγαξηαζκφ είλαη ε θπξίαξρε ζηξαηεγηθή γηα i. 

b. β. Δάλ ππάξρνπλ k > α (n - 1)/2 παίθηεο κε βi < 1 - α, ηφηε ην κνλαδηθφ ζεκείν 
ηζνξξνπίαο ηνπ Nash επηηπγράλεηαη φηαλ φινη νη παίθηεο δελ ζπλεηζθέξνπλ 
ηίπνηα ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ.  

c. γ. Δάλ ππάξρνπλ k > α (n - 1)/2 παίθηεο κε βi < 1 - α θαη εάλ φινη νη παίθηεο i κε 
βi > 1 - α ηθαλνπνηνχλ ηελ k / (n - 1) < (α + βi - 1) / (αi + βi), ηφηε ππάξρεη ζεκείν 
ηζνξξνπίαο ηνπ Nash πνπ γηα λα επηηεπρζεί πξέπεη νη ηειεπηαίνη παίθηεο λα 
ζπλεηζθέξνπλ φια ηα ρξήκαηά ηνπο ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ. 

 
 εκεηψζηε φηη εάλ έλαο παίθηεο έρεη έλα πςειφ β θαη σο εθ ηνχηνπ ζα 
κπνξνχζε ελδερνκέλσο  λα ζπκβάιιεη, αιιά επίζεο έλα πςειφ α, θαη επνκέλσο 
αληηπαζεί έληνλα λα είλαη θάησ απφ ηελ κέζε ηηκή, ηφηε ε k / (n - 1) < (α + βi - 1) / (αi + 
βi) ζην κέξνο (c) ηνπ ζεσξήκαηνο ζα απνηχρεη. Με άιια ιφγηα, ε ζπλεξγαζία κε 
απνζηάηεο απαηηεί φηη νη ζπλεξγάηεο δελ είλαη ππεξβνιηθά επαίζζεηα ζε ζρέζε κε ηελ 
ζρεηηθή ζηέξεζε. 

  

 Θα απνδείμνπκε κφλν ην κέξνο (c). Γλσξίδνπκε απφ ην κέξνο (α) φηη νη παίθηεο 
i κε βi < 1 - α  δελ ζπλεηζθέξνπλ. Αο ππνζέζνπκε φηη βi > 1 - α θαη έζησ φηη φινη νη 
άιινη παίθηεο ηθαλνπνηνχλ απηήλ ηελ αληζφηεηα ζπλεηζθέξνληαο φια ηα ρξήκαηά ηνπο 
ζηνλ θνηλφ ινγαξηαζκφ. Με ηε κείσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ θαηά δ > 0 ν παίθηεο i 
θεξδίδεη άκεζα (1 - α) δ  θαη ιακβάλεη k αi δ /( n - 1 ) ζηελ νπζία απφ ηηο πςειφηεξεο 
απνδφζεηο ζπγθξηλφκελεο κε ηηο κε ζπλεηζθέξνληεο, κείνλ ( n - k -1) δ βi / (n - 1), ζηελ 
νπζία απφ ηηο κηθξφηεξεο απνδφζεηο ζπγθξηλφκελεο κε ηνπο ζπλεηζθέξνληεο. Σν 
άζξνηζκα  κπνξεί λα κελ είλαη  ζεηηθφ ζηελ ηζνξξνπία ηνπ Nash, ε νπνία κεηψλεη ηελ 
αληζφηεηα ζην κέξνο  (c).  

  

 Παξά ην γεγνλφο φηη νη παίθηεο έρνπλ ηζφηηκεο πξνηηκήζεηο πνπ δίλνληαη απφ 
ηελ (3.1) εάλ ην παίγλην πνπ παίδεηαη έρεη ζεκαληηθέο εκπνξηθέο ηδηφηεηεο, ε κνλαδηθή 
ηζνξξνπία ηνπ Nash κπνξεί λα δηεπζεηήζεη ηελ αληαγσληζηηθή ηζνξξνπία, εληνχηνηο 
απηφ θαίλεηαη λα είλαη άδηθν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αο εμεηάζνπκε ην αθφινπζν 
ζεψξεκα. 

 

ΘΔΩΡΗΜΑ 4.3 Αο ππνζέζνπκε φηη νη πξνηηκήζεηο δίλνληαη απφ ηελ (3.1) θαη φηη 1€ 
πξέπεη λα κνηξαζηεί κεηαμχ ηνπ παίθηε 1 θαη ελφο απφ ηνπο παίθηεο i = 2, ..., n ν νπνίνο 
ππνβάιεη  ηαπηφρξνλεο πξνζθνξέο yi γηα ην κεξίδην πνπ απηνί είλαη πξφζπκνη λα 
δψζνπλ ζηνλ παίθηε 1.  Ζ πςειφηεξε πξνζθνξά θεξδίδεη θαη κεηαμχ ίζσλ πςεινηέξσλ 
πξνζθνξψλ, ν ληθεηήο επηιέγεηαη ηπραία. Σφηε, γηα νπνηνδήπνηε (αi, βi) ζε θάζε 
ππνπαίγλην ν παίθηεο 1 κε ην ηέιεην ζεκείν ηζνξξνπίαο Nash ν παίθηεο ιακβάλεη 
νιφθιεξν ην 1€. 

4.12 Το παίγνιο της εμπιστοσύνης  

 

 ην παηρλίδη ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ κειεηήζεθε αξρηθά απφ ηνπο Berg, Dickhaut 
θαη McCabe (1995), ζηνλ θάζε παίθηε δηλφηαλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ αο πνχκε 10€. 
Οη παίθηεο κεηά γίλνληαλ ηπραία δεπγάξηα θαη ζε έλα παίθηε απφ θάζε δεπγάξη, ζηελ 
Αιίθε, εηπψζεθε φηη κπνξεί λα κεηαθέξεη νπνηνδήπνηε πνζφ δνιαξίσλ, απφ 0 έσο 10 
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ζηνλ (αλψλπκν) ζπλεξγάηε ηεο, ηνλ Μπφκπ, θαη λα θξαηήζεη ην ππφινηπν. Σν πνζφ 
πνπ κεηαθέξζεθε ζα ηξηπιαζηαζηεί απφ ηνλ πεηξακαηηζηή θαη ζα δνζεί ζηνλ Μπφκπ, 
πνπ κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηελ Αιίθε νπνηνδήπνηε πνζφ δνιαξίσλ (ην πνζφ απηφ δελ 
ηξηπιαζηάδεηαη). Δάλ ε Αιίθε κεηαθέξεη αξθεηά, απνθαιείηαη "εκπηζηεπφκελε" (trusting) 
θαη αλ ν Μπφκπ επηζηξέςεη ζηελ Αιίθε αξθεηά θαιείηαη "αμηφπηζηνο" (trustworthy). ηελ 
νξνινγία απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ν αμηφπηζηνο παίθηεο είλαη έλαο ηζρπξφο  αληαπνδφηεο 
θαη έλαο εκπηζηεπφκελνο παίθηεο είλαη θάπνηνο πνπ πεξηκέλεη ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ λα 
είλαη αξθεηά  αληαπνδνηηθφο. 

 

 Δάλ φια ηα άηνκα έρνπλ ηδηνηειείο πξνηηκήζεηο θαη αλ ε Αιίθε πηζηεχεη φηη ν 
Μπφκπ έρεη ηδηνηειείο  πξνηηκήζεηο, δελ ζα  δψζεη ηίπνηα ζηνλ Μπφκπ. Απφ ηελ άιιε, 
αλ ε Αιίθε πηζηεχεη φηη κπνξεί λα εκπηζηεπηεί ηνλ Μπφκπ, ζα ηνπ κεηαθέξεη φια ηα 
10€, ν νπνίνο έηζη ζα έρεη 40€. Γηα λα απνθχγεη ηελ αληζφηεηα, ν Μπφκπ ζα 
επηζηξέςεη 20€ ζηελ Αιίθε. Παξφκνην απνηέιεζκα ζα έρνπκε αλ ε Αιίθε πηζηεχεη φηη ν 
Μπφκπ είλαη αληαπνδφηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, αλ ε Αιίθε είλαη αιηξνπίζηξηα, ζα 
δψζεη θάπνηα ρξήκαηα ζηνλ Μπφκπ, κε ηελ αηηηνινγία φηη ζα αμίδνπλ πεξηζζφηεξν 
ζηνλ Bob (αθνχ ζα ηξηπιαζηαζηνχλ) απφ φηη αλ ηα θξαηήζεη ε ίδηα, αθφκα θαη αλ ε ίδηα 
δελ πεξηκέλεη λα πάξεη πίζσ ηίπνηα. πλεπάγεηαη φηη αξθεηά δηαθξηηά θίλεηξα κπνξνχλ 
λα νδεγήζνπλ ζε κηα ζεηηθή κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ηελ Αιίθε ζηνλ Μπφκπ θαη κεηά 
πίζσ ζηελ Αιίθε. 

 

 Οη Berg, Dickhaut θαη McCabe (1995) δηαπίζησζαλ  φηη  θαηά κέζν φξν 5.16€ 
κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ εθάζηνηε Αιίθε ζηνλ εθάζηνηε Μπφκπ θαη θαηά κέζν φξν 4.66€ 
δφζεθαλ πίζσ απφ ηνλ Μπφκπ ζηελ Αιίθε. Δπηπιένλ, φηαλ νη πεηξακαηηζηέο 
απνθάιπςαλ απηφ ην απνηέιεζκα ζηνπο παίθηεο θαη ηνπο έβαιαλ λα παίμνπλ ην 
παηρλίδη γηα δεχηεξε θνξά, 5.36€ κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ Αιίθε ζηνλ  Μπφκπ θαη 6.46€ 
δφζεθαλ πίζσ απφ ηνλ Μπφκπ ζηελ Αιίθε. Καη ζηα 2 ζεη ησλ παηγλίσλ ππήξρε κηα 
κεγάιε δηαθχκαλζε: θάπνηεο απφ ηηο "Αιίθεο" κεηέθεξαλ φιν ην πνζφ ζηνλ αληίζηνηρν 
Μπνκπ θάπνηεο δε κεηέθεξαλ ηίπνηα, θαη θάπνηνη απφ ηνπο Μπφκπ έθαλαλ πιήξε 
απνπιεξσκή ζηελ αληίζηνηρε Αιίθε θαη θάπνηνη δελ έδηλα πίζσ ηίπνηα. 

