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Μέπορ 1.
Παιγνία Γενικού Αθποίζμαηορ.
1.1 Παίγνια Με Γςο Πίνακερ. Δπίπεδα Αζθαλείαρ.
Η απινχζηεξε πεξίπησζε πνπ ζθεπηφκαζηε πέξα απφ ηα παίγληα κεδεληθνχ
αζξνίζκαηνο είλαη ηα παίγληα κε κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο κεηαμχ δπν παηθηψλ, πνπ
ζπλαληψληαη επξέσο ζηελ νηθνλνκία φπσο π.ρ. ε κάρε κεηαμχ ησλ εξγαηψλ θαη ηεο
δηεχζπλζεο, νη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ αγνξαζηή – πσιεηή θαη ν αληαγσληζκφο
κεηαμχ δπν παξαγσγψλ γηα έλα θνηλφ ζπκθέξνλ.
1.1. ηπαηηγικέρ μοπθέρ παιγνίυν γενικού αθποίζμαηορ.
Η ζηξαηεγηθή (ή θαλνληθή) κνξθή ελφο ηέηνηνπ παηρληδηνχ δίλεηαη απφ δπν
ζχλνια Φ θαη Υ ησλ γλήζησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ παηθηψλ θαη δπν πξαγκαηηθέο
ζπλαξηήζεηο u1(x, y) θαη u2(x, y) πνπ είλαη νξηζκέλεο ζηνλ Φ  Υ, νη νπνίεο
παξηζηάλνπλ ηηο ακνηβέο ζηνπο δπν παίθηεο ν Παίθηεο 1 επηιέμεη x  Φ θαη ν Παίθηεο
2 επηιέμεη y  Υ, ηφηε ν 1 ιακβάλεη ακνηβή u1(x, y) θαη ν 2 ιακβάλεη ακνηβή u2(x, y).
Έλα πεπεξαζκέλν παίγλην δπν αηφκσλ ζε ζηξαηεγηθή κνξθή κπνξεί λα
παξαζηαζεί σο πίλαθαο δηαηεηαγκέλσλ δεπγψλ ν νπνίνο θαιείηαη bimatrix
(διπίνακαρ). Η πξψηε ζπληζηψζα ηνπ δεχγνπο παξηζηάλεη ηελ ακνηβή ηνπ Παίθηε 1
θαη ε δεχηεξε ηελ ακνηβή ηνπ Παίθηε 2. Ο πίλαθαο έρεη ηφζεο γξακκέο φζεο είλαη νη
γλήζηεο ζηξαηεγηθέο ηνπ Παίθηε 1 θαη ηφζεο ζηήιεο φζεο είλαη νη γλήζηεο
ζηξαηεγηθέο ηνπ Παίθηε 2. Γηα παξάδεηγκα ν bimatrix:
 1, 4 

  3,1
  0,5 


 2, 0   1,1  0, 0  
 5,3  3, 2   4, 4  
 2,3  4,1  2, 2  

παξηζηάλεη έλα παηρλίδη φπνπ ν Παίρηεο 1 έρεη ηξεηο γλήζηεο ζηξαηεγηθέο, ηηο
γξακκέο, ελψ ν Παίρηεο 2 έρεη ηέζζεξηο γλήζηεο ζηξαηεγηθέο, ηηο ζηήιεο. Αλ ν
Παίθηεο 1 δηαιέμεη ηελ γξακκή 3 θαη ν Παίθηεο 2 δηαιέμεη ηελ ζηήιε 2, ηφηε ν 1
ιακβάλεη ακνηβή –2 (ράλεη 2) θαη ν Παίθηεο 2 ιακβάλεη ακνηβή 3.
Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο πεξηγξαθήο ελφο πεπεξαζκέλνπ παηρληδηνχ κε
κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο κεηαμχ δπν παηθηψλ γίλεηαη κέζσ ελφο δεχγνπο πηλάθσλ. Αλ
m θαη n παξηζηάλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ γλήζησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ δπν παηθηψλ, ην
παηρλίδη κπνξεί λα παξαζηαζεί απφ δπν mxn πίλαθεο Α θαη Β. Η εξκελεία εδψ είλαη
φηη αλ ν Παίθηεο 1 επηιέμεη ηελ γξακκή i θαη ν Παίθηεο 2 ηελ ζηήιε j, ηφηε ν 1
θεξδίδεη aij θαη ν 2 θεξδίδεη bij, φπνπ aij θαη bij είλαη ηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ
i-νζηή γξακκή θαη ζηελ j-νζηή ζηήιε ησλ πηλάθσλ Α θαη Β αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ν
πίλαθαο Β παξηζηάλεη ηηο λίθεο ηνπ Παίθηε 2 θαη φρη ηηο ήηηεο φπσο ζπλέβαηλε ζηα
παηρλίδηα κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο. Τν bimatrix παίγλην ηνπ πξνεγνχκελνπ
παξαδείγκαηνο αλαπαξίζηαηαη σο (Α, Β) φπνπ:

1

 3
0


2
5

1
3

2

4

0

4
2 

 4

θαη    1
5


0
3

1
2

3

1

0

4
2 
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Τέινο παξαηεξνχκε φηη ην παξαπάλσ παίγλην είλαη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο αλ θαη
κφλν αλ Α = -Β.
1.2. Δκηεηαμένη μοπθή παισνιδιών γενικού αθποίζμαηορ.
Η εθηεηακέλε κνξθή ελφο παηρληδηνχ κπνξεί λα νξηζηεί κε ηνλ ίδην ηξφπν
φπσο θαη ζηα παίγληα κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο. Η κφλε δηαθνξά πνπ παξνπζηάδεηαη
ζηελ πεξίπησζε ησλ κε κεδεληθψλ παηγλίσλ είλαη φηη ε ακνηβή δελ κπνξεί λα
εθθξαζηεί σο έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο. Θα πξέπεη λα δείμνπκε ζε θάζε ηειηθφ
ζηνηρείν (θχιιν) ηνπ δέληξνπ Kuhn ην πνζφ πνπ θεξδίδεη ν Παίθηεο 1 θαη ην πνζφ
πνπ θεξδίδεη ν Παίθηεο 2. Απηφ γίλεηαη γξάθνληαο ηελ ακνηβή σο έλα δηαηεηαγκέλν
δεχγνο πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ ησλ νπνίσλ ε πξψηε ζπληζηψζα δείρλεη ην πνζφ πνπ
πιεξψλεηαη ζηνλ Παίθηε 1 θαη ε δεχηεξε ζπληζηψζα δείρλεη ην πνζφ πνπ πιεξψλεηαη
ζηνλ Παίθηε 2. Τν αθφινπζν δέληξν Kuhn είλαη έλα παξάδεηγκα.

Αλ ε πξψηε θίλεζε (πνπ γίλεηαη εληειψο ηπραία) είλαη πξνο ηα θάησ θαη
δεμηά θαη αλ ν Παίθηεο 1 ηπραία επηιέγεη ην c θαη νκνίσο ν Παίθηεο 2 ην a, ηφηε ε
ακνηβή είλαη (2, 1). Απηφ ζεκαίλεη φηη ν Παίθηεο 1 θεξδίδεη 2 θαη ν Παίθηεο 2 ράλεη 1.
Τέινο, παξαηεξνχκε φηη έλα παηρλίδη είλαη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο αλ θαη κφλν αλ ην
άζξνηζκα ησλ ζπληζησζψλ θάζε δηαλχζκαηνο ακνηβήο είλαη 0.
1.3. Αναγυγή Σηρ Δκηεηαμένηρ Μοπθήρ ε ηπαηηγική Μοπθή.
Τν πξφβιεκα ηεο αλαγσγήο ελφο παηρληδηνχ γεληθνχ αζξνίζκαηνο απφ εθηελή
ζε ζηξαηεγηθή κνξθή γίλεηαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε
ηνπ παηρληδηνχ κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο. Η κφλε δηαθνξά είλαη φηη νη ακνηβέο είλαη
δηαηεηαγκέλα δεχγε. Αλ ππάξρνπλ ηπραίεο θηλήζεηο, ην απνηέιεζκα είλαη ηπραία
θαηαλνκή πάλσ ζ’ απηά ηα δηαηεηαγκέλα δεπγάξηα ηα νπνία αληηθαζίζηαληαη απφ ηελ
κέζε ηηκή ηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη παίξλνληαο ηνλ κέζν σο πξνο θάζε ζπληζηψζα
ηνπ δεχγνπο ρσξηζηά.
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Ωο παξάδεηγκα αο ζεσξήζνπκε ην παηρλίδη ηνπ Σρήκαηνο 1. Ο Παίθηεο 1 έρεη
δπν γλήζηεο ζηξαηεγηθέο Φ = {c, d} θαη ν Παίθηεο 2 έρεη επίζεο δπν γλήζηεο
ζηξαηεγηθέο Y = {a, b}. Η αληίζηνηρε ζηξαηεγηθή κνξθή ηνπ παηρληδηνχ δίλεηαη απφ
ηνλ 2x2 bimatrix:
α
c  (5 / 4, 0)

d  (0, 2 / 4)

b
(2 / 4,3 / 4) 

(3 / 4, 2 / 4) 

Γηα παξάδεηγκα, ε ζπληζηψζα ηεο πξψηεο γξακκήο θαη ηεο πξψηεο ζηήιεο
ππνινγίδνληαη σο εμήο. Τν ¼ ηνπ θπζηθνχ ρξφλνπ πεγαίλεη αξηζηεξά θαη ν Παίρηεο 1
ρξεζηκνπνηεί ηελ ζηξαηεγηθή c πνπ δίλεη ακνηβή (-1, 3). Τα ¾ ηνπ θπζηθνχ ρξφλνπ
πάεη δεμηά θαη ν 2 ρξεζηκνπνηεί ηελ ζηξαηεγηθή a πνπ δίλεη ακνηβή (2, -1). Γηα απηφ ε
κέζε ακνηβή είλαη (1/4)(-1, 3) + (3/4)(2, -1) = (-1/4 + 6/4, 3/4 - 3/4) = (5/4, 0). Με ηνλ
ίδην αθξηβψο ηξφπν ππνινγίδνπκε ηηο άιιεο ζπληζηψζεο ηνπ bimatrix.
1.4. Γενίκεςζη.
Η αλάιπζε ησλ παηρληδηψλ κεηαμχ δπν παηθηψλ είλαη απαξαίηεηα πην ζχλζεηε
ζηα παίγληα γεληθνχ αζξνίζκαηνο απφ ηα αληίζηνηρα κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο. ηαλ
ην άζξνηζκα ησλ ακνηβψλ δελ είλαη πιένλ κεδέλ (ή θάπνηα ζηαζεξά), ε
κεγηζηνπνίεζε ηεο ακνηβήο ελφο παίθηε δελ είλαη πιένλ ηζνδχλακε κε ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηεο ακνηβήο ηνπ αληηπάινπ ηνπ. Άξα ην ζεψξεκα minimax δελ
εθαξκφδεηαη ζηα bimatrix παηρλίδηα. Έηζη θαλείο πιένλ δελ αλακέλεη λα παίμεη
‘βέιηηζηα’ κε ην λα θνηηάεη κφλν ηνλ πίλαθα ακνηβήο ηνπ θαη λα ιακβάλεη κέηξα
ελαληίνλ ηεο ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο. Άξα ν θάζε παίθηεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε
ηνπ ηνλ πίλαθα ακνηβήο ηνπ αληίπαινπ ηνπ, θαζψο θαη ηηο ινγηθέο ζηξαηεγηθέο
επηινγέο ηνπ. Τν ίδην θάλεη θαη ν αληίπαινο ηνπ. Άξα ε πεξίπησζε ηνπ κε κεδεληθνχ
αζξνίζκαηνο απαηηεί πην ‘ιεπηέο’ ηδέεο γηα ηελ ιχζε ηνπ.
Η Θεσξία Παηγλίσλ είλαη ρσξηζκέλε ζε δπν θιάδνπο, ηελ θευπία συπίρ
ζςνεπγαζίαρ (noncooperative theory) θαη ηελ θευπία ζςνεπγαζίαρ (cooperative
theory).
Σηελ πξψηε νη παίθηεο δελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο πξηλ
πάξνπλ ηηο απνθάζεηο ή αλ ε επηθνηλσλία επηηξέπεηαη, δελ επηηξέπεηαη ε ζπκθσλία
κεηαμχ ησλ παηθηψλ ζηελ ιήςε κηαο θνηλήο ζηξαηεγηθήο. Η θύξηα ιύζε ησλ παηγλίσλ
απηώλ είλαη ε ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία.
Σηελ ζεσξία ησλ παηγλίσλ ζπλεξγαζίαο επηηξέπεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
παηθηψλ πξηλ απηνί πάξνπλ ηηο απνθάζεηο. Οη παίθηεο κέζσ ηνπ δηαιφγνπ, πξνηάζεσλ
θαη αληηπξνηάζεσλ θαηαιήγνπλ ζε κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε θαη ζπλεηαηξίδνληαη
ρξεζηκνπνηψληαο θνηλέο ζηξαηεγηθέο.
Η ζεσξία παηγλίσλ ζπλεξγαζίαο, ρσξίδεηαη ζε δπν θιάδνπο, αλάινγα κε ην αλ
νη παίθηεο κπνξνχλ ή φρη λα έρνπλ ζπγθξίζηκεο κνλάδεο σθέιεηαο θαη αλ ηνπο
επηηξέπεηαη λα θάλνπλ θνηλέο λνκηζκαηηθέο πιεξσκέο ζε κνλάδεο σθέιεηαο σο
έλαπζκα γηα λα πάξνπλ θάπνηεο θνηλέο ζηξαηεγηθέο. Η αληίζηνηρε ιχζε ησλ
παηρληδηψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαιείηαη TU ηιμή ζςνεπγαζίαρ (cooperative value)
αλ νη πιάγηεο πιεξσκέο επηηξέπνληαη θαη NTU ηιμή ζςνεπγαζίαρ (noncooperative
value) αλ νη πιάγηεο πιεξσκέο απαγνξεχνληαη ή δελ είλαη εθηθηέο. Τα αξρηθά TU θαη
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NTU δειψλνπλ ‘κεηαθηλήζηκε σθέιεηα’ (Transferable Utility) θαη ‘κε κεηαθηλήζηκε
σθέιεηα’ (Non Transferable Utility).
1.5. Δπίπεδα Αζθαλείαρ.
Μηα έλλνηα απφ ηα παηρλίδηα κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη θαη
βξίζθεη ζεκαληηθή ρξήζε ζηα παηρλίδηα γεληθνχ αζξνίζκαηνο είλαη ην επίπεδν (ε
ζηάζκε) αζθαιείαο, δειαδή ην πνζφ ην νπνίν θάζε παίθηεο κπνξεί λα εγγπεζεί γηα ην
κέζν θέξδνο ηνπ. Σ’ έλα bimatrix παηρλίδη κε mxn πίλαθεο Α θαη Β ν Παίθηεο 1
κπνξεί λα εγγπεζεί θέξδνο θαηά κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ:
m