 

 εκεηψζηε φηη ν φξνο "αμηφπηζηνο" πνπ δίλεηαη ηνλ  Μπφκπ είλαη αλαθξηβήο, 
γηαηί ν Μπφκπ πνηέ, είηε ξεηά είηε ζησπειά, δελ ππνζρέζεθε λα ζπκπεξηθέξεηαη κε 
θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν έηζη ψζηε λα πξέπεη λα ηνλ εκπηζηεχεηαη ε Αιίθε. Σν 
παίγλην ηεο εκπηζηνζχλεο είλαη πξαγκαηηθά έλα ηζρπξφ παίγλην ακνηβαηφηεηαο ζην 
νπνίν ε Αιίθε πηζηεχεη κε θάπνηα πηζαλφηεηα φηη ν Μπφκπ είλαη έλαο έληνλα 
θηλεηνπνηεκέλνο ηζρπξφο παιηλδξνκεηήο θαη ν Μπφκπ, είηε πιεξεί είηε δελ πιεξεί 
απηήλ ηελ πξνζδνθία. Γηα λα επηζηξέςνπκε ζην πξαγκαηηθφ παίγλην ηεο εκπηζηνζχλεο, 
ν 2νο παίθηεο ζα έπξεπε λα ήηαλ ζε ζέζε  λα ππνζρεζεί φηη ζα  επηζηξέςεη  έλα 
νξηζκέλν πνζνζηφ ρξεκάησλ πνπ πέξαζαλ ζε απηφλ. 

 

 Γηα λα δψζνπκε έκθαζε, εθηφο απφ ηα θίλεηξα ζην παίγλην ηεο εκπηζηνζχλεο ν 
Cox (2004), εθαξκφδεη 3 ζπλεδξίεο ε πξψηε απφ ηηο νπνίεο, ε ζπλεδξία Α, ήηαλ ην 
παηρλίδη εκπηζηνζχλεο φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Ζ ζπλεδξία Β ήηαλ ην παηρλίδη 
ηνπ δηθηάηνξα (3.8), αθξηβψο φπσο ε ηαθηηθή Α, εθηφο απφ ην φηη ηψξα ν  Μπφκπ δελ 
ζα κπνξνχζε λα επηζηξέςεη ηίπνηα ζηελ Αιίθε. Ζ ζπλεδξία C δηαθέξεη απφ ηελ 
ζπλεδξία Α ζην φηη θάζε Αιίθε αληηζηνηρήζεθε ζε κηα πξνο κία Αιίθε ζηελ ζπλεδξία Α 
θαη ζε θάζε  Μπφκπ αληηζηνηρήζεθε έλαο πξνο έλαο Μπφκπ ηεο ζπλεδξίαο Α. ε θάζε 
παίθηε ζηελ ζπλεδξία C δφζεθε κηα πξηκνδφηεζε ίζε κε ην πνζφ πνπ είρε ν  
αληίζηνηρνο  παίρηεο κεηά ηελ κεηαθνξά απφ Α ζε Β, αιιά πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπ  Β 
ζην Α  ζηελ ζπλεδξία Α. Με άιια ιφγηα ζηελ ζπλεδξία C, ε νκάδα ηεο Αιίθεο θαη ε 
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νκάδα ηνπ Μπφκπ είραλ αθξηβψο φηη είραλ θαη ζηελ ζπλεδξία Α, εθηφο απφ ην φηη ε 
Αιίθε ηψξα δελ είρε λα θάλεη ηίπνηα κε ηελ πξηκνδφηεζε ηνπ Μπφκπ, έηζη ηίπνηα πνπ 
λα κεηαθεξζεί απφ ηνλ Μπφκπ ζηελ Αιίθε δελ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηελ έληνλε 
ακνηβαηφηεηα. 

 

 ε φιεο ηηο ζπλεδξίεο, νη θαλφλεο ηνπ παηγλίνπ θαη νη απνδφζεηο 
απνθαιχθζεθαλ  κε αθξίβεηα ζηνπο παίθηεο. Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα απνθιείζνπλ  ην 
ηξίην κέξνο ηνπ αιηξνπηζκνχ,(#3.8), νη παίθηεο ζηελ ζπλεδξία C δελ είπαλ ηίπνηα γηα 
λα αηηηνινγήζνπλ ηα κεγέζε ησλ πξηκνδνηήζεσλ. Τπήξραλ πεξίπνπ 30 δεπγάξηα ζε 
θάζε ζπλεδξία, θάζε ζπλεδξία έπαηδε 2 θνξέο, θαη θαλέλαο παίθηεο δελ ζπκκεηείρε ζε 
πεξηζζφηεξεο απφ 1ζπλεδξίεο. Σν πείξακα έηξεμε δηπιφ-ηπθιφ (νη παίθηεο ήηαλ 
άγλσζηνη ν έλαο ζηνλ άιιν αιιά θαη ζηνλ πεηξακαηηζηή). 

 

 ηελ ζπλεδξία Β, ζην παίγλην ηνπ δηθηάηνξα αληίζηνηρα κε ην παίγλην ηεο 
εκπηζηνζχλεο, ε Αιίθε κεηέθεξε θαηά κέζν φξν 3.63€ ζηνλ παίθηε Β, ζε αληίζεζε κε ηα 
5.97€ ζηε ζπλεδξία Α. Απηφ δείρλεη φηη ηα 2.34€ απφ ηα 5.97€ πνπ κεηαθέξζεθαλ ζην Β 
ζηε ζπλεδξία Α κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ηα ππφινηπα  3.63€ ζε 
θάπνην άιιν θίλεηξν. Δπεηδή θαη νη 2 παίθηεο Α θαη Β είραλ κηα πξηκνδφηεζε ησλ 10€ 
ζηε ζπλεδξία Β ην άιιν θίλεηξν δελ κπνξεί λα είλαη ε απνζηξνθή ηεο αληζφηεηαο. Ζ 
κεηαθνξά απηή κπνξεί θάιιηζηα λα αληαλαθιά έλα θίλεηξν  ακνηβαηφηεηαο ηνπ ηχπνπ 
"αλ θάπνηνο κπνξεί λα σθειήζεη ηνλ εηαίξν ηνπ κε  έλα θφζηνο ην νπνίν είλαη ρακειφ 
ζπγθξηλφκελν κε ην φθεινο, ζα πξέπεη λα ην θάλεη, αθφκα θαη αλ απηφο είλαη ρακέλνο 
ζην ηέινο ηεο πξνζπάζεηαο". Αιιά δελ κπνξνχκε λα πνχκε απφ ην πείξακα ηη αθξηβψο  
αληηπξνζσπεχνπλ  απηά ηα 3.63€. 

 

 ηε ζπλεδξία C, ν παίθηεο Β ηνπ παηγλίνπ ηνπ δηθηάηνξα, αληίζηνηρα κε ην 
παίγλην ηεο εκπηζηνζχλεο, ν παίθηεο Β επέζηξεςε θαηά κέζν φξν 2.06€, ζε ζχγθξηζε 
κε ηα 4.94€ ζηε ζπλεδξία Α. Με άιια ιφγηα ηα 2.06€ απφ ηα αξρηθά  4.94 δνιάξηα 
κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ ζαλ κηα αληαλάθιαζε ηεο έληνλεο αληζφηεηαο θαη ηα 
ελαπνκείλαληα 2.88€ ζαλ κηα αληαλάθιαζε ηεο έληνλεο ακνηβαηφηεηαο. 

 

 Πνιιά άιια πεηξάκαηα επηβεβαηψλνπλ φηη άιιεο εμαξηψκελεο  πξνηηκήζεηο, 
εμαξηψληαη απφ ηηο πξάμεηο ησλ αηφκσλ θαη φρη απιά απφ ηελ θαηαλνκή ηεο απνιαβήο, 
φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο απνζηξνθήο ηεο αληζφηεηαο.  Οη  Charness and Haruvy 
(2002), γηα παξάδεηγκα, αλέπηπμαλ κηα έθδνζε  ηεο αληαιιαγήο ηνπ δψξνπ ζηελ αγνξά  
εξγαζίαο ηθαλή λα δηεμαγάγεη δνθηκέο ζηηο  ηδηνηειείο πξνηηκήζεηο, ζηνλ θαζαξφ 
αιηξνπηζκφ, ζηελ απνζηξνθήο ηεο αληζφηεηαο, θαη ζηε δπλαηή ακνηβαηφηεηα 
ηαπηφρξνλα. Ζ δπλαηή ακνηβαηφηεηα έρεη θαηά πνιχ ηε κεγαιχηεξε επεμεγεκαηηθή αμία. 

 

4.13 Αρετές χαρακτήρα 

 

 Οη αξεηέο ηνπ ραξαθηήξα (character value) είλαη εζηθά επηζπκεηέο 
θαλνληθφηεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ηα άηνκα αμηνινγνχλ γηα ην δηθφ ηνπο θαιφ, ελψ 
έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη αξεηέο ηνπ ραξαθηήξα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ  ηηκηφηεηα, ηελ 
πίζηε, ηελ αμηνπηζηία, ηελ ηήξεζε ηεο ππφζρεζεο, θαη ηε δηθαηνζχλε. ε αληίζεζε κε ηηο 
κε ειεγρφκελεο πξνηηκήζεηο φπσο ε ηζρπξή ακνηβαηφηεηα θαη ε εκπάζεηα, απηέο νη 
αξεηέο ηνπ ραξαθηήξα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο αλεζπρία γηα ηα άηνκα κε ηα νπνία θάπνηνο 
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ζπλαιιάζζεηαη. Έλα άηνκν είλαη έληηκν ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ επεηδή απηή είλαη ε 
επηζπκνχκελε θαηάζηαζε ηεο χπαξμήο ηνπ θαη φρη γηαηί έρεη θάπνηα ηδηαίηεξε κέξηκλα 
γηα απηνχο κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζεηαη. Φπζηθά, ν θνηλσληθνπαζήο (sociopath) 
"Homo economicus” είλαη ηίκηνο κφλν φηαλ απηφ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ, ελψ νη 
ππφινηπνη απφ εκάο είκαζηε κεξηθέο θνξέο εηιηθξηλείο αθφκα θαη αλ απηφ θνζηίδεη θαη 
αθφκα θαη φηαλ θαλέλαο εθηφο απφ εκάο δε ζα κπνξνχζε λα αληρλεχζεη κηα παξαβίαζε. 