u1  max min  pi aij  Val ( A)
j

p

i 1

Απηφ είλαη ην επίπεδο αζθαλείαρ ηνπ Παίθηε 1. (Πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο
θαηψηεξεο ηηκήο ηνπ πίλαθα Α, ε νπνία απφ ην ζεψξεκα minimax, πξνθχπηεη φηη
είλαη, ε αλψηεξε ηηκή ηνπ Α ή ε ηηκή ηνπ Α. Άξα κπνξνχκε λα γξάςνπκε
u1=Val(A).). Ο Παίθηεο 1 κπνξεί λα επηηχρεη απηήλ ηελ ακνηβή ρσξίο λα ηνλ
ελδηαθέξεη ν πίλαθαο ακνηβήο ηνπ Παίθηε 2. Μηα ζηξαηεγηθή p γηα ηελ νπνία
επηηπγράλεηαη ην κέγηζην ζηελ (4) θαιείηαη maxmin ζηξαηεγηθή γηα ηνλ Παίθηε 1.
Οκνίσο γηα ηνλ Παίθηε 2 ην επίπεδν αζθάιεηαο είλαη:
n

u2  max min  bij q j  Val ( BT )
q

i

j 1

αθνχ ν Παίθηεο 2 κπνξεί λα εγγπεζεί ην θέξδνο απηνχ ηνπ πνζνχ θαηά κέζν φξν.
Κάζε ζηξαηεγηθή q γηα ηελ νπνία κεγηζηνπνηείηαη ε παξαπάλσ θαιείηαη maxmin
ζηπαηηγική για ηον Παίκηη 2.
Παξαηεξνχκε φηη u2 είλαη ε ηηκή ηνπ ΒΤ, ηνπ αλάζηξνθνπ ηνπ Β. Γελ είλαη ε
ηηκή ηνπ Β. Απηφ γίλεηαη επεηδή ε Val(Β) είλαη νξηζκέλε σο ε ηηκή ελφο παηρληδηνχ
φπνπ νη ζπληζηψζεο παξηζηάλνπλ λίθεο ηνπ παίθηε πνπ δηαιέγεη γξακκή θαη ήηηεο ηνπ
παίθηε πνπ δηαιέγεη ζηήιε.
Έζησ ην αθφινπζν παξάδεηγκα.
  2, 0 

  0,1

1,3 
 3, 2  

ή

 2 1
A= 

 0 3

θαη

0 3
B= 

1 2

Απφ ηνλ πίλαθα Α, πξνθχπηεη φηη ε maxmin ζηξαηεγηθή ηνπ Παίθηε 1 είλαη (3/4, 1/4)
θαη ην επίπεδν αζθάιεηαο είλαη u1 = 3/2. Απφ ηνλ πίλαθα Β βιέπνπκε φηη ε δεχηεξε
γξακκή ππεξέρεη ηεο πξψηεο. Ο Παίθηεο 2 εγγπάηαη θέξδνο ηνπιάρηζηνλ u2 = 2
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ maxmin ζηξαηεγηθή πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζηήιε 2. Απηή είλαη ε
ηηκή ηνπ ΒΤ ελψ Val(B) = 1.
Αλ θαη νη δπν παίθηεο ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο maxmin ζηξαηεγηθέο ηνπο, ηφηε ν
Παίθηεο 1 απνθηά επίπεδν αζθάιεηαο u1 = 3/2 ελψ ν Παίθηεο 2 παίξλεη επίπεδν
αζθάιεηαο 3(3/4) + 2(1/4) = 11/4. Απηφ πξνθαλψο ζπκθέξεη ηνλ Παίθηε 2. Αλ φκσο ν
Παίθηεο 1 θνηηάμεη ηνλ πίλαθα ακνηβήο Β ηνπ Παίθηε 2, κπνξεί λα δεη φηη είλαη πνιχ
πηζαλφ ν 2 λα δηαιέμεη ηελ ζηήιε 2 γηαηί ππεξέρεη απζηεξά ηεο ζηήιεο 1. Τφηε ν
Παίθηεο 1 ζα απνθηήζεη ζηάζκε αζθάιεηαο 3 πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ u1 ελψ ν
Παίθηεο 2 ζα έρεη ζηάζκε αζθάιεηαο u2 = 2.
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Η ακνηβή (3, 2) απφ ηελ δεχηεξε γξακκή θαη ηελ δεχηεξε ζηήιε είλαη αξθεηά
ζηαζεξή. Αλ ν έλαο παίθηεο πηζηεχεη φηη ν άιινο πξφθεηηαη λα επηιέμεη ηελ δεχηεξε
ζηξαηεγηθή, ηφηε θαη νη δπν επηιέγνπλ ηελ δεχηεξε ζηξαηεγηθή. Απηφ είλαη έλα απφ
ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ φηαλ νη παίθηεο δελ ζπλεξγάδνληαη
κεηαμχ ηνπο θαη ην δεχγνο απηφ θαιείηαη ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία.
2. Παίγνια Υυπίρ ςνεπγαζίαρ (Noncooperative Games).
Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη παηρλίδηα φπνπ νη παίθηεο δελ κπνξνχλ λα
ζπλεξγαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ πςειφηεξεο ακνηβέο. Αθφκα θαη αλ είλαη
εθηθηή ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ παηθηψλ πξηλ εθείλνη πάξνπλ ηηο απνθάζεηο, δελ
επηηξέπνληαη νη ζπκθσλίεο (ζπλεηαηξηζκνί) κεηαμχ ησλ παηθηψλ. Μηα θαιή ιχζε γηα
ηα παηρλίδηα ηεο κνξθήο απηήο είλαη ε ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία.
2.1. ηπαηηγική Ιζοπποπία (Strategic Equilibrium)
Έλα πεπεξαζκέλν παηρλίδη n αηφκσλ ζε ζηξαηεγηθή κνξθή δίλεηαη απφ n
πεπεξαζκέλα κε θελά ζχλνια Φ1, Φ2, ..., Φn θαη n πξαγκαηηθέο ζπλαξηήζεηο u1,
u2, …, un πνπ είλαη νξηζκέλεο ζηνλ Φ1 x Φ2 x ... x Φn. Τν ζχλνιν Φi παξηζηάλεη ην
ζχλνιν ησλ γλήζησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ παίθηε i θαη ui(x1, x2, …, xn) παξηζηάλεη ηελ
ακνηβή ηνπ παίθηε i φηαλ νη επηιεγκέλεο γλήζηεο ζηξαηεγηθέο ησλ παηθηψλ είλαη x1,
x2, …, xn κε xj  Xj γηα j = 1, 2, …, n.
Οπιζμόρ.
Έλα δηάλπζκα γλήζησλ ζηξαηεγηθψλ (x1, x2, ...., xn) κε xiXi γηα i = 1, 2, …, n
θαιείηαη γνήζια ζηπαηηγική ιζοπποπία (pure strategic equilibrium) ή PSE γηα
ιφγνπο ζπληνκίαο, αλ γηα θάζε i = 1, 2, …, n θαη γηα θάζε x  Φi ηζρχεη φηη:
ui(x1, x2, …, xi-1, xi, xi+1, …, xn)  ui(x1,x2,…,xi-1,x,xi+1,…,xn)
Η παξαπάλσ εμίζσζε ιέεη φηη αλ άιινη παίθηεο απφ ηνλ παίθηε i
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ελδεδεηγκέλεο ζηξαηεγηθέο ηνπο, ηφηε ην θαιχηεξν πνπ κπνξεί λα
θάλεη ν παίθηεο i είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ζηξαηεγηθή ρi. Μηα ηέηνηα επηινγή ηεο
γλήζηαο ζηξαηεγηθήο απφ ηνλ παίθηε i θαιείηαη καλύηεπη ανηίδπαζη (best response)
σο πξνο ηηο επηινγέο ζηξαηεγηθψλ απφ ηνπο άιινπο παίθηεο.
Η ηδέα ηεο ζηξαηεγηθήο ηζνξξνπίαο κπνξεί λα δεισζεί σο εμήο: Μηα
ζπγθεθξηκέλε επηινγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ παηθηψλ ζρεκαηίδεη κηα PSE αλ θάζε
παίθηεο ρξεζηκνπνηεί ηελ θαιύηεξε αληίδξαζε ζηξαηεγηθή σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο
ησλ άιισλ παηθηψλ.
Έζησ ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα κε δπν παίθηεο.
( )

  3,3

  0, 0 

 0, 0  
 5,5 

(b)

  3,3

  3, 4 

 4,3 
 5,5 

Σηνλ πίλαθα (a) ην ζηνηρείν ηεο πξψηεο γξακκήο θαη ηεο πξψηεο ζηήιεο πνπ
δειψλεηαη κε <1, 1> είλαη κηα ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία κε ακνηβή θαηά ηελ ηζνξξνπία
(3, 3). Αλ θάζε παίθηεο πηζηεχεη γηα ηνλ άιιν φηη ζα επηιέμεη ηελ πξψηε ζηξαηεγηθή,
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θαλέλαο απφ ηνπο δπν δελ ζα ζέιεη λα επηιέμεη ηελ δεχηεξε ζηξαηεγηθή. Τν ζηνηρείν
ηνπ πίλαθα (a) πνπ βξίζθεηαη ζηελ δεχηεξε γξακκή θαη ζηελ δεχηεξε ζηήιε, <2, 2>
είλαη επίζεο κηα ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία. Καη αθνχ ε ακνηβή θαηά ηελ ηζνξξνπία είλαη
(5, 5) θαη νη δπν παίθηεο πξνηηκνχλ απηήλ ηελ ηζνξξνπία. Σηνλ πίλαθα (b) ην ζηνηρείν
<1, 1> είλαη ζεκείν ηζνξξνπίαο βάζε ηνπ νξηζκνχ θαη θαλέλαο παίθηεο δελ κπνξεί λα
θεξδίζεη αιιάδνληαο ζηξαηεγηθή. Απφ ηελ άιιε φκσο θαλέλαο εθ ησλ παηθηψλ δελ
ράλεη αιιάδνληαο ζηξαηεγηθή. Αλ θαη νη δπν αιιάμνπλ ζηξαηεγηθή θαη νη δπν ζα
γίλνπλ πινπζηφηεξνη. Άξα ε ηζνξξνπία <1, 1> είλαη αξθεηά αζηαζήο.
Αλ νη παίθηεο ζε έλα παηρλίδη κε ζπλεξγαζίαο θηάζνπλ ζε κηα αλεπίζεκε
ζπκθσλία, ηφηε απηή αλακέλεηαη λα απνηειέζεη κηα ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία. Αθνχ δελ
κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπκθσλίεο γηα ζπλεξγαζία, νη κφλεο ζπκθσλίεο πνπ αλακέλνληαη
λα γίλνπλ είλαη εθείλεο πνπ είλαη πξνζσπηθά επηβαιιφκελεο (self enforcing) ζηηο
νπνίεο θαλέλαο παίθηεο δελ κπνξεί λα θεξδίζεη κνλνκεξψο παξαβηάδνληαο ηελ
ζπκθσλία. Δπίζεο θάζε παίθηεο κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηνπ σο πξνο ηελ ζηξαηεγηθή
πνπ ν άιινο παίθηεο έρεη αλαθνηλψζεη φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη.
Δίλαη ρξήζηκν λα επεθηείλνπκε ηνλ πην πάλσ νξηζκφ πξνθεηκέλνπ λα
επηηξέπεηαη ζηνπο παίθηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ κηθηέο ζηξαηεγηθέο. Οξίδνπκε ην
ζχλνιν ησλ πηζαλνηήησλ:



Pk  p  ( p1 ,

, pk ) : pi  0 γηα i  1,

, k θαη



k

1



pi  1

Έζησ mi o αξηζκφο ησλ γλήζησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ παίθηε i ψζηε ην ζχλνιν Φi λα έρεη
mi ζηνηρεία. Τφηε ην ζχλνιν ησλ κηθηψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ παίθηε i είλαη Pmi. Απηφ
δειψλεηαη κε Φ*i φπνπ Xi*=Pmi.
Οξίδνπκε ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Φi απφ ηνπο πξψηνπο mi δείθηεο, Φi =
{1, 2, …, mi}. Υπνζέηνπκε φηη γηα i = 1, 2, …, n, ν Παίθηεο i ρξεζηκνπνηεί
ζηξαηεγηθή pi = (pi1, pi2, …, pimi)  Xi*. Τφηε ε κέζε ακνηβή ζηνλ παίθηε j είλαη:
m1

g j ( p1 ,

, pn )  
i1 1

mn

p
in 1

1i1

pnin u j (i1 ,

, in )

Τφηε ν αλάινγνο νξηζκφο ηεο ηζνξξνπίαο ρξεζηκνπνηψληαο κηθηέο ζηξαηεγηθέο είλαη:
Οπιζμόρ.
Έλα δηάλπζκα κηθηψλ ζηξαηεγηθψλ (p1, p2, …, pn) κε pi  Xi* γηα i = 1, 2, …,
n θαιείηαη ζηπαηηγική ιζοπποπία (strategic equilibrium) ή SE γηα ιφγνπο ζπληνκίαο,
αλ γηα θάζε i = 1, 2, …, n θαη γηα θάζε p  Xi* ηζρχεη:

gi ( p1 ,

, pi 1 , pi , pi 1 ,

, pn )  gi ( p1,

, pi 1, p, pi 1,

, pn )

Κάζε κηθηή ζηξαηεγηθή pi πνπ ηθαλνπνηεί ηελ ηειεπηαία γηα θάζε pX*i είλαη
θαιχηεξε απάληεζε απφ ηνλ παίθηε i σο πξνο ηηο κηθηέο ζηξαηεγηθέο ησλ άιισλ
παηθηψλ. Οπφηε, κηα ζπγθεθξηκέλε επηινγή κηθηψλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηνπο παίθηεο
ζρεκαηίδεη κηα SE αλ θάζε παίθηεο ρξεζηκνπνηεί ηελ θαιχηεξα εμαξηεκέλε
ζηξαηεγηθή ζηηο ζηξαηεγηθέο ησλ άιισλ παηθηψλ. Καλέλαο παίθηεο δελ θεξδίδεη φηαλ
αιιάδεη κνλνκεξψο ζηξαηεγηθή. Τέινο κηα PSE είλαη εηδηθή πεξίπησζε κηαο SE.
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Η ηδέα ηεο θαιχηεξεο απάληεζεο παξηζηάλεη έλαλ πξαθηηθφ ηξφπν δηεμαγσγήο
ελφο παηρληδηνχ: ‘θάλε κηα πξόβιεςε ησλ γλήζησλ ζηξαηεγηθώλ πνπ πηζηεύεηο όηη ζα
επηιέμνπλ νη αληίπαινη ζνπ (ηηο πην πηζαλέο) θαη επέιεμε ηελ θαιύηεξε απάληεζε ζ’
απηέο’. Απηφ είλαη έλα παξάδεηγκα ηεο Bayesian πξνζέγγηζεο ζηελ ζεσξία
απνθάζεσλ. Βεβαίσο κέζα ζ’έλα παηρλίδη απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα απνδεηρζεί
πνιχ επηθίλδπλε. Καη απηφ γηαηί νη αληίπαινη κπνξεί λα έρνπλ θαιχηεξεο πξνβιέςεηο.
Η πξψηε εξψηεζε πνπ εκθαλίδεηαη κεηά ηα παξαπάλσ είλαη: ‘Υπάξρεη πάληα
ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία;’
Η απάληεζε ζ’ απηφ ην εξψηεκα δφζεθε απφ ηνλ Nash ην 1951 κε ην
ζεψξεκα πνπ αθνινπζεί θαη απνηειεί ηελ γελίθεπζε ηνπ ζεσξήκαηνο minimax ηνπ
von Neumman. Μάιηζηα πξνο ηηκή ηνπ ε ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία επίζεο νλνκάδεηαη
Nash ιζοπποπία.
Θεώπημα Nash ιζοπποπία.
Κάζε πεπεξαζκέλν παίγλην n αηφκσλ ζε ζηξαηεγηθή κνξθή έρεη ηνπιάρηζηνλ
κηα ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία.
Μηα απφ ηηο δπζθνιίεο ησλ παηρληδηψλ κε ζπλεξγαζίαο είλαη φηη ζ’ έλα ηέηνην
παίγλην ππάξρνπλ πνιιά ζεκεία ηζνξξνπίαο πνπ δίλνπλ δηαθνξεηηθά δηαλχζκαηα
ακνηβήο φπσο ζα δνχκε ζε αθφινπζα παξαδείγκαηα. Άιιν έλα πξφβιεκα πνπ
εκθαλίδεηαη είλαη φηη αθφκα θαη αλ ππάξρεη κνλαδηθή ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία, κπνξεί
λα κελ ζεσξεζεί σο ινγηθή ιχζε ή πξνβιεπφκελν απνηέιεζκα.
Σην ππφινηπν απηήο ηεο ελφηεηαο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ πεξίπησζε δπν
παηθηψλ (n = 2) ζηα παίγληα κε ζπλεξγαζίαο.
2.2. Παπαδείγμαηα.
Παπάδειγμα 1. Παηρλίδη Σπληνληζκνχ (Coordination Game).
Έζησ ην παίγλην κε bimatrix:
  3,3

  2,1

 0, 2  
 5,5 

θαη νη αληίζηνηρνη πίλαθεο ακνηβήο
 3 0
3 2
A
 θαη B  

 2 5
1 5

Οη αληίζηνηρεο maxmin (MM) ζηξαηεγηθέο είλαη (1/2, 1/2) γηα ηνλ Παίθηε 1
θαη (3/5, 2/5) γηα ηνλ Παίθηε 2. Τα επίπεδα αζθάιεηαο είλαη (u1, u2) = (5/2, 13/5).
Δδψ ππάξρνπλ δπν πξνθαλείο γλήζηεο ζηξαηεγηθέο ηζνξξνπίεο (PSE)
αληίζηνηρεο κε ηηο ακνηβέο (3, 3) θαη (5, 5). Καη νη δπν παίθηεο πξνηηκνχλ ηελ δεχηεξε
SE γηαηί θαη νη δπν θεξδίδνπλ 5 αληί γηα 3. Αλ απηνί κπνξνχζαλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο
ελέξγεηέο ηνπο, απηφ ην ζπκπέξαζκα ζα ήηαλ αλακελφκελν. Ωζηφζν, αλ νη δπν
παίθηεο δελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ θαη αλ απηνί πηζηεχνπλ φηη ν άιινο
πξφθεηηαη λα δηαιέμεη ηελ πξψηε ζηξαηεγηθή, ηφηε θαη νη δπν πξφθεηηαη λα επηιέμνπλ
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ηελ πξψηε ζηξαηεγηθή θαη λα ιάβνπλ ακνηβή 3. Κάπνηνο δελ ζα κπνξνχζε λα πεη φηη
ην ζπκπέξαζκα (3, 3) είλαη παξάινγν. Αλ φκσο έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, ηφηε φπνηνο
πξνζπαζεί λα ηα αιιάμεη δεκηψλεηαη. Απηφ ην θαηλφκελν ζπκβαίλεη ζπρλά, ηδίσο
φηαλ ζην παηρλίδη ζπκκεηέρνπλ πνιινί παίθηεο.
Υπάξρεη θαη έλα ηξίην ζεκείν ηζνξξνπίαο, ιηγφηεξν πξνθαλέο, ην νπνίν
εκθαλίδεηαη κεξηθέο θνξέο ζηα παηρλίδηα απηά. Αλ θάζε παίθηεο έρεη κηα
εμηζνξξνπεηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ πίλαθα ησλ άιισλ παηθηψλ, ηφηε ην δεχγνο ησλ
ζηξαηεγηθψλ πνπ ζρεκαηίδεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζρεκαηίδεη κηα ηζνξξνπία. Απηφ
γίλεηαη δηφηη αλ έλαο παίθηεο ρξεζηκνπνηεί κηα ζηξαηεγηθή ρσξίο λα ηνλ ελδηαθέξεη ηη
θάλνπλ νη αληίπαινί ηνπ, ηφηε φηη ζηξαηεγηθή θαη λα επηιέμνπλ νη αληίπαινη, είλαη
θαιχηεξα εμαξηεκέλε θαη ζπγθεθξηκέλα ε εμηζνξξνπεηηθή ζηξαηεγηθή σο πξνο ηνλ
πίλαθα ηνπ αληηπάινπ. (ππελζπκίδνπκε φηη ε εμηζνξξνπεηηθή ζηξαηεγηθή (equalizing
strategy) είλαη ε ζηξαηεγηθή ε νπνία δίλεη ηελ ίδηα κέζε ακνηβή ζηνλ αληίπαιν φηη θαη
αλ θάλεη απηφο.).
Αο βξνχκε ηην εξιζοπποπηηική ζηπαηηγική ιζοπποπία (equalizing strategic
equilibrium) γηα ην πην πάλσ παηρλίδη. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θάζε παίθηεο
ρξεζηκνπνηεί ηνλ πίλαθα ηνπ αληηπάινπ ηνπ. Ο Παίθηεο 1 έρεη εμηζνξξνπεηηθή
ζηξαηεγηθή p = (4/5, 1/5) γηα ηνλ πίλαθα Β, θαη ν Παίθηεο 2 έρεη εμηζνξξνπεηηθή
ζηξαηεγηθή q = (5/6, 1/6) γηα ηνλ πίλαθα Α. Αλ νη παίθηεο ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο
ζηξαηεγηθέο, ε κέζε ακνηβή είλαη (5/2, 13/5), ε ίδηα κε ηηο ζηάζκεο αζθάιεηαο.
Απφ ηα παξαπάλσ γελληέηαη ην εμήο εξψηεκα: Είλαη πηζαλό ε κέζε ακνηβή
κηαο ζηξαηεγηθήο ηζνξξνπίαο λα είλαη κηθξόηεξε από ηελ ζηάζκε αζθάιεηαο γηα
θάπνηνλ από ηνπο παίθηεο;
Η απάληεζε είλαη φρη. Γη’ απηφ ε ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία (p, q) είλαη ε πην
‘θησρή’ πνπ κπνξνχκε λα πάξνπκε. Δπηπιένλ είλαη εμαηξεηηθά αζηαζήο. Τέινο, είλαη
αιήζεηα φηη δελ είλαη θαιφ γηα θαλέλα παίθηε λα απνθιίλεη απφ ηελ ζηξαηεγηθή
ηζνξξνπία ηνπ, αιιά φκσο δελ απαγνξεχεηαη θαη ην λα αιιάμεη ζηξαηεγηθή.
Σην παξαπάλσ παξάδεηγκα νη ακνηβέο γηα ηηο ηξεηο SE είλαη φιεο δηαθνξεηηθέο.
Οη παίθηεο έρνπλ ηηο ίδηεο πξνηηκήζεηο γηα ην πνην απφ ηα ηξία απνηειέζκαηα
επηζπκνχλ. Σην επφκελν παξάδεηγκα νη παίθηεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο
κεηαμχ ησλ δπν ζηξαηεγηθψλ ηζνξξνπηψλ.
Παπάδειγμα 2.
Η Μάση Συν Φύλυν (The Battle Of The Sexes).
Θεσξνχκε ηνπο πίλαθεο:
α