 

 Ζ θνηλή ινγηθή, θαζψο θαη ηα πεηξάκαηα πνπ πεξηγξάθεζαλ παξαπάλσ, 
δείρλνπλ φηη ε εηιηθξίλεηα, ε εληηκφηεηα θαη ε ηήξεζε ηεο ππφζρεζεο δελ είλαη απφιπηεο. 
Αλ ην θφζηνο ηεο αξεηήο είλαη ζεκαληηθά πςειφ θαη ε πηζαλφηεηα λα βξεζεί κηα 
παξαβίαζε ηεο αξεηήο είλαη ζεκαληηθά κηθξή, πνιιά άηνκα ζα ζπκπεξηθέξνληαλ 
αλέληηκα. ηαλ θάπνηνο γλσξίδεη φηη νη άιινη δελ είλαη ελάξεηνη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 
πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο (πρ ζην γάκν, ζηελ θαηαβνιή ησλ  θφξσλ, ζηελ ππαθνή ησλ 
θαλφλσλ θπθινθνξίαο, ζηελ απνδνρή δσξνδνθηψλ), είλαη πηζαλφ  λα επηηξέςεη 
θάπνηνο λα κελ ηζρχεη ε αξεηή απηή γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Σειηθά φζν πην εχθνια κπνξεί 
θαλείο λα παξαζχξεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε απηαπάηεο, ραξαθηεξίδνληαο κηα κε ελάξεηε 
πξάμε ζαλ ελάξεηε, ηφζν πην πνιχ κπνξεί θάπνηνο λα επηηξέςεη ζηνλ εαπηφ ηνπ λα 
πξνβεί ζε κηα ηέηνηα πξάμε. 

 

 Θα κπνξνχζε θαλείο λα κπεη ζηνλ πεηξαζκφ λα ραξαθηεξίζεη ηελ εηιηθξίλεηα, θαη 
άιιεο αξεηέο ηνπ ραξαθηήξα ζαλ απην-απνηεινχκελνπο πεξηνξηζκνχο ζε έλα ζχλνιν 
δηαζεζίκσλ ελεξγεηψλ ζην παίγλην, αιιά κηα πην επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε είλαη λα 
πεξηιακβάλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ λα είλαη ελάξεηνο κε θάπνην ηξφπν ζαλ έλα 
επηρείξεκα ζηε ζπλάξηεζε πξνηηκήζεσλ θάπνηνπ, λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 
δηαπξαγκάηεπζεο έλαληη άιισλ αμηφινγσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πφζνπ θαη ησλ 
πξνζσπηθψλ ζθνπηκνηήησλ. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, νη αξεηέο ηνπ ραξαθηήξα είλαη 
ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηηο εζηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ζπρλά ζεσξνχληαη 
ππνθαηεγνξίεο ηνπ ηειεπηαίνπ. 

 

 Πνιπάξηζκα πεηξάκαηα δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο παίθηεο είλαη 
πξφζπκνη λα ζπζηάζνπλ πιηθέο ακνηβέο γηα λα δηαηεξήζνπλ έλαλ ελάξεην ραξαρηήξα, 
αθφκα θαη θάησ απφ  ζπλζήθεο αλσλπκίαο. Ο Sally (1995) πξαγκαηνπνίεζε κηα κεηά-
αλάιπζε ησλ 137 πεηξακαηηθψλ ζπλεδξηψλ, δηαπηζηψλνληαο φηη ε θαηά πξφζσπν 
επηθνηλσλία, ζηελ νπνία νη παίθηεο είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ πξνθνξηθέο ζπκθσλίεο θαη 
ππνζρέζεηο, ήηαλ ε ηζρπξφηεξε πξφγλσζε ηεο  ζπλεξγαζίαο. Φπζηθά, ε θαηά 
πξφζσπν αιιειεπίδξαζε παξαβηάδεη ηελ αλσλπκία θαη έρεη θαη άιιεο ζπλέπεηεο πέξα 
απφ ηελ ηθαλφηεηα λα δίλεη ππνζρέζεηο. Χζηφζν, ηφζν νη Bochet, Page θαη Putterman 
(2006) φζν θαη νη Brosig Ockenfels θαη Weimann (2003), αλαθέξνπλ φηη κφλν ε 
ηθαλφηεηα λα αληαιιάζζνπλ πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο αληηπξνζσπεχεη ηελ απμεκέλε 
ζπλεξγαζία. 

 

 Έλα ηδηαίηεξα ζαθέο παξάδεηγκα ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο αλαθέξεηαη απφ ηνλ 
Gneezy (2005), πνπ κειέηεζε 450 δεπγάξηα πξνπηπρηαθνχο ζπνπδαζηέο γηα λα 
παίμνπλ 3 παίγληα ηεο αθφινπζεο  κνξθήο, φιεο  νη ακνηβέο ησλ νπνίσλ ήηαλ ηνπ 
ηχπνπ (b, a), φπνπ ν παίθηεο 1, ν Μπνκπ, ιακβάλεη b θαη ν παίθηεο 2, ε Αιίθε 
ιακβάλεη α. ε φια ηα παίγληα, ζην Μπνκπ δείρηεθαλ 2 δεχγε πιεξσκψλ, A: (x, y) θαη 
B: (z, w) φπνπ x, y, z, and w είλαη ρξεκαηηθά πνζά κε x < z θαη y > w, έηζη ζε φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο ην Β  είλαη θαιχηεξν γηα ηνλ Μπνκπ θαη ην Α είλαη θαιχηεξν γηα ηελ Αιίθε. 
Ο Μπνκπ κπνξνχζε λα ιέεη ζηελ Αιίθε, πνπ δελ κπνξνχζε λα δεη ηα πνζά ησλ 
ρξεκάησλ, ή "κε ηελ επηινγή Α ζα θεξδίζεηο πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ φηη κε ηελ 
επηινγή Β", είηε "κε ηελ επηινγή Β ζα θεξδίζεηο πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ φηη κε ηελ 
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επηινγή A." Σν πξψην παηρλίδη ήηαλ Α: (5, 6) πξνο B: (6, 5), έηζη ν Μπνκπ κπνξνχζε  
λα θεξδίζεη απφ 1 ςεπδφκελνο θαη  λα γίλεη πηζηεπηφο ελψ επηβάιιεη έλα θφζηνο 1 γηα 
ηελ Αιίθε. Σν δεχηεξν παηρλίδη ήηαλ A:(5,15) πξνο B:(6,5) ,έηζη ν Μπνκπ κπνξνχζε λα 
θεξδίζεη 1 ςεπδφκελνο θαη γηλφκελνο πηζηεπηφο, ελψ επέβαιιε έλα θφζηνο 10 γηα ηελ 
Αιίθε. Σν ηξίην παηρλίδη ήηαλ A:(5,15) πξνο  B:(15,5), έηζη ν Μπνκπ κπνξνχζε λα 
θεξδίζεη 10 ςεπδφκελνο θαη γηλφκελνο πηζηεπηφο ελψ επέβαιε έλα θφζηνο 10 γηα ηελ 
Αιίθε. 

 

 Πξηλ μεθηλήζνπλ ην παίγλην, ν Gneezy δήηεζε απφ ηνπο δηάθνξνπο Μπνκπ εάλ 
απηνί αλέκελαλ λα αθνινπζεζεί ε ζπκβνπιή ηνπο. Δθείλνο πξνθάιεζε εηιηθξηλείο 
απαληήζεηο ππνζρφκελνο λα αληακείςεη ηα αληηθείκελα ησλ νπνίσλ νη εηθαζίεο ήηαλ 
ζσζηέο. Βξήθε φηη 82% ησλ Μπνκπ   πεξίκελε λα αθνινπζεζεί ε ζπκβνπιή ηνπο (ν 
πξαγκαηηθφο αξηζκφο ήηαλ 78%). Απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ Μπνκπ φηη 
εάλ απηνί ήηαλ ηδηνηειείο, ζα κπνξνχζαλ πάληα λα ςεχδνληαη θαη λα πξνηείλνπλ ην Β 
ζηελ Αιίθε. 

 

 Οη πεηξακαηηζηέο βξήθαλ φηη, ζην παηρλίδη 2, φπνπ ην ςέκα ήηαλ πνιχ 
δαπαλεξφ γηα ηελ Αιίθε θαη ην θέξδνο απφ ην ςέκα ήηαλ πνιχ κηθξφ γηα ηνλ Μπνκπ, 
κφλν 17% ησλ Μπνκπ είπαλ ςέκαηα. ην παηρλίδη 1, φπνπ ην θφζηνο ηνπ ςέκαηνο γηα 
ηελ  Αιίθε ήηαλ κφλν 1 αιιά ην θέξδνο γηα ηνλ Μπνκπ ήηαλ ην ίδην φπσο ζην παηρλίδη 
2, ην 36% ησλ Μπνκπ ςεχδνληαλ. Με άιια ιφγηα, νη Μπνκπ απερζάλνληαλ λα πνχλε 
ςέκαηα αιιά ζεσξεηηθά ην απερζάλνληαλ πεξηζζφηεξν φηαλ ήηαλ δαπαλεξφ γηα ηηο 
Αιίθεο. ην παηρλίδη 3, φπνπ ην θέξδνο απφ ην ςέκα ήηαλ κεγάιν γηα ηνλ Μπνκπ θαη 
ίζν κε ηελ απψιεηα ηεο Αιίθε, ην 52% ησλ Μπνκπ ςεχδνληαλ. Απηφ δείρλεη φηη πνιινί 
παίθηεο είλαη πξφζπκνη λα ζπζηάζνπλ πιηθά θέξδε θαη λα απνθχγνπλ ην ςέκα ζε κηα  
κηαο θνξάο (one-shot) αλψλπκε αιιειεπίδξαζε, θαη ε πξνζπκία ηνπο λα πνπλ ςέκαηα 
απμάλεηαη φηαλ ππάξρεη κε έλα απμαλφκελν θφζηνο ζε απηνχο πνπ ιέλε αιήζεηα, θαη 
κεηψλεηαη φηαλ ππάξρεη έλα απμαλφκελν θφζηνο ζηνπο εηαίξνπο ηνπο πνπ 
εμαπαηήζεθαλ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ απφ ηνπο  Boles, Croson θαη 
Murnighan (2000) θαη ηνπο Charness θαη Dufwenberg (2004). Οη Gunnthorsdottir, 
McCabe θαη Smith (2002) θαη νη Burks, Carpenter θαη Verhoogen (2003) έδεημαλ φηη ην 
θνηλσληθν-ςπρνινγηθφ κέηξν ηνπ "Μαθηαβειηζκνχ" πνπ πξνβιέπεη πνηνη παίθηεο  
πηζαλφλ λα είλαη αμηφπηζηνη θαη άμηνη εκπηζηεπφκελνη. 