b

a  (2,1) (0, 0) 


b  (0, 0) (1, 2) 

a b
a b
a 2 0
a1 0
Έηζη ψζηε A  
 θαη B  

b0 1
b 0 2

13

Τν φλνκα απηνχ ηνπ παηρληδηνχ πξνθχπηεη απφ ην παηρλίδη πνπ παίδεηαη
κεηαμχ ελφο άληξα θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ γηα ην πνηα ηαηλία ζα δνπλ, ηελ ηαηλία a ή ηελ
ηαηλία b. Απηνί πξνηηκνχλ δηαθνξεηηθέο ηαηλίεο, αιιά πξνηηκνχλ λα πάλε καδί ζηνλ
θηλεκαηνγξάθν παξά κφλνη. Ίζσο απηφ ην παηρλίδη ζα έπξεπε λα πεξηιεθζεί ζηα
παίγληα ζπλεξγαζίαο, αιιά ηψξα ζα ην εμεηάζνπκε σο παίγλην κε ζπλεξγαζίαο.
Τα δηαλχζκαηα ησλ γλήζησλ ζηξαηεγηθψλ (a, a) θαη (b, b) είλαη θαη ηα δπν
PSE αιιά ν Παίθηεο 1 (ν άληξαο) πξνηηκά ην πξψην θαη ν Παίθηεο 2 (ε γπλαίθα) ην
δεχηεξν. Πξψηα ζεκεηψλνπκε φηη ηα επίπεδα αζθάιεηαο είλαη u1 = u2 = 2/3, νη ίδηεο
θαη γηα ηνπο δπν παίθηεο. Η (maxmin) MM ζηξαηεγηθή ηνπ πξψηνπ παίθηε είλαη (1/3,
2/3), ελψ γηα ηνλ δεχηεξν παίθηε ε MM ζηξαηεγηθή είλαη (2/3, 1/3). Υπάξρεη θαη έλα
ηξίην ζεκείν ζηξαηεγηθήο ηζνξξνπίαο πνπ δίλεηαη απφ ηηο εμηζνξξνπεηηθέο
ζηξαηεγηθέο p = (2/3, 1/3) θαη q = (1/3, 2/3). Η ακνηβή θαηά ηελ ηζνξξνπία γηα ην
ζεκείν ηζνξξνπίαο (u1, u2) = (2/3, 1/3) είλαη ην ρεηξφηεξν θαη γηα ηνπο δπν παίθηεο
απφ ηα άιια δπν ζεκεία ηζνξξνπίαο.
Παπάδειγμα 3.
Σο Γίλημμα Συν Φςλακιζμένυν (The Prisoner’s Dilemma)
Μπνξεί λα ζπκβαίλεη λα ππάξρεη έλα κνλαδηθφ SE αιιά λα ππάξρνπλ θαη
άιια απνηειέζκαηα πνπ είλαη θαιχηεξα θαη γηα ηνπο δπν παίθηεο. Έζησ ην παίγλην κε
bimatrix:
ζπλεξγάδνκαη

ιηπνηαθηψ

ζπλεξγάδνκαη

(3,3)

(0,4)

ιηπνηαθηψ

(4,0)

(1,1)

Σ’ απηφ ην παηρλίδη, ν Παίθηεο 1, κπνξεί λα δεη φηη φπνηα ζηήιε θαη αλ
δηαιέμεη ν Παίθηεο 2, ζα ήηαλ θαιχηεξν γηα απηφλ λα επηιέμεη ηελ γξακκή 2. Καη
απηφ δηφηη αλ ν Παίθηεο 1 δηαιέμεη ηελ γξακκή 2 απφ ηελ 1, θεξδίδεη 4 (θαιχηεξε
ακνηβή) απφ 3 αλ ν Παίθηεο 2 δηαιέμεη ηελ ζηήιε 1. Δπίζεο αλ ν Παίθηεο 2 δηαιέμεη
ηελ ζηήιε 2 θαη πάιη ν 1 θεξδίδεη 1 πνπ είλαη θαιχηεξν ηνπ 0. Με άιια ιφγηα, ε
δεχηεξε ζηξαηεγηθή ηνπ Παίθηε 1 (επηινγή ηεο δεχηεξεο γξακκήο) ππεξέρεη απζηεξά
ηεο πξψηεο (επηινγή ηεο πξψηεο γξακκήο).
Απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο, ην παηρλίδη απηφ είλαη ζπκκεηξηθφ. Γειαδή θαη γηα
ηνλ Παίθηε 2 ε επηινγή ηεο δεχηεξεο ζηήιεο είλαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ ππεξέρεη
απζηεξά ηεο επηινγήο ηεο πξψηεο ζηήιεο. Άξα αλ φινη νη παίθηεο ρξεζηκνπνηήζνπλ
ηηο ππεξέρνπζεο ζηξαηεγηθέο ηνπο, ζα θεξδίζεη 1 ν θαζέλαο, ελψ αλ φινη νη παίθηεο
ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηξαηεγηθέο ηνπο πνπ ππεξέρνληε, ηφηε ν θάζε παίθηεο ζα θεξδίζεη
3.
Έλα παίγλην πνπ έρεη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, δειαδή φηη θαη νη δπν παίθηεο
θεξδίδνπλ, αλ ρξεζηκνπνηήζνπλ καδί ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ππεξέρνληε απζηεξά,
θαιείηαη ηο δίλημμα ηυν θςλακιζμένυν (Prisoner’s Dilemma). Η ηζηνξία πνπ
νδεγεί ζ’ απηφ ην bimatrix θαη δίλεη ζην παηρλίδη ην φλνκά ηεο είλαη ε εμήο.
Γπν γλσζηνί θαθνπνηνί έρνπλ θπιαθηζηεί θαη έρνπλ ρσξηζηεί ζε δηαθνξεηηθά
θειηά. Ο εηζαγγειέαο γλσξίδεη φηη δελ έρεη αξθεηά ζηνηρεία ψζηε λα ηνπο θαηαδηθάζεη
γηα ηα ζνβαξά αδηθήκαηα πνπ έρνπλ θάλεη, γη’απηφ πξνζθέξεη ζε θαζέλα απφ ηνπο
δπν θπιαθηζκέλνπο κηα ζπκθσλία.
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Αλ έλαο εμ απηψλ δψζεη ζηνηρεία γηα ηηο παξάλνκεο πξάμεηο πνπ έρεη
δηαπξάμεη καδί κε ηνλ άιιν θαθνπνηφ, ηφηε απηφο πνπ νκνινγεί ζα αθεζεί ειεχζεξνο
ελψ ν άιινο ζα θαηαδηθαζηεί κε ηελ κέγηζηε πνηλή.
Αλ θαη νη δπν νκνινγήζνπλ, ηφηε θαη νη δπν ζα θαηαδηθαζηνχλ κε ηελ
ειάρηζηε πνηλή.
Αλ θαη νη δπν θαθνπνηνί δελ νκνινγήζνπλ ηφηε ν εηζαγγειέαο δελ έρεη ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα ηνπο θαηαδηθάζεη γηα φια ηα ζνβαξά αδηθήκαηα πνπ
έρνπλ δηαπξάμεη.
Σην αξηζκεηηθφ παξάδεηγκα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα νη κνλάδεο κέηξεζεο ηεο
σθέιεηαο είλαη ηέηνηεο ψζηε ην πην δπζάξεζην απνηέιεζκα (ε κέγηζηε πνηλή) έρεη
ηηκή 0 θαη ην επφκελν πην δπζάξεζην απνηέιεζκα (κηθξφηεξε πνηλή) έρεη ηηκή 1. Σηελ
ζπλέρεηα ε απαιιαγή απφ ην ζνβαξφηεξν αδίθεκα έρεη ηηκή 3, ελψ ην απνηέιεζκα φηη
αθήλνληαη θαη νη δπν ειεχζεξνη έρεη ηηκή 4.
Απηφ ην παηρλίδη έρεη πινχζηα εθαξκνγή θαη ζηελ νηθνλνκία. Έλα παξάδεηγκα
είλαη ε παξαγσγή ελφο πξντφληνο απφ δπν εηαηξίεο. Καη νη δπν εηαηξίεο κπνξεί λα
παξάγνπλ είηε πςειή είηε ρακειή πνηφηεηα απηνχ ηνπ πξντφληνο. Αλ θαη νη δπν
παξάγνπλ πςειή πνηφηεηα, ηφηε ε ηηκή ηνπ πξντφληνο είλαη ςειή θαη νη δπν
θεξδίδνπλ 3. Αλ θαη νη δπν παξάγνπλ ρακειή πνηφηεηα, ηφηε ε ηηκή πέθηεη θαη νη δπν
θεξδίδνπλ 1. Αλ ε κηα παξάγεη πςειή πνηφηεηα ελψ ε άιιε παξάγεη ρακειή πνηφηεηα
ηνπ πξντφληνο απηνχ, ηφηε ε πςειή πνηφηεηα θεξδίδεη 4, ελψ ε ρακειή 0. Γηα ηα
παξαπάλσ ηζρχεη ε εμήο αξρή: Όηη θαη λα θάλεη ν άιινο παξαγσγόο, θάζε έλαο
θεξδίδεη παξάγνληαο πςειή πνηόηεηα.
2.3. Δύπεζη όλυν ηυν PSE’s.
Γηα κεγαιχηεξνπο πίλαθεο, δελ είλαη δχζθνιε ε εχξεζε φισλ ησλ γλήζησλ
ζηξαηεγηθψλ ηζνξξνπηψλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ρξήζε κηαο επέθηαζεο ηεο
κεζφδνπ εχξεζεο ζαγκαηηθψλ ζεκείσλ ζηα παηρλίδηα κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο. Με ην
παηρλίδη λα είλαη γξακκέλν ζε bimatrix κνξθή, βάδνπκε έλαλ αζηεξίζθν ζε θάζε
ακνηβή ηνπ Παίθηε 1 ε νπνία είλαη ε κέγηζηε ζηελ ζηήιε ηεο. Σηελ ζπλέρεηα βάδνπκε
αζηεξίζθν ζε θάζε ακνηβή ηνπ Παίθηε 2 πνπ είλαη ε κέγηζηε ζηελ γξακκή ηεο. Τφηε
θάζε ζηνηρείν ηνπ πίλαθα ζην νπνίν νη ακνηβέο ησλ παηθηψλ 1 θαη 2 έρνπλ αζηεξίζθν
είλαη έλα PSE, θαη αληίζηξνθα.
Παπάδειγμα