4.14 Ο περιστασιακός χαρακτήρας των  προτιμήσεων 

 

Απηφ ην θεθάιαην έρεη εκβαζχλεη ζην νξζνινγηθφ κνληέιν ηνπ παξάγνληα, 
επηηξέπνληαο λα εθαξκνζηεί ζε θαηαζηάζεηο ζηξαηεγηθήο αιιειεπίδξαζεο. Βξήθακε 
φηη νη πξνηηκήζεηο είλαη κε ηδηνηειείο φζν θαη ηδηνηειείο. Οη άλζξσπνη έρνπλ θνηλσληθέο 
πξνηηκήζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή, θαζψο θαη ηηο εζηθέο 
πξνηηκήζεηο γηα ηέηνηεο αξεηέο ηνπ  αλζξψπηλνπ ραξαθηήξα, φπσο ε εηιηθξίλεηα θαη ε 
αθνζίσζε. Απηέο νη εθηεηακέλεο πξνηηκήζεηο αλακθίβνια ζπκβάινπλ ζηελ 
καθξνπξφζεζκε αηνκηθή επεκεξία (Konow θαη Earley 2008). Χζηφζν, νη θνηλσληθέο θαη 
εζηθέο πξνηηκήζεηο δελ είλαη βεβαίσο κφλνλ ιεηηνπξγηθέο, επεηδή ηα άηνκα αζθνχλ 
απηέο ηηο πξνηηκήζεηο αθφκα θαη φηαλ δελ  κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ καθξνπξφζεζκα 
νθέιε. 

 

 Παξά ηελ εκβάζπλζε ηεο νξζνινγηθήο επηινγήο, δηαηεξήζακε ηελ έλλνηα φηη ην 
άηνκν έρεη κηα ακεηάβιεηε ππνθείκελε πξνηίκεζε πνπ νξίδεη φηη ζπλεπάγεηαη ηελ θαηά 
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πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, αλάινγα κε ηελ ηδηαίηεξε ζηξαηεγηθή 
αιιειεπίδξαζεο πνπ εκπιέθεηαη. 

 

 Παξνπζηάδνπκε δχν κειέηεο ησλ Dana, Cain θαη Dawes (2006) πνπ 
θαηαδεηθλχνπλ ηελ  πεξηζηαζηαθή θχζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ηελ επηζπκία λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θνηλσληθνχο ηχπνπο. Ζ πξψηε κειέηε ρξεζηκνπνίεζε 80 
πξνπηπρηαθνχο ζπνπδαζηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Carnegie - Mellon, πνπ ρσξίζηεθαλ ζε 
40 δεπγάξηα γηα λα παίμνπλ ζην παίγλην ηνπ δηθηάηνξα, έλα κέινο απφ θάζε δεπγάξη 
επηιέρζεθε ηπραία λα είλαη ν δηθηάηνξαο, θαη ην άιιν κέινο λα είλαη ν δέθηεο. ην 
δηθηάηνξα δφζεθαλ 10€ θαη δεηήζεθε λα δείμνπλ πφζα επξψ ήζειε ν θαζέλαο λα δψζεη 
ζην δέθηε, αιιά νη δέθηεο δελ είραλ ελεκεξσζεί φηη έπαηδαλ ην παίγλην ηνπ δηθηάηνξα. 
Αθνχ έθαλαλ ηηο επηινγέο ηνπο, αιιά πξηλ ελεκεξσζνχλ νη δέθηεο γηα ην παίγλην, 
παξνπζηάζηεθε ζηνπο δηθηάηνξεο ε επηινγή λα απνδερζνχλ 9€ θαη λα κε παίμνπλ ην 
παίγλην. Σνπο είπαλ φηη εάλ ν δηθηάηνξαο έθαλε απηήλ ηελ επηινγή ν δέθηεο δελ ζα 
αλαθάιππηε πνηέ φηη ην παίγλην ήηαλ κηα πηζαλφηεηα θαη ζα έπαηξλε κφλν ηα ρξήκαηα 
γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ζην ρψξν ηνπ πεηξάκαηνο. 

 

 Έληεθα απφ ηνπο 40 δηθηάηνξεο πήξαλ απηή ηελ επηινγή εμφδνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 2 πνπ είραλ επηιέμεη λα θξαηήζνπλ φια ηα 10€ ζην παίγλην ηνπ 
δηθηάηνξα. Πξάγκαηη, ην 46% ησλ  δηθηαηφξσλ πνπ είρε επηιέμεη λα δψζεη έλα ζεηηθφ 
πνζφ ζηνπο δέθηεο ηνπ, πήξε ηελ επηινγή ηεο εμφδνπ θαηά ηελ νπνία ν δέθηεο δελ 
έπαηξλε ηίπνηα. Απηή ε ζπκπεξηθνξά δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ έλλνηα ησλ 
ακεηάβιεησλ πξνηηκήζεσλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 10€ κεηαμχ ηνπ δηθηάηνξα θαη ηνπ 
δέθηε γηαηί άηνκα πνπ ζα είραλ δψζεη ζηνλ δέθηε ηνπο έλα ζεηηθφ πνζφ ζην παίγλην ηνπ 
δηθηάηνξα ηειηθά θαηέιεμαλ λα κε ηνπ δψζνπλ ηίπνηα απνθεχγνληαο λα παίμνπλ ζην 
παίγλην, θαη άηνκα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θξαηήζνπλ φιν ην πνζφ ησλ 10€ ζην παίγλην 
ηνπ δηθηάηνξα ήηαλ πξφζπκνη λα ράζνπλ 1€ απφ ην λα παίμνπλ ζην παίγλην. 

 

 Γηα λα απνθιεηζηνχλ φιεο νη άιιεο πηζαλέο εμεγήζεηο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, 
νη πεηξακαηηζηέο έθαλαλ κηα δεχηεξε κειέηε ζηελ νπνία ν είπαλ ζην δηθηάηνξα φηη ν 
δέθηεο δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα αλαθαιχςεη φηη ην παίγλην ηνπ δηθηάηνξα έρεη παηρηεί. 
Έηζη, εάλ ν δηθηάηνξαο έδηλε 5€ ζηνπο δέθηεο, νη ηειεπηαίνη ζα πξέπεη λα πάξνπλ ηα 5€ 
αιιά ζα δε ζα ηνπο δίλνληαλ θακία εμήγεζε γηα ην ιφγν πνπ ηα πήξαλ. ε απηή ηε λέα 
θαηάζηαζε, κφλν 1 απφ ηνπο 24 Γηθηάηνξεο δηάιεμε λα πάξεη ηα 9€ ζαλ επηινγή 
εμφδνπ. εκεηψζηε φηη ζε απηή ηελ λέα θαηάζηαζε, ε ίδηα θνηλσληθή θαηάζηαζε κεηαμχ 
ηνπ δηθηάηνξα θαη ηνπ δέθηε επηθξαηεί ηφζν ζην παίγλην ηνπ δηθηάηνξα φζν θαη ζηελ 
επηινγή εμφδνπ. Χο εθ ηνχηνπ, δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο λφξκεο πνπ εθαξκφδνληαη 
ζηηο δχν επηινγέο θαη δελ ππάξρεη λφεκα λα ράζνπλ 1€ απιά γηα λα έρνπλ ην παίγλην 
πνπ δελ θαιείηαη παίγλην ηνπ δηθηάηνξα. 

 

 Ζ πην πηζαλή εξκελεία απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ είλαη φηη πνιινί παίθηεο 
έλνησζαλ ππνρξεσκέλνη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο θαλφλεο φηαλ 
παίδνπλ ην παίγλην ηνπ δηθηάηνξα, ή παξαβίαδαλ απηνχο ηνπο θαλφλεο κε έλα κε άλεην 
ηξφπν, θαη ήηαλ πξφζπκνη απιά λα είλαη ζε κηα θαηάζηαζε πνπ ππφθεηλην ζε απηνχο 
ηνπο ηχπνπο. 

4.15 Η σκοτεινή πλευρά της αλτρουιστικής συνεργασίας 
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 Ζ αλζξψπηλε ηθαλφηεηα γηα ζπλεξγαζία ζε κεγάιεο νκάδεο ιφγσ ησλ 
πξνθνηλσληθψλ πξνηηκήζεσλ εθηείλεηαη φρη κφλν ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο θχζεο αιιά 
επίζεο ζηελ θαηάθηεζε άιισλ αλζξψπηλσλ νκάδσλ. Πξάγκαηη, αθφκε θαη έλαο κηθξφο 
ππαηληγκφο φηη ίζσο λα ππάξρεη κηα βάζε γηα ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ νκάδσλ, 
πξνθαιεί ηα άηνκα λα εκθαλίδνπλ εζσηεξηθή πίζηε θαη εμσηεξηθή ερζξφηεηα (Dawes, 
de Kragt, θαη Orbell 1988, Tajfel 1970, Tajfel et. al 1971, Turner 1984). Σα κέιε ηεο 
νκάδαο ηφηε δείρλνπλ πεξηζζφηεξε γελλαηφδσξε κεηαρείξηζε ζηα κέιε ηεο νκάδαο, 
απφ φηη ζηα κε κέιε αθφκα θαη φηαλ ε βάζε γηα  ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο νκάδαο είλαη 
απζαίξεηε θαη αζήκαληε. (Yamagishi, Jin θαη Kiyonari 1999, Rabbie, Schot θαη Visser 
1989).  