Σηελ πξψηε ζηήιε ε κέγηζηε ακνηβή ηνπ Παίθηε 1 είλαη 4. Άξα δίλνπκε
αζηεξίζθν ζε φια ηα 4. Σηελ πξψηε γξακκή, ε κέγηζηε ακνηβή ηνπ Παίθηε 2 είλαη 5,
άξα ην 5 παίξλεη αζηεξίζθν θ.ν.θ.
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ηαλ ηειεηψζνπκε απηήλ ηελ δηαδηθαζία, πξνθχπηνπλ δπν δηαλχζκαηα
ακνηβψλ κε δηπινχο αζηεξίζθνπο. Απηά απνηεινχλ ηηο γλήζηεο ζηξαηεγηθέο
ηζνξξνπίεο (C, b) θαη
(D, e) κε αληίζηνηρεο ακνηβέο (5, 3) θαη (1, 5). Σηα ππφινηπα
δεπγάξηα γλήζησλ ζηξαηεγηθψλ, ηνπιάρηζηνλ έλαο εθ ησλ παηθηψλ ζα πξέπεη λα
βειηηψζεη ηελ ακνηβή ηνπ αιιάδνληαο γλήζηεο ζηξαηεγηθέο.
Σ’ έλα παίγλην δπν αηφκσλ κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο, έλα PSE είλαη απιψο έλα
ζαγκαηηθφ ζεκείν. Οπφηε, φπσο αθξηβψο ηα παηρλίδηα κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο ζηελ
εθηεηακέλε κνξθή ηνπο έρνπλ πάληα ζαγκαηηθά ζεκεία, έηζη θαη ηα παηρλίδηα κε
κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο ζηελ εθηεηακέλε κνξθή ηνπο έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα PSE
πνπ κπνξεί λα βξεζεί κε ηελ κέζνδν ηεο πξνο ηα πίζσ επαγσγήο.
2.4. Δπαναληπηική Δξάλειτη Συν Αςζηηπά Τπεπεσόμένυν ηπαηηγικών
(Iterated Elimination Of Strictly Dominated Strategies).
Αθνχ ζηα παηρλίδηα γεληθνχ αζξνίζκαηνο δηαθνξεηηθέο ηζνξξνπίεο κπνξεί λα
έρνπλ δηαθνξεηηθά δηαλχζκαηα ακνηβήο, είλαη πην ζεκαληηθφ απ’ φηη ζηα παηρλίδηα
κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο λα βξνχκε φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο ηζνξξνπίεο.
Με βάζε ηελ ινγηθή, δελ ζα παίδακε κηα γλήζηα ζηξαηεγηθή πνπ ππεξέρεηε
απζηεξά, επεηδή ππάξρεη κηα (πηζαλψο κηθηή) ζηξαηεγηθή ε νπνία καο εγγπάηαη
απζηεξά θαιχηεξε κέζε ακνηβή αλεμάξηεηα απφ ην ηη θάλεη ν αληίπαινο. Οκνίσο, αλ
πηζηεχνπκε φηη ν αληίπαιφο καο θηλείηαη κε βάζε ηελ ίδηα ινγηθή, νχηε εθείλνο ζα
πξνηηκήζεη κηα ππεξερφκελε ζηξαηεγηθή. Γη’ απηφ κπνξνχκε λα δηαγξάςνπκε θάζε
ππεξερφκελε γλήζηα ζηξαηεγηθή ηνπ αληηπάινπ πξηλ ειέγμνπκε αλ εκείο έρνπκε
ππεξερφκελεο γλήζηεο ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα εμαιείςνπκε.
Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί. Αλ εκείο πηζηεχνπκε φηη ν
αληίπαιφο καο φρη κφλν είλαη ινγηθφο, αιιά θαη φηη ζεσξεί φηη θαη εκείο είκαζηε
ινγηθνί, ηφηε κπνξνχκε λα εμαιείςνπκε ηηο ππεξερφκελεο γλήζηεο ζηξαηεγηθέο καο,
θαηφπηλ ηηο ππεξερφκελεο γλήζηεο ζηξαηεγηθέο ηνπ αληηπάινπ, θαη κεηά θάπνηα απφ
ηηο γλήζηεο ζηξαηεγηθέο καο πνπ ηψξα έρεη γίλεη ππεξερφκελε.
Η ζεκειηψδεο αξρή ζ’απηήλ ηελ αηηηνιφγεζε είλαη φηη αλ είλαη θνηλή γλψζε
φηη θαη νη δπν παίθηεο είλαη ινγηθνί, ηφηε κπνξνχκε επαλαιεπηηθά λα κεηαθηλνχκε
ππεξερφκελεο ζηξαηεγηθέο φζν ζέινπκε. (Μηα πξφηαζε είλαη ‘θνηλή γλώζε’ κεηαμχ
δπν παηθηψλ αλ θάζε παίθηεο γλσξίδεη ηελ πξφηαζε, θαη θάζε παίθηεο γλσξίδεη φηη ν
άιινο γλσξίδεη ηελ πξφηαζε θ.ν.θ).
Ωο έλα παξάδεηγκα ηνπ ηη ζπλεπάγεηαη απηφ ην είδνο ηεο αλάιπζεο,
ζεσξνχκε ην παηρλίδη ηνπ δηιήκκαηνο ησλ θπιαθηζκέλσλ γηα ην νπνίν ζεσξνχκε φηη
παίδεηαη 100 θνξέο δηαδνρηθά. Τελ ηειεπηαία θνξά πνπ παίδεηαη ην παηρλίδη είλαη
θαζαξφ φηη νη ινγηθνί παίθηεο δελ ζα νκνινγήζνπλ. Η άιιε ζηξαηεγηθή είλαη
απζηεξά ππεξερφκελε. κσο ηψξα πνπ γλσξίδνπκε ηη ζα πξάμνπλ νη παίθηεο ζην
ηειεπηαίν παηρλίδη κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηελ απζηεξή ππεξνρή ζην επφκελν ηνπ
ηειεπηαίνπ παηρληδηνχ γηα λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη παίθηεο δελ ζα νκνινγήζνπλ θαη
ζ’ απηφ ην παηρλίδη επίζεο. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, θαηαιήγνπκε ζην πξψην παηρλίδη.
Οπφηε, νη παίθηεο ζα θεξδίδνπλ 1 ζε θάζε παηρλίδη. Τέινο, αλ απηνί έραλαλ ηελ
εκπηζηνζχλε ηνπο ζηελ ινγηθή ηνπ άιινπ, ίζσο λα ιάκβαλαλ ακνηβή 3 ζε θάζε
παηρλίδη.
Άιιν έλα ηέηνην παηρλίδη είλαη ην ‘παισνίδι ηηρ ζαπανηαποδαπούζαρ’
(centipede game), ην νπνίν πεξηγξάθεη απηήλ ηελ αλσκαιία πην παξαζηαηηθά. Απηφ
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είλαη έλα παηρλίδη πιήξνπο πιεξνθνξίαο κε θηλήζεηο πνπ δελ αιιάδνπλ, νπφηε είλαη
εχθνιν λα εθαξκφζνπκε ηελ επαλαιακβαλφκελε κεηαθίλεζε ησλ απζηεξά
ππεξερφκελσλ ζηξαηεγηθψλ. Δδψ παξνπζηάδνπκε ην παηρλίδη ζηελ εθηεηακέλε κνξθή
ηνπ.

Αθνχ απηφ είλαη έλα παηρλίδη πιήξνπο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα επηιπζεί κε ηελ
επαγσγή πξνο ηα πίζσ. Σηελ ηειεπηαία θίλεζε ν Παίθηεο 2 ζα θηλεζεί ζίγνπξα πξνο
ηα θάησ αληί γηα απέλαληη γηαηί θεξδίδεη 101 αληί γηα 100. Δπίζεο ζηελ επφκελε ηεο
ηειεπηαίαο, ν Παίθηεο 1 ζα πξνηηκήζεη λα θηλεζεί πξνο ηα θάησ αληί γηα απέλαληη
γηαηί θεξδίδεη 99 αληί γηα 98. Καη πεγαίλνληαο πξνο ηα πίζσ θαηαιήγνπκε ζην φηη ν
Παίθηεο 1 ζα θηλεζεί πξνο ηα θάησ δηφηη θεξδίδεη 1 αληί γηα 0 αλ θηλνχληαλ απέλαληη.
Απηή είλαη ε κνλαδηθή PSE δηφηη φιεο νη εμαιεθζήζεο ζηξαηεγηθέο ήηαλ απζηεξά
ππεξερφκελεο.
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3. Μονηέλα Γιπυλίος.
Τα παξαδείγκαηα πνπ δφζεθαλ ζηελ ζεσξία ηζνξξνπίαο ρσξίο ζπλεξγαζία
(noncooperative theory of equilibrium) έρνπλ δείμεη φηη ε ζεσξία απηή δελ είλαη
ηζρπξή σο πξνο ηελ πξφβιεςε. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο γηαηί κπνξεί λα ππάξρεη
πνιιαπιή ηζνξξνπία ρσξίο λα ππάξρεη ηξφπνο λα επηιέμνπκε αλάκεζα ζε απηέο.
Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ππάξρεη κνλαδηθή ηζνξξνπία κε θησρφ απνηέιεζκα, αθφκα
θαη απηνχ πνπ πξνθχπηεη απφ επαλαιακβαλφκελεο εμαιείςεηο ησλ θπξίαξρσλ
ζηξαηεγηθψλ φπσο ζηε πεξίπησζε ηνπ δηιήκκαηνο ησλ θπιαθηζκέλσλ (prisoner’s
dilemma). Αιιά ππάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο παηγλίσλ, φπσο ζην δίιεκκα ησλ
θπιαθηζκέλσλ, ηα νπνία παίδνληαη κηα κφλν θνξά, ζηα νπνία ε ζηξαηεγηθή
ηζνξξνπία είλαη ζρεδφλ ινγηθνί θαη πξνθεηηθνί δείθηεο ζπκπεξηθνξάο. Θα δνχκε
πξψηα ην κνληέιν δηπσιίνπ ζχκθσλα κε ηνλ A. Cournot (1838).
3.0. Γομέρ Αγοπών
Λφγσ ηνπ νηη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ θαη ηνπ επηπεδνπ ηεο παξαγσγήο ζε
θαηαζηαζε ηζνξξνπίαο εμαξηάηαη απνθαζηζηεθά απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή (ή
δνκή) ηεο αγνξάο κέζα ζηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο, δίλνπκε
ζην ηκήκα απηφ κηα πξψηε ηαμηλφκεζε ησλ αγνξψλ. Αλ θαη ππεξαπινπζηεπηηθή ε
ηαμηλφκεζε απηή είλαη πνιχ ρξήζηκε ζαλ πξψηε πξνζέγγηζε, εηδηθά φηαλ νη
αληίζηνηρεο νκάδεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπληζηνχλ θαιά νξηζκέλνπο θιάδνπο.
Σαξινόμηζη ηυν Γομών Αγοπάρ
Γηα λα ηαμηλνκήζνπκε ηνπο θιάδνπο (ή ηηο νκάδεο επηρεηξήζεσλ) ζε δηαθνξεο
θαηεγνξίεο πνπ λα έρνπλ θάπνην λφεκα, επηθεληξψλνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε δχν
θξηηήξηα:


ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν θαη



ηελ θχζε ηνπ πξντφλησο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο
εηαηξίεο νη νπνίεο ζπληζηνχλ ηνλ θιαδν

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνπκε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αγνξψλ βάζε ησλ
παξαπάλσ θξηηεξίσλ.

ΦΤΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ
Πολλές

Λίγες

Μια

Ομοιογενές

Τέλειος
Ανταγωνισμός

Καθαρό
Ολιγοπώλιο

Μονοπώλιο

Διαφοροποιημένο

Μονοπωλιακός
Ανταγωνισμός

Διαυοροποιημένο
Ολιγοπώλιο

Πίνακαρ 1 ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΑΓΟΡΧΝ
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Παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ πέληε ηχπνη αγνξάο: Τέιεηνο Αληαγσληζκφο,
Μνλνπσιηαθφο Αληαγσληζκφο, Καζαξφ Οιηγνπψιην, Γηαθνξνπνηεκέλν Οιηγνπψιην
θαη Μνλνπψιην.
Οη φξνη «Αληαγσληζκφο», «Οιηγνπψιην» θαη «Μνλνπψιην» αλαθέξνληαη
ζηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Δηδηθφηεξα, ν φξνο «αληαγσληζκφο»
ζεκαίλεη νηη νη αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο είλαη «πνιιέο». Αλάινγα, ν φξνο
«νιηγνπψιην» ππαηλίζζεηαη νηη ππάξρνπλ «ιίγεο» κφλν αληαγσληδφκελεο κεηαμχ ηνπο
επηρεηξήζεηο θαη ν φξνο «κνλνπψιην» αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ «κηα»
επηρείξεζε είλαη ν κνλαδηθφο παξαγσγφο ζηνλ θιάδν.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα επίζεηα «ηέιεηνο» θαη «θαζαξφο» ππνλννχλ
«νκνηνγελή» ή ηειείνο ππνθαηάζηαηα πξντφληα, ζε αληίζεζε κε ηα επίζεηα
«κνλνπσιηαθφο» θαη «δηαθνξνπνηεκέλνο» ηα νπνία ππαηλίζζνληαη δηαθνξνπνηεκέλα
πξντφληα (δειαδή πξντφληα πνπ είλαη πεξίπνπ αιιά φρη αθξηβψο ππνθαηαζηάζηκα ).
ιεο νη δνκέο αγνξάο εθηφο απφ ηελ αθξαία πεξίπησζε ηνπ ηέιεηνπ
αληαγσληζκνχ ζπρλά νκαδνπνηνχληαη θάησ απφ ηνλ γεληθφ ηίηιν ηνπ αηελούρ
ανηαγυνιζμού. Τν κνλνπψιην είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζεί ζαλ ε πην αηειήο δνκε
αγνξάο, ελψ ν κνλνπσιηαθφο αληαγσληζκφο κπνξεη λα ζεσξεζεί ζαλ ε ιηγόηεξν
αηειήο κνξθή. Τν νιηγνπψιην θαηαιακβάλεη αλαγθαζηηθά ελδηάκεζε ζέζε αλάκεζα
ζην κνλνπψιην θαη ηνλ κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ.
Η ηαμηλφκεζε ησλ αγνξψλ κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ
αγνξαζηψλ. Σηελ πεξίπησζε απηή κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο ηχπνπο αγνξάο:
Τέλεια Ανηαγυνιζηική (πνιινί κηθξνί αγνξαζηέο, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη
θαη έλαο δέθηεο ηηκψλ), Ολιγοτυνιακή (ιίγνη αγνξαζηέο) θαη μονοτυνιακή (έλαο
κφλν αγνξαζηήο).
Γιμεπέρ μονοπώλιο είλαη ε θαηάζηαζε ζηε νπνία έλαο κνλαδηθφο πσιεηήο
(κνλνπψιην) αληηκεησπίδεη έλα κφλν αγνξαζηή (κνλνςψλην).
Ομοιογενή – Γιαθοποποιημένα Πποφόνηα
Σην ηκήκα απηφ ζα ζπδεηήζνπκε γηα ην λφεκα ησλ φξσλ νκνηνγελή θαη
δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα.
πσο έρνπκε αλαθέξεη θαη πξνεγνχκελα, έλα πξντφλ νλνκάδεηαη νκνηνγελέο
φηαλ φιεο νη κνλάδεο ηνπ πξντφληνο πνπ πξνζθέξνληαη πξσο πψιεζε είλαη ηεο ίδηαο
πνηφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ ζηα κάηηα ησλ αγνξαζηψλ. Σπλεπψο, φηαλ ιέκε νηη έλαο
θιάδνο παξάγεη νκνηνγελέο πξντφλ, ζεκαίλεη νηη θάζε επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ παξάγεη
έλα πξντφλ ην νπνίν είλαη ηαπηφζεκν δειαδή ηέιεην ππνθαηάζηαην κε ηα πξντφληα
πνπ παξάγνπλ νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη αγνξαζηέο
είλαη αδηάθνξνη ζρεηηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε απφ ηελ νπνία αγνξάδνπλ
ην πξντφλ, εθφζνλ βέβαηα ρξεψλνπλ ηελ ίδηα ηηκή.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, κε ηνλ φξν δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα πξέπεη λα
αληηιακβαλφκαζηε πξνίφληα ηα νπνία δελ είλαη ηαπηφζεκα δειάδή δελ είλαη ηέιεηα
ππνθαηάζηαηα. Καηά θαλφλα ηα πξίφληα απηά δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο θάηη,
αλ θαη νη δηαθνξέο ηνπο ελδέρεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν θαηλνκεληθέο παξά
πξαγκαηηθέο.
Σέλειορ Ανηαγυνιζμόρ
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Έλαο ηειείνο αληαγσληζηηθφο θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε πνιιψλ
παξαγσγψλ ελφο νκνηνγελνχο πξντφληνο. Γηα ηελ χπαξμή ηνπ ηειείνο αληαγσληζηηθνχ
θιάδνπ, πξέπεη επίζεο, λα ηθαλνπνηνχληαη θαη νξηζκέλεο άιιεο ζπλζήθεο πνπ ζα
αλαπηίμνπκε παξαθάησ.
Πξψηα απ’ φια, πξέπεη θάζε κηα απφ ηηο πνιιέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ λα
είλαη κηθξή, κε ηελ έλλνηα νηη παξάγεη πνιχ κηθξφ θαη ακειεηέν πνζνζηφ ηεο
ζπλνιηθήο εθξνήο ηνπ θιάδνπ. Η εθξνή κηαο ηειείσο αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο
πξέπεη λα είλαη ηφζν κηθξή ζε ζρέζε κε ηελ εθξνή ηνπ θιάδνπ ψζηε, θακία αχμεζε ή
κείσζε ηεο παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο, λα κελ έρεη νπζηαζηηθή επίδξαζε επί ηεο
ηηκήο ηνπ πξντφληνο. Απηφ ζεκαίλεη νηη θάζε επηρείξεζε δέρεηαη ηελ επηθξαηνχζα
ζηελ αγνξά ηηκή ζαλ δεδνκέλε.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο πξέπεη λα ππάξρνπλ πνιινί αγνξαζηέο, κε
θαζέλα απφ απηνχο λα αγνξάδεη κηθξφ κφλν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ
πσιήζεσλ ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά.
Δπηπιένλ, έλαο ηειείνο αληαγσληζηηθφο θιάδνο απαηηεί ηέιεηα θηλεηηθόηεηα
ησλ ζπληειεζηψλ. Γειαδή, φινη νη ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο πξέπεη λα είλαη
δπλαηφ λα κεηαθηλνχληαη ειεχζεξα νρη κφλν κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο
απληζηνχλ ηνλ θιάδν, αιιά θαη κεηαμχ ηνπ ηειείσο αληαγσληζηηθνχ θιαδνπ θαη ηνπ
ππφινηπνπ κέξνπο ηεο νηθνλνκίαο. Η ζεκαληηθφηεξε ζπλέπεηα ηεο ηέιεηαο
θηλεηηθφηεηαο, είλαη νηη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα κπνπλ θαη λα βγνχλ απφ ηνλ
θιάδν θαηά ηε βνχιεζε ηνπο θαη απηφ πξέπεη λα κπνξνχλ λα ην θάλνπλ ειεχζεξα θαη
ρσξίο θφζηνο.
Τέινο ν ηέιεηνο αληαγσληζκφο απαηηεί ηέιεηα γλώζε φισλ ησλ πιεχξψλ ηεο
αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο παξαγσγνχο. Αθφκα ζηηο
θαζαξφηεξεο κνξθέο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, ε ηέιεηα γλψζε δελ πξέπεη λα
πεξηνξίδεηαη κφλν ζην παξφλ αιιά θαη ζην κέιινλ. Γειαδή ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ
ηέιεηα πξνβιεπηηθόηεηα – κεδεληθή αβεβαηφηεηα, ζπλζήθε ε νπνία ζηελ πξάμε δελ
έρεη πνηέ ηθαλνπνηεζεί θαη νχηε πξφθεηηαη.
Οη πξνεγνχκελεο ζπλζήθεο είλαη ηφζν δχζθνιν λα ηθαλνπνηεζνχλ, σζηε ιίγεο
κφλν αγνξέο ζηνλ θφζκν κπνξνχλ λα ηζρπξηζηνχλ νηη είλαη ηειείσο αληαγσληζηηθέο,
έζησ θαη πξνζεγγηζηηθά. Τα ζπγγελέζηεξα παξαδείγκαηα ηειείσο αληαγσληζηηθψλ
αγνξψλ είλαη ε αγνξά γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ε αγνξά κεηνρψλ.
Γηα λα απνθχγεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ζπαηάιε, έλα πξαγκαηηθφ
νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα νξγαλψζεη ηελ παξαγσγή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο
ηδηφηεηεο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ. Οηαλ έλα νηθνλνκηθφ ζχζηεκα δελ έρεη ηηο
ηδηφηεηεο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, πξέπεη λα ζπαηαιά πνιίηηκνπο πφξνπο. Καηα
ζπλέπεηα πέξα απφ ηελ δπλαηφηεηα λα εξκελεχεη θαη λα πξνβιέπεη ζπκπεξηθνξέο, ην
ππφδεηγκα ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ρξεζηκν θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ζεκείσλ
αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ζε κηα πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη γηα ηελ ππαγφξεπζε ηεο
ζσζηήο πνιηηηθήο γηα ηελ εμάιεηςε απηψλ αλαπνηειεζκαηηθνηήησλ, αιιά θαη ηελ
αξηζηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ.
Μονοπώλιο
Μνλνπψιην ππάξρεη φηαλ ππάξρεη έλαο θαη κφλν έλαο πσιεηήο θάπνηνπ
πξντφληνο. Απηφ είλαη βέβαηα ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνλνπσιίνπ.
Ωζηφζν ε χπαξμε κνλνπσιίνπ απαηηεί ηελ ηθαλνπνίεζε δπν ηνπιάρηζηνλ επηπιένλ
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ζπλζεθψλ. Πξψηνλ ην πξντφλ δελ πξέπεη λα έρεη ζηελα ππνθαηάζηαηα θαη δεπηεξνλ
πξέπεη λα ππάξρνπλ θπζηθά ή ηερλεηά εκπφδηα εηζαγσγήο άιισλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ
θιάδν. Παξαθάησ αλαπηίζνπκε ηηο δπν απηέο ζπλζήθεο ηνπ κνλνπσιίνπ.
Η πξψηε ζπλζήθε – πεξη ζηελψλ ππνθαηάζηαησλ – ζπλεπάγεηαη νηη νρη κφλν
δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο λα παξάγνπλ ην ίδην
πξντνλ, αιιά δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ εηρεηξήζεηο νη νπνίεο λα παξάγνπλ παξφκνηα
πξντφληα. Σπλεπψο ε δήηεζε γηα ην πξντνλ ηνπ κνλνπσιεηή πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά
αλεμάξηεηε απφ ηηο ηηκέο ησλ άιισλ αγαζψλ.
Δίλαη θαλεξφ νηη ν κνλνπσιεηήο δελ αληηκεησπίδεη άκεζν αληαγσληζκφ απφ
άιιεο επηρεηξήζεηο θαη δελ αλακέλεη θακία αληίδξαζε γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ θαη γηα ηηο
ελέξγεηέο ηνπ. Με άιια ιφγηα ν κνλνπσιεηήο έρεη ζεκαληηθή δχλακε ζηελ αγνξά.
Ωζηφζν, ε δχλακε ηνπ κνλνπσιεηή δελ είλαη απεξηφξηζηε, αθνχ θαη απηφο
αληηκεηνπίδεη πεξηνξηζκνχο. Δλαο ηέηνηνο πεξηνξηζκφο είλαη θαη ε δήηεζε γηα ην
πξντφλ ηνπ. Λφγσ ηνπ φηη είλαη ν κνλαδηθφο παξαγσγφο ζηνλ θιάδν, ε θακπχιε
δήηεζεο γηα ην πξντφλ ηνπ κνλνπσιεηε ζπκπίπηεη κε ηελ θακπχιε δήηεζεο
νιφθιεξνπ ηνπ θιάδνπ. Με ηελ ζεηξά ηεο απηή ε θακπχιε δήηεζεο απνηειεί
απζηεξφ πεξηνξηζκφ πάλσ ζηελ πνιηηηθή ηνπ κνλνπσιεηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
χπαξμε ηέηνηαο θακπχιεο δήηεζεο δελ επηηξέπεη ζηνλ κνλνπσιεηή λα πξνζδηνξίδεη
ηελ ηηκή θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο αλεμάξηεηα ηελ κηα απφ ηελ άιιε. Αλ
απνθαζήζεη ηελ ηηκή πξέπεη λα αθήζεη ηελ αγνξά λα απνθαζίζεη ηελ πνζφηεηα ηεο
παξαγσγήο ηνπ. Αλάινγα αλ απνθαζίζεη ηελ πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο ηνπ, πξέπεη λα
αθήζεη ηελ αγνξά λα απνθαζίζεη ηελ ηηκή.
Δπηπιένλ, ε δχλακε ηνπ κνλνπσιεηή ζηελ αγνξά δηαβξψλεηαη αθφκα
πεξηζζφηεξν απφ ηελ χπαξμε ππνθαηαζηαηψλ. Βεβαίσο, φπσο έρνπκε ήδε ζεκεηψζεη,
ην πξντφλ ηνπ κνλνπσιεηή πξέπεη λα είλαη κνλαδηθφ θαη λα κελ έρεη ζηελα
ππνθαηάζηαηα. Ωζηφζν είλαη δπλαηνλ λα ππάξρνπλ κεξηθά αηειή ππνθαηάζηαηα. Γηα
παξάδεηγκα νη ππεξεζίεο κεηαθνξάο φπνπ ην κεηξφ είλαη έλα κνλνπσινχκελν αγαζφ
πξέπεη λα αληαγσληζζεί ηα ιενθσξεία, ηα ηαμί, ην ηξάκ θαη ην ΙΦ.
ηαλ έλα κνλνπψιην είλαη επηθεξδέο, ν κνλνπσιεηήο πξέπεη λα επαγξππλεί
γηα ηπρνλ δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο. Φπζηθά, ε χπαξμε ηεξαζηηνπ κνλνπσιηαθνχ
θέξδνπο απνηειεί ηζρπξιν θίλεηξν θαη γηα άιιεο επηρεηξήζεηο λα κπνπλ ζην
κνλνπσιηαθφ θιάδν. Φσξίο ακθηβνιία, πνιινί ελ δπλάκεη αληαγσληζηέο ζα
αλππνκνλνχλ λα κπνπλ ζε έλα ηέηνην θιάδν, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζπιιάβνπλ κέξνο
ησλ θεξδψλ ηνπ. Έλα επηθεξδέο κνλνπψιην κπνξεί λα επηβηψζεη καθξνπξφζεζκα
κφλν αλ ε είζνδνο δπλεηηθψλ αληαγσληζηψλ εκπνδίδεηαη απφ θάπνην κέζν. Πψο είλαη
φκσο δπλαηφ λα πξνζηαηεχεηαη κηα πξνζνδνθφξνο κνλνπσιηαθή αγνξά απφ ηνλ ελ
δπλάκεη αληαγσληζκ; Με ηελ χπαξμε εκπνδίσλ εηζφδνπ, ε νπνία είλαη ε δεχηεξε
ζπλζήθε πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. Τα εκπφδηα είλαη δπλαην λα ιάβνπλ πνιιέο
κνξθέο.
Τν πην ζεκαληηθφ εκπφδην εηζφδνπ είλαη ε χπαξμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.
Απηφ ζεκαίλεη απιά νηη ην ειάρηζην κεζν θφζηνο παξαγσγήο επηηπγράλεηαη κε ξπζκφ
παξαγσγήο ν νπνίνο είλαη πνιχ πςειφο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά. Σπλεπψο, ζε θάζε
ηηκή ε νπνία είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην ειάρηζην θφζηνο παξαγσγήο ν κνλνπσιεηήο
δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηθαλνπνηεί νιφθιεξε ηε δήηεζε, ρσξίο λα αθήλεη ρψξν ζε
άιινπο αληαγσληζηέο. Αλ έλα δεχηεξνο αληαγσληζηήο έκπαηλε ζην θιάδν θακία απφ
ηηο δπν επηρεηξήζεηο δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα θαιχςεη νιφθιεξν ην θφζηνο παξαγσγήο
ηεο. Απηή βεβαίσο δελ είλαη πνιχ ειθπζηηθή πξννπηηθή γηα έλαλ δπλεηηθφ
αληαγσληζηή.
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Έλα κνλνπψιην ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηελ χπαξμε έληνλσλ νηθνλνκηψλ
θιίκαθαο νλνκάδεηαη θπζηθφ κνλνπψιην. Παξαδείγκαηα θπζηθψλ κνλνπσιίσλ
παξέρνπλ φιεο ζρεδφλ νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο (παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο,
εηαηξίεο πδξνδφηεζεο, εηαηξίεο απνρεχηεζεο θ.α.). Καηά θαλφλα ε ιεηηνπξγία ησλ
θπζηθψλ κνλνπσιίσλ ειέγρεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε.
Μεξηθέο θνξέο ν κνλνπσιεηήο κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ είζνδν ζηνλ θιάδν
ειέγρνληαο νιφθιεξε ηελ πξνζθνξά κηαο βαζηθήο πξψηεο χιεο ε νπνία είλαη ηειείσο
απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξντφληνο. Τν ζπρλφηεξα αλαθεξφκελν
παξάδεηγκα ηέηνηνπ εκπνδίνπ εηζφδνπ ην έδσζε ε Δηαηξία Αινπκηλίνπ ηεο Ακεξηθήο
(Αlcoa). Η Δηαηξία απηή θαηείρε φιεο ζρεδφλ ηηο πεγέο βσμίηε (απαξαίηεηε πξψηε
χιε γηα ηελ παξαγσγή αινπκηλίνπ) κε απνηέιεζκα λα βαζηιεχεη σο κνλαδηθφο
παξαγσγφο αινπκηλίνπ ζηηο Η.Π.Α. κέρξη ην ζπάζηκν ηνπ κνλνπσιίνπ ηεο απφ ηα
δηθαζηήξηα ζηελ δεθαεηία ηνπ 1940.
Άιια εκπφδηα εηζφδνπ είλαη ηα εηδηθά πξνλφκηα θαη νη παηέληεο. Τα εηδηθά
πξνλφκηα παξέρνληαη ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ θπβέξλεζε. Γίλνπλ ην δηθαίσκα ζηελ
πξνλνκνηαθή επηρείξεζε λα είλαη ν κνλαδηθφο παξαγσγφο – πσιεηήο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Σε αληαπφδνζε
απηνπ ηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο ε θπβέξλεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
ξπζκίδεη νξηζκέλεο πιεπξέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ απνδέθηε έηζη ψζηε λα
ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν θαηάρξεζεο ηνπ πξνλνκίνπ.
Απφ ηελ άιιε κεξία κηα επηρεηξεζε είλαη δπλαηφ λα απνθηήζεη κηα παηέληα
είηε γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ή γηα κηα ρακεινχ θφζηνπο
δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελφο πξντφληνο. Η θαησρήξσζε κηαο ηέηνηαο επξηζπηερλίαο
δίλεη ζηνλ δηθαηνχρν απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα επί ηνπ πξντφληνο ή ηεο δηαδηθαζίαο γηα
θάπνην νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (17 ρξφληα). Οη παηέληεο είλαη ζηελ θαιχηεξε
πεξίπησζε πξνζσξηλά εκπφδηα εηζφδνπ, αθνχ δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ
χπαξμε κνλνπσιίνπ επη κνλίκνπ βάζεσο. Οη αληαγσληζηέο δηαζέηνπλ ζπρλά ηδηαίηεξε
επθπτα ζηελ απνκίκεζε παηεληαξηζκέλσλ πξντφλησλ ή δηαδηθαζηψλ, κε ην
απαξξαίηεην πιήζνο δηαθνξψλ πνπ ηνπο θαιχπηεη λνκηθά έλαληηνλ ηεο θαηνρχξσζεο.
Δπηπιένλ, ζε επνρή ηαρείαο ηερλνινγνθήο πξνφδνπ, αλαθαιχπηνληαη ζπλερψο φιν θαη
θαιχηεξα πξντφληα θαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο.
Μονοπυλιακόρ Ανηαγυνιζμόρ
Τν ππφδεηγκα ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ αλαπηχρζεθε απνθιεηζηηθά
απν ηνλ Chamberlin. Σηήξημε ηελ ζεσξία ηνπ πεξί ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ
ζηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε νηη έλαο ζεβαζηφο αξηζκφο θιάδσλ απνηειείηαη απφ
πνιιέο κηθξέο επηρεηξήζεηο νη νπνηέο παξάγνπλ δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα (δειαδή
πξντφληα ηα νπνία έρνπλ πνιιά ζηελά, αιιά φρη ηέιεηα, ππνθαηάζηαηα). πσο
επηζήκαλε Chamberlin (1933) ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα είλαη
«πξαγκαηηθή ή θαηα θαληαζίαλ». Δπηπιένλ, «κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε νξηζκέλα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ πξντφληνο, φπσο είλαη ηα απνθιεηζηηθά παηεληαξηζκέλα
γλσξίζκαηα, ηα εκπνξηθά ζήκαηα, νη εκπνξηθέο νλνκαζίεο, νη ηδηνκνξθίεο ηεο
ζπζθεπαζίαο, ε κνλαδηθφηεηα ηεο πνηφηεηαο, ηνπ ζρεδίνπ ή ηνπ ζηπι. Μπνξεί αθφκα
λα ππάξρεη ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηβάιινπλ ηελ πψιεζε».
Δίλαη αμηνζεκείσην νηη γηα ιφγνπο δηαθνξνπνηήζεο ησλ πξντφλησλ ε έλλνηα
ηνπ «πξντφληνο» πξέπεη λα είλαη επξεία. Πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νρη κφλν ηα θπζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρεηξνπηαζηνχ πξτφληνο, αιιά θαη πνιιά άιια ζηνηρεία, φπσο
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είλαη νη πηζησηηθνί φξνη, ε ζπζθεπαζία, ε παξάδνζε, ε εγθαηάζηαζε, ε ζπληήξεζε
θαη ε επηζθεπή, νη εγγπήζεηο θαη αθφκα κε ρεηξνπηαζηά θαη ππνθεηκεληθά ζηνηρεία
φπσο ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ πσιεηή θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν γίλεηαη ε
ζπλαιιαγή. Η δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ είλαη δπλαηφ λα βαζίδεηαη είηε ζηα
θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ πξντφληνο ή ζε νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία
πεξηιακβάλνληαηζηνλ επξχ νξηζκφ ηνπ «πξντφληνο».
Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο είλαη ην θχξην εηδνπνηψ ζηνηρείν ηνπ
κνλνπσιηαθνπ αληαγσληζκνχ. Απφ θάζε άπνςε, ν κνλνπσιηαθφο αληαγσληζκφο είλαη
φκνηνο κε ηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ. Δηδηθφηεξα, ζηνλ κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ,
φπσο θαη ζηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ, ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν, θάζε
κηα απφ απηέο πνιχ κηθξή ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά. Απηφ ζεκαίλεη νηη νη ελέξγεηεο
ελφο εθάζηνπ ησλ πσιεηψλ (ή νη πνιηηηθέο ηνπ) δελ έρνπλ θακία ζεκαληηθή επίδξαζε
πάλσ ζε θακία απφ ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, απιά γηαηί νη επηδξάζεηο
απηέο απιψλνληαη ζε πνιινχο αληαγσληζηέο θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη αηζζεηά
κεηξηαζκέλεο. Λφγσ απηνχ, θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα αζθεί ηελ δηθή ηεο πνιηηηθή
ρσξίο θφβν αληεθδηθήζεσλ απφ ηηο άιιεο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο.
Η είζνδνο ζε έλα κνλνπσιηαθά αληαγσληζηηθφ θιάδν είλαη ζρεηηθά επθνιή,
νρη φκσο ηφζν εχθνιε φζν ζηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ. Ο θχξηνο ιφγνο γη’ απηφ, είλαη ε
εγγελήο δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ, ε νπνία επηθξαηεί ζηνλ κνλνπσιηαθφ
αληαγσληζκφ. Λφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ, θάζε θαηλνχξγηα επηρείξεζε
πνπ επηζπκεί λα εηζέιζεη ζε έλαλ κνλνπσιηαθά αληαγσληζηηθφ θιάδν πξέπεη λα
πιεξεί δπν φξνπο:
1.