 

 Έλα πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Abbink (2007), 
ρξεζηκνπνηψληαο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Nottingham είλαη 
έλα ηδηαίηεξα δξακαηηθφ παξάδεηγκα ηεο ηάζεο ησλ αηφκσλ λα είλαη πξφζπκνη λα 
θιηκαθψζνπλ ηε ζχγθξνπζε θαη πέξα απφ ην ζεκείν πνπ εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληά 
ηνπο φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο θαη κφλν. Οη πεηξακαηηζηέο πξψηα είραλ ηα δεχγε 
καζεηψλ i= 1, 2 λα παίμνπλ ην αθφινπζν παηρλίδη. ε θάζε παίθηε δφζεθαλ 1000 
πφληνη θαη ν παίθηεο κπνξνχζε λα ζπαηαιήζεη νπνηνδήπνηε αλαινγία ηνπ, xi, ζηνπο 
"εμνπιηζκνχο". Ζ πηζαλφηεηα ηνπ παίθηε i λα ληθήζεη ήηαλ ε pi = xi / (x1 + x2). 

Μπνξνχκε λα βξνχκε ην ζεκείν ηζνξξνπίαο ηνπ Nash απηνχ ηνπ παηρληδηνχ κε ηνλ 
εμήο ηξφπν: Αλ ν παίθηεο 1 μνδεχεη x1, ηφηε νη δαπάλεο ηνπ παίθηε 2 πνπ κεγηζηνπνηεί 
ηελ αλακελφκελε ακνηβή ,δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν 

 

  
  = √           

 
 Ζ ζπκκεηξηθή ηζνξξνπία ηνπ Nash ζέηεη   

  =   
  πνπ δίλεη   

  =   
  = 250. 

Πξάγκαηη, εάλ έλαο παίθηεο δαπαλά πεξηζζφηεξνπο απφ 250 πφληνπο, ε θαιχηεξε 
απάληεζε ηνπ άιινπ παίθηε είλαη λα δαπαλά ιηγφηεξν απφ 250 πφληνπο. 

 

 Γεθαηέζζεξα δεπγάξηα παηθηψλ έπαημαλ απηφ ην παηρλίδη γηα 20 γχξνπο, 
θαζέλαο κε ηνλ ίδην ζπλέηαηξν. Ο κέζνο φξνο ηεο θαηά θεθαιήλ δαπάλεο εμνπιηζκνχ 
άξρηδε ζην 250% ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ Nash ζηνλ 1ν γχξν θαη έδεημαλ θάπνηα ηάζε λα 
κεησζεί, θηάλνληαο ζην 160% ηνπ επηπέδνπ ηνπ Nash κεηά απφ 20 γχξνπο. 

 

 Οη πεηξακαηηζηέο επίζεο έπαημαλ ην ίδην παηρλίδη κε 4 παίθηεο ζε θάζε νκάδα, 
φπνπ θάζε παίθηεο ηεο ληθήηξηαο νκάδαο έιαβε 1000 πφληνπο. Δίλαη εχθνιν λα 
δείμνπκε φηη ηψξα ε ηζνξξνπία ηνπ Nash επηηπγράλεηαη φηαλ θάζε νκάδα ζπαηαιήζεη 
250 πφληνπο ζε εμνπιηζκνχο. Γηα λα ην δνχκε απηφ, γξάθνπκε ηελ αλακελφκελε 
ακνηβή ηνπ παίθηε 1 σο 

 

     ∑   
 
   

∑   
   

 

 

Γηαθνξνπνηψληαο απηήλ ηελ έθθξαζε, ζέηνληαο ην απνηέιεζκα ζην κεδέλ, θαη 
ιχλνληαο σο πξνο x1 έρνπκε 

    √     (               ∑  
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 Σψξα, εμηζψλνληαο φια ηα    γηα λα βξνχκε ηε ζπκκεηξηθή ηζνξξνπία, βξήθακε 
φηη 
   

  = 62.5 = 250 / 4. ε  απηή ηελ πεξίπησζε, σζηφζν, νη νκάδεο μνδεχνπλ πεξίπνπ 

600% ηνπ βέιηηζηνπ ζηηο πξψηεο ιίγεο πεξηφδνπο, θαη απηφ κεηψζεθε αξθεηά, ζηαζεξά 
ζην 250% ηνπ βέιηηζηνπ ζηηο ηειηθέο πεξηφδνπο. 

 

 Απηφ ην πείξακα δείρλεη ηελ ηάζε ησλ παηθηψλ λα ππεξβνχλ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ θαηά πνιχ γηα αληαγσληζηηθνχο ιφγνπο, αλ θαη ε εμνηθείσζε κε ην 
παίγλην κεηψλεη έληνλα ηελ ηάζε απηή, θαη αλ αθήλακε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παίμνπλ 
άιιεο 20 πεξηφδνπο, κπνξεί λα είρακε δεη κηα  πξνζέγγηζε ζηελ θαιχηεξε 
ζπκπεξηθνξά απάληεζεο. 

 

 Χζηφζν, νη πεηξακαηηζηέο αθνινχζεζαλ ηηο παξαπάλσ ζπλεδξίεο κε άιιεο, ζηηο 
νπνίεο, κεηά απφ θάζε γχξν, νη παίθηεο κπνξνχζαλ λα ηηκσξνχλ ηνπο άιινπο παίθηεο 
βαζηζκέλνη ζην επίπεδν ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζε πξνεγνχκελνπο γχξνπο. Ζ ηηκσξία 
ήηαλ δαπαλεξή, ηξεηο κάξθεο πνπ πάξζεθαλ απφ ηνλ ηηκσξεζέληα θφζηηδαλ ζηνλ 
ηηκσξφ κία κάξθα. Απηφ, θπζηθά, αληαλαθιά ην παίγλην δεκφζησλ αγαζψλ κε 
δαπαλεξή ηηκσξία θαη πξάγκαηη απηφ ην παίγλην έρεη δεκφζηα πηπρή αγαζψλ θαηά ηελ 
νπνία φζν πεξηζζφηεξν ζπκβάιιεη έλα κέινο κηαο νκάδαο, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε 
θαιχηεξε ζπλεηζθνξά ησλ άιισλ, γηαηί ε βέιηηζηε νιηθή ζπλεηζθνξά ησλ κειψλ ηεο 
νκάδαο είλαη 250, αλεμάξηεηα κε ην πψο κνηξάδεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ.  

 

 ε απηή ηε λέα θαηάζηαζε, ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηηκσξία, νη δαπάλεο μεθίλεζαλ 
ζην 640% ηνπ βέιηηζηνπ επηπέδνπ αληαπφθξηζεο, απμήζεθαλ ζην πςειφ 1000% απηνχ 
ηνπ επηπέδνπ θαη δηακνξθψζεθαλ ζην 900% ηνπ βέιηηζηνπ απαληεηηθνχ επηπέδνπ ζηελ 
7ε πεξίνδν, ρσξίο λα δείρλνπλ θάπνηα ηάζε γηα αχμεζε ή κείσζε ζηηο ελαπνκείλαζεο 
13 πεξηφδνπο. Απηή ε εληππσζηαθή ζπκπεξηθνξά δείρλεη φηη ε εζσηεξηθή δπλακηθή ηεο 
αιηξνπηζηηθήο ηηκσξίαο είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζεη ζε αξθεηά πςειά επίπεδα ηε κάρε 
ησλ δαπαλψλ πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηελ πιηθή ακνηβή - απμάλνληαο ην επίπεδν. 
Αλ θαη πξέπεη λα γίλεη πεξηζζφηεξε δνπιεηά ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, θαίλεηαη φηη νη ίδηεο 
πξνθνηλσληθέο πξνηηκήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηα αλζξψπηλα φληα λα ζπλεξγαζηνχλ ζε 
κεγάιεο νκάδεο άζρεησλ αηφκσλ, επίζεο ζηξάθεθε ζην ζηφρν ηεο ακνηβαίαο 
απηνθαηαζηξνθήο κε κεγάιε επθνιία. 

4.16 Πρότυπα της συνεργασίας: Διασταυρούμενες πολιτιστικές 

διαφορές. 

 

 Σα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζην εξγαζηήξην δελ ζα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνληα 
εάλ δελ καο βνεζνχζαλ ζηελ θαηαλφεζε θαη κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ 
πξαγκαηηθή δσή. Τπάξρνπλ δπλαηέο θαη ζπλεπείο ελδείμεηο φηη ε εμσηεξηθή εγθπξφηεηα 
ησλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ είλαη πςειή. Γηα παξάδεηγκα, νη Binswanger (1980) 
θαη Binswanger θαη Sillers (1983), ρξεζηκνπνίεζαλ δεηγκαηνιεπηηθέο εξσηήζεηο, πνπ 
αθνξνχζαλ ηηο ζηάζεηο έλαληη ηνπ θηλδχλνπ θαη πεηξακαηηθά ιαρεηνθφξνπο αγνξέο κε 
πξαγκαηηθέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο γηα επηηπρή πξφβιεςε ησλ επελδπηηθψλ 
απνθάζεσλ ησλ αγξνηψλ. Ο Glaeser et. al al (2000) δηεξεχλεζε θαηά πφζν νη 
πεηξακαηηθνί παίθηεο πνπ εκπηζηεχηεθαλ ηνπο άιινπο ζην παίγλην ηεο εκπηζηνζχλεο, 
ζπκπεξηθέξζεθαλ επίζεο κε εκπηζηεπηηθφ ηξφπν κε ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα. Οη 
πεηξακαηηζηέο βξήθαλ φηη ε πεηξακαηηθή ζπκπεξηθνξά, ήηαλ αξθεηά θαιή έλδεημε ηεο 
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ζπκπεξηθνξάο έμσ απφ ην εξγαζηήξην, ελψ νη ζπλήζεηο κεηξήζεηο εκπηζηνζχλεο, 
βαζίζηεθαλ ζε δεηγκαηνιεπηηθέο εξσηήζεηο, ρσξίο λα παξέρεηαη νπζηαζηηθά θακία 
πιεξνθνξία. Οη  Genesove θαη Mayer (2001), έδεημαλ φηη ε απνζηξνθή ηεο απψιεηαο, 
θαζφξηζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πσιεηή ζηελ ζηεγαζηηθή αγνξά ηεο Βνζηψλεο ην 1990. 
Ηδηνθηήηεο ζπγθξνηεκάησλ ππφθεηληαη ζε νλνκαζηηθέο δεκηέο ζηηο ηηκέο πσιήζεσο ίζεο 
κε ην επηηφθην  ηεο αγνξάο ζπλ έλα επηπιένλ 25% - 35% ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ηηκήο 
θηήζεο θαη ηεο ηηκήο αγνξάο θαη πσινχλ ζε ηηκέο απφ 3% έσο 18% απηήο ηεο 
δηαθνξάο. Απηά ηα  επξήκαηα δείρλνπλ φηη ε απνζηξνθή πξνο ηελ απψιεηα δελ 
πεξηνξίδεηαη ζην εξγαζηήξην αιιά επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ζηελ αγνξά ζηελ νπνία 
πνιχ ςειά ρξεκαηηζηεξηαθά  θέξδε θαη δεκίεο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ. 

 

 Οκνίσο, ν Karlan (2005), ρξεζηκνπνίεζε ην παίγλην ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ην 
παίγλην δεκφζησλ  αγαζψλ γηα λα πξνβιέςεη ηελ πηζαλφηεηα φηη ηα δάλεηα πνπ πήξε 
έλαο Πεξνπβηαλφο κηθξνρξεκαηηζηεξηαθφο δαλεηζηήο ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ. 
Βξήθε φηη ηα άηνκα πνπ ήηαλ άμηα εκπηζηνζχλεο ζην παίγλην ηεο εκπηζηνζχλεο, ήηαλ 
ιηγφηεξν πηζαλφ λα αζεηήζνπλ ην ιφγν ηνπο. Δπίζεο, νη Ashraf, Karlan θαη Yin (2006) 
κειέηεζαλ γπλαίθεο απφ ηηο Φηιηππίλεο, πξνζδηνξίδνληαο κέζσ κηαο αξρηθήο έξεπλαο, 
φηη νη γπλαίθεο παξνπζίαζαλ έλα ρακειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο  γηα ην κέιινλ 
ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα αληαιιάγκαηα. Οη γπλαίθεο απηέο είραλ πξάγκαηη ζεκαληηθά 
πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλνίμνπλ έλαλ ινγαξηαζκφ ηακηεπηεξίνπ, θαη κεηά απφ 12 
κήλεο, ην κέζν ππφινηπν εμνηθνλφκεζεο απμήζεθε θαηά 81 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, γηα 
εθείλνπο ηνπο πειάηεο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί κηα νκαδηθή ζπλεδξία βαζηζκέλε ζηηο 
εξγαζηεξηαθέο επηδφζεηο ηνπο, ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ είραλ αλαηεζεί ζηελ νκάδα 
ειέγρνπ. ην ίδην πλεχκα, νη Fehr θαη Goette (2007), βξήθαλ φηη ζε κηα νκάδα 
αγγειηνθφξσλ πνδειαηψλ ζηε Επξίρε, απηνί θαη κφλν απηνί πνπ έδεηρλαλ ηελ 
απνζηξνθή ηεο απψιεηαο ζηελ έξεπλα ηνπ εξγαζηεξίνπ, επίζεο παξνπζίαζαλ ηελ 
απνζηξνθή ηεο απψιεηαο φηαλ αληηκεηψπηδαλ ηε δηαθχκαλζε ησλ πνζνζηψλ  ζηελ 
πξαγκαηηθή δσή. 

 

 ε κηα πνιχ ζεκαληηθή κειέηε νη Herrmann, Thöni θαη Gächter (2008), έβαιαλ 
ηνπο παίθηεο λα παίμνπλ ην παίγλην δεκφζησλ αγαζψλ κε ηηκσξία, κε 16 παίθηεο ζε 
νκάδεο 15 δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ κε πνιχ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά (κηα 
ρψξα, ε Διβεηία, αληηπξνζσπεχηεθε απφ 2 ζεκαηηθέο νκάδεο, κία ζηε Επξίρε θαη κία 
ζην St. Gallen). Γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 
ζεκαηηθψλ νκάδσλ, ρξεζηκνπνίεζαλ παλεπηζηεκηαθνχο θνηηεηέο απφ θάζε ρψξα. Σν 
θαηλφκελν πνπ ήζειαλ λα κειεηήζνπλ ήηαλ ε αληη-θνηλσληθή ηηκσξία. 

  

Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξήζεθε αξρηθά απφ ηνπο Cinyabuguma, Page θαη 
Putterman (2004), πνπ βξήθαλ φηη κεξηθνί θαηξνζθφπνη, φηαλ ηνπο ηηκσξνχζαλ, 
απαληνχζαλ φρη κε ην λα απμάλνπλ ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο, αιιά κάιινλ ηηκσξψληαο 
ηνπο κεγάινπο ζπλεηζθέξνληεο Ζ θαηλνκεληθή εμήγεζε απηήο ηεο δηεζηξακκέλεο 
ζπκπεξηθνξάο είλαη φηη κεξηθνί θαηξνζθφπνη πηζηεχνπλ φηη είλαη δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ 
δίθαην λα θαηξνζθνπνχλ εάλ απηφ επηζπκνχλ, θαη απαληνχζαλ ζηνπο “ληαήδεο” πνπ 
ηνπο ηηκσξνχζαλ κε έλαλ έληνλα ακνηβαίν ηξφπν - λα πξνβαίλνπλ ζε αληίπνηλα 
ελαληίνλ ησλ δησθηψλ ηνπο. Σν απνηέιεζκα, θπζηθά, είλαη κηα απφηνκε πηψζε ηνπ 
επηπέδνπ ηεο ζπλεξγαζίαο γηα φιε ηελ νκάδα. 
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Δηθόλα 4.5 Οη ρώξεο πνπ θξίλνληαη άθξσο δεκνθξαηηθέο (πνιηηηθά δηθαηώκαηα, πνιηηηθέο 
ειεπζεξίεο, ειεπζεξία ηνπ Σύπνπ, ρακειή δηαθζνξά) από ηνλ Διεγθηή ηεο Παγθόζκηαο 
Γεκνθξαηίαο (World Democracy Audit), ζπκκεηέρνπλ ζε πνιύ κηθξέο αληη-θνηλσληθέο ηηκσξίεο. 

 

 Ζ ζπκπεξηθνξά απηή αλαθνηλψζεθε αξγφηεξα απφ ηνπο Denant-Boemont, 
Masclet θαη Noussair (2007) θαη Nikiforakis (2008), αιιά ιφγσ ηνπ εχξνπο ηεο, ε κειέηε 
ησλ Hermann, Thöni θαη Gächter είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηηο επηπηψζεηο ζηελ 
θνηλσληθή ζεσξία. Βξήθαλ φηη ζε κεξηθέο ρψξεο, ε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ήηαλ 
πνιχ ζπάληα, ελψ ζε άιιεο αξθεηά θνηλή. πσο κπνξνχκε λα δνχκε ζηελ εηθφλα 4.5, 
ππάξρεη κηα ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο αληη-ηηκσξίαο πνπ 
παξνπζίαζαλ θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο Παγθφζκηαο Διεγθηηθήο Αλάπηπμεο (World 
Democracy Audit) ηνπ επηπέδνπ ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

  

 Ζ εηθφλα 4.6 δείρλεη φηη ην πςειφ επίπεδν ηεο αληηθνηλσληθήο ηηκσξίαο ζε κηα 
νκάδα, κεηαθξάδεηαη ζε έλα ρακειφ επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο ζπλεξγαζίαο. Οη εξεπλεηέο 
έηξεμαλ αξρηθά 10 γχξνπο ζην παίγλην δεκφζησλ αγαζψλ, ρσξίο ηηκσξία (ε ζπλζήθε 
Ν) θαη άιινπο 10 γχξνπο κε ηηκσξία (ε ζπλζήθε P). Σν ζρήκα δείρλεη θαζαξά φηη νη πην 
δεκνθξαηηθέο ρψξεο απνιακβάλνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ ακνηβψλ απφ ηηο ακνηβέο ζην 
παίγλην δεκφζησλ αγαζψλ 
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Δηθόλα 4.6   Η Αληηθνηλσληθή ηηκσξία νδεγεί ζε ρακειέο ακνηβέο (ηαηηζηηθή από ηνπο Herrmann, 
Thöni θαη Gächter,, Online Supplementary Material, 2008). 

 Πψο κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε απηήλ ηελ εμαηξεηηθά αληηθξνπφκελε θνηλσληθή  
ζπκπεξηθνξά ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θνηηεηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο κε 
αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο απφ ηε κηα κεξηά θαη πην παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο 
πνπ βαζίδνληαη ζηνπο απηαξρηθνχο θαη ηνπηθηζηηθνχο θνηλσληθνχο ζεζκνχο απφ ηελ 
άιιε; Ζ επηηπρία ησλ δεκνθξαηηθψλ εκπνξηθψλ θνηλσληψλ, ίζσο εμαξηάηαη θαζνξηζηηθά 
ηφζν απφ ηηο εζηθέο αξεηέο, φζν θαη απφ ηα πιηθά ζπκθέξνληα, έηζη ε απεηθφληζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ δξαζηψλ ζαλ “homo economicus” είλαη ηφζν εζθαικέλε ζηελ πξαγκαηηθή 
δσή φζν θαη ζην εξγαζηήξην.  

 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηα άηνκα ζηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο 
θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο έρνπλ κηα βαζηά "δεμακελή" ηνπ δεκφζηνπ αηζζήκαηνο πνπ 
κπνξεί λα εθηίζεηαη αθφκα ζηηο πην απξφζσπεο αιιειεπηδξάζεηο κε άιια άγλσζηα 
άηνκα άζρεηα. Απηή ε "δεμακελή" ησλ εζηθψλ πξνδηαζέζεσλ βαζίδεηαη ζε κηα έκθπηε 
πξνθνηλσληθφηεηα πνπ είλαη έλα πξντφλ ηεο εμέιημεο ζαλ είδνο, φπσο επίζεο θαη ζηε 
κνλαδηθή αλζξψπηλε ηθαλφηεηα ηεο εζσηεξίθεπζεο ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλσληθήο 
ζπκπεξηθνξάο. Καη νη δχν δπλάκεηο πξνδηαζέηνπλ ηα άηνκα λα ζπκπεξηθέξνληαη εζηθά, 
αθφκα θαη φηαλ απηφ ζπγθξνχεηαη κε ηα πιηθά ελδηαθέξνληά ηνπο, θαη λα αληηδξάζνπλ 
ζε δεκφζηα απνδνθηκαζία γηα θαηξνζθνπία κε ληξνπή θαη κεηάλνηα θαη φρη 
αληηθνηλσληθή απηνεπηβεβαίσζε. 
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Πην ζπλαθέο κε ην ζθνπφ ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζεσξίαο παηγλίσλ, απηφ ην 
πείξακα δείρλεη  φηη ηα παίγληα ζην εξγαζηήξην κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα ξίμνπλ 
άπιεην θσο ζηελ πξαγκαηηθή δσή κε ηηο θνηλσληθέο θαλνληθφηεηεο, πνπ δελ κπνξεί λα 
εμεγεζεί κφλν κε ηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ή ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 
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Συμπεράσματα 

 

 

 Ζ ζεσξία παηγλίσλ είλαη κία πνιχ ελδηαθέξνπζα ζεσξία, ε νπνία ηζηνξηθά ίζσο 
ζηεξίδεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζεκειίσζεο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. 
Δπηζηεκνληθά άξρηζε λα κειεηάηε απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα θαη θπξίσο απφ ηα κέζα 
ηνπ 20νπ αηψλα. Δίλαη έλαο θιάδνο πνπ παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ, θαζψο 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Απφ ηελ απιή 
αγνξά ελφο πξντφληνο, ην δηαδίθηπν θαη κέρξη ηηο πην ζχλζεηεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 
θαηαζηάζεηο. 

 

 Μεηά ηε ζεκειίσζε ηεο ηζνξξνπίαο απφ ηνλ Nash άξρηζαλ λα γίλνληαη 
πεηξάκαηα κε ζηφρν ηελ "πξαθηηθή" εχξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ζε δηάθνξα παίγληα, πνπ 
αλαπαξηζηνχζαλ νπζηαζηηθά θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Ζ εχξεζε απηήο ηεο 
ηζνξξνπίαο είλαη κία αξθεηά δχζθνιε δηαδηθαζία, θαζψο ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο 
πνπ απμάλνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο εχξεζήο ηεο. Έλαο απφ απηνχο ηνπο 
παξάγνληεο είλαη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. 

 

 ηε ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ νη πεηξακαηηζηέο πξνζπαζνχλ κέζα απφ 
ηα παίγληα λα κειεηήζνπλ, λα θαηαλνήζνπλ, λα κάζνπλ θαη ίζσο λα θαηαθέξνπλ λα 
"νξηνζεηήζνπλ" ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζε θαηαζηάζεηο αιιειεπίδξαζεο. 
Γίλνληαη πνιιά πεηξάκαηα κε δηαθνξεηηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ, κε δηαθνξεηηθά θίλεηξα, 
κε δηαθνξεηηθέο ηάζεηο θαη θνπιηνχξεο, κε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ 
ππφβαζξν, κε ρξεκαηηθφ θέξδνο ή ρσξίο. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη αλεμάξηεηα 
απφ ηελ ειηθία, ην πλεπκαηηθφ επίπεδν ή ηε ρψξα πξνέιεπζεο θ.η.ι, είλαη φηη ε 
ηδηνηέιεηα απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, θαη επεξεάδεη ηηο 
ζηξαηεγηθέο φισλ ησλ παηθηψλ.  

 

 Σα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη απφ ηνπο πεηξακαηηζηέο κε αθξίβεηα. Ο ζπλδπαζκφο 
ησλ ζεσξεηηθψλ κειεηψλ κε ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα έρνπλ σο ζθνπφ ηε 
βειηηζηνπνίεζε ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ, θαη ίζσο θαη ηεο δσήο καο. 

 

 Ίζσο, ε αλάκεημε ηεο ςπρνινγίαο θαη θνηλσληνινγίαο ζηε ζεσξία παηγλίσλ θαη 
θπξίσο ζηε ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία παηγλίσλ λα βνεζήζεη. 
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Παράρτημα 

 

Διαιτησία του Nash 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα, ζα αζρνιεζνχκε κε ηε "Γηαηηεζία Nash". Έζησ φηη έρνπκε δχν 
παίθηεο ηνπο Γηάλλε θαη Διέλε νη νπνίνη εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν λα παίμνπλ έλα παηρλίδη, αιιά 
αληί γηα λα παίμνπλ απηφ ην παηρλίδη άκεζα, ζα ήζειαλ λα ζπκθσλήζνπλ γηα έλα ινγηθφ 
απνηέιεζκα. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε θαλείο λα θαληαζηεί φηη νη παίθηεο έρνπλ ζπκθσλήζεη 
λα αθήζνπλ έλαλ ακεξφιεπην δηαηηεηή λα θαζνξίζεη έλα δίθαην απνηέιεζκα, θαη εκείο ζα 
κπνξνχζακε λα πάξνπκε ην ξφιν ηνπ δηαηηεηή. ε θάζε πεξίπησζε, ην ελδηαθέξνλ καο είλαη ην 
ίδην: ζέινπκε λα θαζνξίζνπκε έλα δίθαην θαη ινγηθφ απνηέιεζκα. Έλα ελδερφκελν ζα ήηαλ λα 
βξνχκε ην απνηέιεζκα (a,b), κε a + b κέγηζηα, θαη ζηε ζπλέρεηα νη δχν παίθηεο λα κνηξαζηνχλ 
ηα θέξδε. 

 

Αλ θαη απηφ είλαη εμαηξεηηθά ηζφλνκν, έρεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Πξψηνλ, απαηηεί λα 
ζπγθξίλνπκε ηελ θνηλή σθέιεηα γηα ηνπο δχν παίθηεο καο - θάηη ην νπνίν γεληθά δελ έρεη λφεκα.  
Δπηπιένλ, αγλνεί ηηο ζηξαηεγηθέο πηπρέο ηνπ παηρληδηνχ. Γηα παξάδεηγκα, ε Διέλε ζα κπνξνχζε 
λα ζεσξήζεη ην ζρέδην άδηθν αλ αλαγθαζηεί λα ιάβεη ιηγφηεξα απφ φηη ζα κπνξνχζε λα εγγπεζεί 
ζηνλ εαπηφ ηεο εάλ έπαηδε ην παηρλίδη. 

 

Παξάδεηγκα: Θα αθνινπζήζνπκε ην αθφινπζν παξάδεηγκα παηγλίνπ 

 

 C D 

A 0,4 2,2 

B 5,1 1,6 

 

Πνιύγσλν Πιεξσκώλ: Έρνπκε ζρεδηάζεη ηα απνηειέζκαηα γηα θάζε παίθηε φηαλ παίδεη φινπο 
ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ησλ θαζαξψλ ζηξαηεγηθψλ ζην επίπεδν, κε ην απνηέιεζκα (a,b) 
λα αληηζηνηρεί ζην ζεκείν (a,b) ηνπ επηπέδνπ. εκεηψζηε φηη ε Διέλε ζέιεη ην ζεκείν λα είλαη 
πξνο ηα δεμηά θαη ν Γηάλλεο ζέιεη λα είλαη πςειά. Σν πνιχγσλν πιεξσκψλ έρεη νξηζηεί λα είλαη 
ην θπξηφ πνιχγσλν (convex hull) ησλ ζεκείσλ απηψλ. 

 

πλέρεηα Παξαδείγκαηνο: Παξαθάησ ζρεδηάζακε ην πνιχγσλν πιεξσκψλ γηα ην παίγλην καο. 
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Δπίπεδν αζθάιεηαο: Σν επίπεδν αζθαιείαο γηα έλαλ παίθηε είλαη ε πςειφηεξε πιεξσκή πνπ 
κπνξεί ν ίδηνο λα εγγπεζεί. Θεσξήζηε ηε ζέζε ηεο Διέλεο ζε έλαλ παίγλην κε πίλαθα 2x2. Αλ 
έρεη κηα θπξίαξρε ζηξαηεγηθή, ηφηε ην επίπεδν αζθάιεηαο ηεο ζα είλαη ην κηθξφηεξν δπλαηφ 
απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα ιάβεη φηαλ παίδεη κε βάζε ηελ θπξίαξρε ζηξαηεγηθή ηεο. Αλ απηή 
δελ έρεη θπξίαξρε ζηξαηεγηθή, ηφηε ζα έρεη κηα κηθηή ζηξαηεγηθή p = ( p, 1 - p ), κε ηελ ηδηφηεηα 
φηη φηαλ παίδεη p, αλεμάξηεηα κε ην ηη ζα επηιέμεη ν Γηάλλεο, ην απνηέιεζκα ηεο Διέλεο ζα είλαη 
ε ίδηα ηηκή s. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ηηκή s είλαη ην επίπεδν αζθαιείαο ηεο Διέλεο. 
 

εκείσζε: Ζ εχξεζε ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο είλαη παξφκνηα κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
ηζνξξνπίαο Nash. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη ε Διέλε ππνινγίδεη ηε κηθηή ζηξαηεγηθή ηεο p, έηζη 
ψζηε νπνηαδήπνηε ζηήιε θαη λα επηιέμεη ν Γηάλλεο, ην απνηέιεζκα λα είλαη ην ίδην γηα ηε Διέλε 
(ζε αληίζεζε κε ηνλ Γηάλλε). 

 

πλέρεηα Παξαδείγκαηνο: Τπνινγίδνπκε ηα επίπεδα αζθαιείαο γηα ηε Διέλε θαη ην Γηάλλε. 
Γεδνκέλνπ φηη θαλέλαο παίθηεο δελ έρεη κηα θπξίαξρε ζηξαηεγηθή, ζα πξέπεη λα βξνχκε ηηο 
κηθηέο ζηξαηεγηθέο γηα θάζε παίθηε. Γηα ηελ Διέλε, ζέινπκε ην p = ( p,1 - p ) λα ηθαλνπνηεί ηε 
ζρέζε 

 

0p + 5(1 - p) = 2p + 1(1 - p) 

 

ε νπνία καο δίλεη φηη p = 
 

 
. 

 

Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηε κηθηή ζηξαηεγηθή, ε Διέλε ζα πάξεη σο απνηέιεζκα ηελ ηηκή 
 

 
 

αλεμάξηεηα κε ην ηη ζα θάλεη ν Γηάλλεο. Οκνίσο, ν Γηάλλεο ζέιεη ην q = ( q, 1 - q )
T
 λα ηθαλνπνηεί 

ηε ζρέζε: 

 

4q + 2(1 - q) = 1(q) + 6(1 - q) 

 

ε νπνία καο δίλεη q = 
 

 
 

 

Δίλαη εχθνιν λα ειεγρζεί φηη φηαλ ν Γηάλλεο παίδεη κε βάζε απηή ηε ζηξαηεγηθή, ζα πάξεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ηηκή 
  

 
. 

 

ύλνιν Γηαπξαγκαηεύζεσλ: Οη Von Neumann θαη Morgenstern ππνζηήξημαλ φηη νπνηαδήπνηε 
ινγηθή έθβαζε πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο. 

 

1. Βειηηζηνπνίεζε Pareto: δελ πξέπεη λα ππάξρεη άιιν απνηέιεζκα πνπ λα είλαη 
θαιχηεξν θαη γηα ηνπο δχν παίθηεο, ή θαιχηεξν γηα ηνλ έλα παίθηε θαη ίζν γηα ηνλ άιιν. 

 

2. Κάζε παίθηεο ιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ φζν ζα κπνξνχζε λα εγγπεζεί ν ίδηνο γηα ηνλ εαπηφ 
ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. 

θαη εκείο νξίδνπκε ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ θαη κηθηψλ απνηειεζκάησλ πνπ πιεξνχλ απηέο ηηο 
ηδηφηεηεο πνπ ζα είλαη ην δηαπξαγκαηεπηηθφ ζχλνιν ηνπ παηρληδηνχ. 

 
πλέρεηα Παξαδείγκαηνο: ην παηρλίδη καο, ην ζχλνιν δηαπξαγκαηεχζεσλ νξίδεηαη σο εμήο: 
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ρήκα Γηαηηεζίαο: Χο ζχζηεκα δηαηηεζίαο νξίδνπκε έλαλ θαλφλα ν νπνίνο παίξλεη έλα ζεκείν 
SQ ζην πνιχγσλν απνηειεζκάησλ, πνπ νλνκάδεηαη status quo θαη ζηε ζπλέρεηα παξάγεη έλα 
ζεκείν-ιχζε, ην νπνίν είλαη έλα ζεκείν ζην πνιχγσλν απνηειεζκάησλ. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη ην 
ζεκείν-ιχζε πξννξίδεηαη λα είλαη έλα δίθαην θαη ινγηθφ απνηέιεζκα 

 

Αμηώκαηα ηνπ Nash: Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ηέζζεξα αμηψκαηα πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί 
έλα ζρήκα δηαηηεζίαο ζχκθσλα κε ην Nash.  

i. Οξζνινγηζκφο. Σν ζεκείν-ιχζε πξέπεη λα είλαη εληφο ηνπ ζπλφινπ δηαπξαγκάηεπζεο. 

 

ii. Γξακκηθή Γηαθχκαλζε. Δάλ ε σθέιεηα είηε ηεο Διέλεο είηε ηνπ Γηάλλε κεηαζρεκαηίδεηαη 
απφ κία ζεηηθή γξακκηθή ζπλάξηεζε, ην ζεκείν-ιχζε πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηεί κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο ίδηαο ζπλάξηεζεο ζην απνηέιεζκα ησλ παηθηψλ. 

 

iii. πκκεηξία. Δάλ ην πνιχγσλν απνηειεζκάησλ είλαη ζπκκεηξηθφ είλαη ζπκκεηξηθφ γχξσ 
απφ ηελ γξακκή ηεο θιίζεο 1 κέζσ SQ, ηφηε ην ζεκείν-ιχζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε απηή 
ηε γξακκή. 

 

iv. Αλεμαξηεζία ησλ κε-ζρεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Θεσξνχκε ην Ν σο ην ζεκείν-
ιχζε γηα ην πνιχγσλν P κε ην status quo ζεκείν SQ, θαη ζεσξνχκε ην Q σο έλα άιιν 
πνιχγσλν πνπ πεξηέρεη ηα SQ θαη Ν ην νπνίν πεξηέρεηαη πιήξσο ζην Ρ. Σφηε Ν ζα 
πξέπεη επίζεο λα είλαη ην ζεκείν-ιχζε φηαλ ην ζρήκα εθαξκφδεηαη ζην πνιχγσλν Q κε 
ην status quo ζεκείν SQ. 

 

Θεώξεκα Π1 (Nash): Τπάξρεη αθξηβψο έλα ζρήκα δηαηηεζίαο, πνπ λα ηθαλνπνηεί ηα αμηψκαηα  
(i) -(ίλ). Γίλεηαη απφ ηνλ θαλφλα φηη αλ SQ = (x0, y0), ηφηε ην ζρήκα δηαηηεζίαο επηζηξέθεη ην 
ζεκείν (x,y) ζην πνιχγσλν απνηειεζκάησλ πνπ κεγηζηνπνηεί ην (x -y0, y - y0). 

 

Απόδεημε: Με ηελ εθαξκνγή ελφο γξακκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, δειαδή κηα κεηάθξαζε, 
κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη SQ = (0, 0). Σψξα, έζησ (x, y) ην ζεκείν ζην πνιχγσλν πνπ 
κεγηζηνπνηεί ην πξντφλ xy. Με θιηκάθσζε, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε ηψξα φηη ην ζεκείν πνπ 
κεγηζηνπνηεί ην πξντφλ είλαη (1, 1). Δπνκέλσο, ε θπξηφηεηα ηνπ πνιπγψλνπ απνηειεζκάησλ 
ζπλεπάγεηαη φηη νιφθιεξν ην πνιχγσλν απνηειεζκάησλ βξίζθεηαη θάησ απφ ηε γξακκή x + y = 
2. Σψξα, ην πνιχγσλν απνηειεζκάησλ κπνξεί λα πεξηέρεηαη ζε έλα κεγαιχηεξν πνιχγσλν Q 
έηζη ψζηε ην Q λα είλαη ζπκκεηξηθφ σο πξνο ηε γξακκή x = y. Άξα, πξνθχπηεη απφ ην Αμίσκα 
(iii) φηη ην ζεκείν-ιχζε γηα ην Q είλαη ην (1,1) θαη επνκέλσο απφ ην αμίσκα (iv) πξνθχπηεη φηη θαη 
γηα ην P ε ιχζε είλαη ην (1,1).  

 

πλέρεηα Παξαδείγκαηνο: ηε ζπλέρεηα ζα ππνινγίζνπκε ην ζεκείν-ιχζε φηαλ ε δηαηηεζία ηνπ 
Nash εθαξκφδεηαη ζην πνιχγσλν απνηειεζκάησλ φπνπ ην status quo ζεκείν είλαη ην ζεκείν 
(x0, y0), φπνπ x0 είλαη ε ηηκή αζθαιείαο ηεο Διέλεο θαη yo ε ηηκή αζθαιείαο ηνπ Γηάλλε. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ην status quo ζεκείν είλαη ην (x0, y0) = ( 
 

 
, 

  

 
 ). Ζ εμίζσζε γηα ηε γξακκή κεηαμχ 

ησλ ζεκείσλ BD θαη BC  δίλεηαη απφ ην y - 5 = - 
 

 
( x - 1) (ε ρξεζηκνπνίεζε ζεκείνπ θιίζεο είλαη 
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εχθνιε ζε απηή ηελ πεξίπησζε), επνκέλσο ηα άθξα ηνπ ζπλφινπ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζα είλαη ην 

ζεκείν, ζε απηή ηε γξακκή, κε x-ζπληεηαγκέλε 
 

 
 θαη ην ζεκείν, ζε απηή ηε γξακκή, κε y-

ζπληεηαγκέλε 
  

 
. Δπηιχνληαο σο πξνο ην πξψην έρνπκε y-5 = - 

 

  
 επνκέλσο ην έλα άθξν είλαη 

ην ( 
 

 
, 

  

  
 ). Δπηιχνληαο σο πξνο ην δεχηεξν έρνπκε 

  

 
 - 5 = - 

 

 
 (x - 1)  επνκέλσο ην άιιν άθξν 

είλαη ην ( 
  

  
, 
  

 
 ). 

 

Σψξα ςάρλνπκε λα βξνχκε ην ζεκείν (x,y) ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ην (x -y0, y - y0) ζην ζχλνιν 
δηαπξαγκάηεπζεο. Αθνχ φια ηα ζεκεία ζην ζχλνιν δηαπξαγκάηεπζεο ηθαλνπνηνχλ ηελ y - 5 = - 
 

 
( x - 1), κπνξνχκε λα ηελ απινπνηήζνπκε γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλάξηεζεο 

 

f(x) = (x -  
 

 
  (- 

 

 
( x - 1) + 5 - 

  

 
) = - 

 

 
 x2 + 

   

   
 x - 

  

 
 

 

κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ην x ∈ [
 

 
, 

  

  
 ]. Πξνθχπηεη φηη ην κέγηζην απηφ ζεκείν ζα είλαη ή έλα απφ ηα 

άθξα απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο ή έλα ζεκείν ζην εζσηεξηθφ φπνπ ε παξάγσγνο ηεο f ζα ηζνχηαη 
κε 0. Γηα λα βξνχκε ηα ζεκεία ηνπ δεχηεξνπ ηχπνπ, νξίδνπκε 

 

0 = f ' (x) = - 
 

 
 x + 

   

   
 

 

πνπ καο δίλεη x = 
   

   
. Δπνκέλσο ην ζεκείν πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ f ζα είλαη x = 

 

 
 , x = 

  

  
 ή x = 

   

   
 

. Έλαο γξήγνξνο ππνινγηζκφο καο δίλεη φηη ε ηειεπηαία ηηκή ηνπ x κεγηζηνπνηεί ηελ f.  

Δπνκέλσο, θαηαιήγνπκε φηη ην ζεκείν-ιχζε γηα ηε δηαηηεζία Nash είλαη ην ( 
   

   
  

    

   
 ). 

 