πξέπεη λα παξαγεη δηθή ηεο παξαιιαγή ηνπ πξντφληνο

2.

πξέπεη λα πείζεη αξθεηνχο πειάηεο λα ζηξαθνχλ ζηελ λεα κάξθα

Η πξψηε πξνππφζεζε ζπλεπάγεηαη επέλδπζε ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ε νπνία γηλεηαη
πην απαηηεηηθή – δαπαλεξή – φζν θαζεζηεξεί ε επηρείξεζε λα εηζέξζεη ζηελ αγνξά.
Απηφ ζεκβαίλεη γηαηί νη κειινληηθνί αληαγσληζηέο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ θιάδν, γηα λα
δηαηεξήζνπλε ηελ αληαγσλεζηηθφηεηά ηνπο, ζπλερψο επελδχνπλ πξνθεηκέλνπ λα
βειηηζηνπνηήζνπλ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ηνπο αιιά θαη ηελ δηαδηθαζία
παξαγσγήο. Η δεχηεξε ζπλεπάγεηαη επέλδπζε ζε έληνλε εθζηξαηεία πξνψζεζεο γηα
λα θεξδεζνχλ πειάηεο απφ ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο. Σπλεπψο, θάζε
λενεηζεξρφκελνο ζε έλαλ κνλνπσιηαθά αληαγσληζηηθφ θιάδν αληηκεησπίδεη
κεγαιχηεξα εκπφδηα απφ έλαλ ν νπνίνο εηζέξρεηαη ζε ηειείσο αληαγσληζηηθφ θιάδν.
Γηα λα απμήζεη ηνλ φγθν ησλ πσιήζεψλ ηεο, κηα επηρείξεζε ζε έλαλ
κνλνπσιηαθά αληαγσληζηηθφ θιάδν κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηξεηο δηαθνξεηηθνχο
δξφκνπο
1.

κπνξεί λα κεηψζε ηελ ηηκή ηεο

2.

κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ θχζε ηνπ πξντφληνο ηεο θαη

3.

κπνξεί λα εληείλεη ηελ δηαθεκηζηηθή ηεο εμηξαηεία.

Η πξψηε επηινγή αληηπξνζσπεχεη θίλεζε θαηά κήθνο ηεο θακπχιεο δήηεζεο γηα ην
πξντφλ ηεο επηρείξεζεο. Οη δπν ηειεπηαίεο επηινγέο αληηπξνζσπεχνπλ πξνζπάζεηεο
κεηαηφπηζεο ηεο θακπχιεο δήηεζεο πξνο ηα δεμηά, αιιά ζπλεπάγνληαη θαη
κεηαηφπηζε πξνο ηα επάλσ ηεο θακπχιεο κέζνπ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο.
Σε αληίζεζε κε ηειεηψο αληαγσληζηηθή επηρείξεζε, ε κνλνπσιηαθά
αληαγσληζηηθή επηρείξεζε δελ είλαη δέθηεο ηηκήο. Λφγσ ηεο επηθξαηνχζαο
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δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ, ε κνλνπσιηαθά αληαγσληζηηθή επηρείξεζε έρεη
πεξηνξηζκέλε κνλνπσιηαθή ηζρχ. Η θακπχιε ζήηεζεο γηα ην πξνίφλ ηεο έρεηαξλεηηθή
θιίζε – δελ είλαη νξηδφληηα (απείξσο ειαζηηθή) φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ ηέιεην
αληαγσληζκφ. Λφγσ ηνπ φηη νη θαηαλαισηέο ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο
επηρεηξήζεηο (κάξθεο), ε κνλνπσιηαθά αληαγσληζηηθή επηρείξεζε κπνξεί λα απμήζεη
ηελ ηηκή ηεο ρσξίο λα ράζεη φινπο ηνπο πειάηεο ηεο απφ ηνλ αληαγσληζκφ – ράλεη
κφλν κεξηθφπο νξηαθνχο πειάηεο. Αλάινγα, φηαλ κηα κνλνπσιηαθά αληαγσληζηηθή
επηρείξεζε κεηψζε ηελ ηηκή ηεο, κπνξεί λα πξνζειθχζεη κεξηθνχο κφλν νξηαθνχο
πειάηεο. Ωζηφζν ε θακπχιε δήηεζεο γηα ην πξντφλ κηαο κνλνπσιηαθά
αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη πνιπ ειαζηηθή, ινγσ ηεο ππνηηζέκελεο
ζηελή ππνθαηαζηαζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ πξντφλησλ ησλ αληαγσληζηξηψλ
επηρεηξήζεσλ. Γελ είλαη δπλαην λα δηαηεξείηαη επη καθξνλ ηζρπξή «εκπηζηνζχλε ζε
επηρείξεζε» φηαλ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο πνπ ρξεψλνπλ νη
αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο.
Ολιγοπώλιο
Οιηγνπψιην νλνκάδεηαη ε δνκή ηεο αγνξάο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ
χπαξμε ζρεηηθά κηθξνχ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ. Καηά κέζν φξν, νη νιηγνπσιηαθέο
επηρεηξήζεηο είλαη κεγάιεο ζε ζρέζε κε ην κεγεζφο ηεο αγνξάο ηελ νπνία
εμππεξεηνχλ – ηδηφηεηα ε νπνία έρεη ηδηαίηεξεο ζπλέπεηεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο
ζηελ αγνξά, φπσο εμεγείηαη παξαθάησ.
Σπλήζσο, νιηγνπψιην επηθξαηεί ζηνλ εηαηξηθφ ηνκέα, φπνπ ε νιηγνπσιηαθή
επηρείξεζε δελ είλαη κφλν κεγάιε ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά πνπ εμππεξεηεί, αιιά θαη
ζε απφιπηνπο φξνπο. Ωζηφζν, ην απφιπην κέγεζνο ησλ νιηγνπσιηαθψλ επηρεηξήζεσλ
είλαη απιά έλα πεξηζηαζηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνιιψλ ππαξρφλησλ νιηγνπσιίσλ. Τν
νιηγνπψιην κε θαλέλα ηξφπν δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ εηαηξηθφ θιάδν, θαη ππάξρνπλ
πνιιά παξαδείγκαηα νιηγνπσιηαθψλ θιάδσλ κε ιίγεο κφλν «κηθξέο» επηρεηξήζεηο.
Γηα παξάδεηγκα, ε πεξίπησζε ιίγσλ θαξκαθείσλ ή παληνπσιείσλ ζε κηα κηθξή πφιε.
Ή ε πεξίπησζε δπν (ή ιίγσλ) πιαλφδησλ κηθξνπσιεηψλ πνπ πσινχλ θαιακπφθη,
θαζηαλα, παγσηφ ζε κηα πνιπζιπρλαζηε πιαηεία ή δηαζηαχξσζε.
Ωο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν, ην νιηγνπψιην
θαηαιακβάλεη ηελ κεζαία ζέζε. Η ηδηφηεηα απηή ηνπ κνλνπσιίνπ έρεη κηα ζεκαληηθή
ζπλέπεηα: Οη νιηγνπσιηαθέο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε ζηελή αιιεινεμάξηεζε.
Πξάγκαηη ε ηζρπξή απηή αιιεινεμάξηεζε κεηαμχ ησλ νιηγνπσιηαθψλ επηρεηξήζεσλ
απνηειεί ην θχξην γλψξηζκα ηνπ νιηγνπσιίνπ – γλψξηζκα ην νπνίν ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα μερσξίδεη ην νιηγνπψιην απφ θάζε άιιν είδνο αγνξάο.
Καη ζην κνλνπψιην θαη ζηνλ ηέιεην (θαη ηνλ κνλνπσιηαθφ) αληαγσληζκφ θάζε
παξαγσγφο απνθαζίδεη γηα ηελ δηθή ηνπ πνιηηηθή ηηκψλ – παξαγσγήο αλεμάξηεηα απφ
ηνπο άιινπο παξαγσγνχο. Με άιια ιφγηα, νχηε ν κνλνπσιεηήο νχηε ν ηέιεηνο
αληαγσληζηήο ρξεηάδεηαη λα αλεζπρεί γηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ.
πσο είπακε παξαπάλσ, ν κνλνπσιεηήο δελ έρεη θαλ άκεζνπο αληαγσληζηέο. Σην
άιιν άθξν, νη αληίπαινη ελφο ηέιεηνπ αληαγσληζηή είλαη ηφζν πνιινί, σζηε νη
επηδξάζεηο ησλ επηινγψλ ηνπ πάλσ ζε θάζε έλαλ απφ απηνχο λα είλαη ακειεηεέο. Ωο
εθ ηνχηνπ, ν ηέιεηνο αληαγσληζηήο δελ έρεη ιφγν λα πεξηθέλεη θακία αληίδξαζε ζηηο
πνιηηηθέο ηνπ, δηνηη θαλέλαο απφ ηνπο πνιινχο αληαγσληζηέο ηνπ δελ δίλεη πξνζνρή
ζηηο ελέξγεηέο ηνπ.
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη πνιηηηθέο ηνπ θάζε νιηγνπσιεηή (ζε ζρέζε κε ηηο
ηηκέο θαη ηελ παξαγσγή, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ηνπ
θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεψλ ηνπ ζηελ πεξίπησζε δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ)
έρνπλ νπσζδήπνηε ζεκαληηθή επίδξαζε ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπ,
εηδηθά φηαλ φιεο νη επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν έρνπλ ζπγθξίζηκν κέγεζνο. Ωο εθ ηνχηνπ,
θάζε αιιαγή ζηελ πνιηηηθή ελφο απφ ηνπο νιηγνπσιεηέο πξνθαιεί ζπλήζσο ηελ
αληίδξαζε ησλ ππνινίπσλ. Γηα παξαάδεηγκα, φηαλ κηα απφ ηηο ηξεηο εηαηξίεο θηλεηήο
ηειεθσλίαο (Vodafone, TIM, Cosmote) αλαγγέιεη θάπνην θαηλνχξγην νηθλνκηθφ
πξφγξακκα κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεψλ ηεο, νη ππφινηπεο εηαηξίεο απαληνχλ
κε δηθφ ηνπο πξφγξακκα, γηαηί δηαθνξεηηθά ζα ράζνπλ θάπνηνπο πειάηεο. Δίλαη
αθξηβψο απηφ ην είδνο ηεο αιιεινεμάξηεζεο πνπ απνηειεί ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά
αλάκεζα ζην νιηγνπψιην θαη ηηο άιιεο κνξθέο αγνξάο θαη απνηειεί ηελ θχξηα
δπζθνιία γηα ηελ ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηνπ νιηγνπσιίνπ.
Καηά ηελ ιχςε ησλ απνθάζεψλ ηνπ, ν νιηγνπσιεηήο νθείιεη λα ιάβεη ππφςηε
ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ησλ αληηπάισλ ηνπ. Λφγσ ηνπ νηη δελ είλαη δπλαηφ λα
γλσξίδεη απφ πξηλ θαη κε απφιπηε βεβαηφηεηα πνηεο ζα είλαη νη αληηδξάζεηο απηέο, δελ
είλαη δπλαηφ λα πξνβιέςεη κε βεβαηφηεηα ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ
πάλσ ζηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζήο ηνπ. Σαλ
ζπλέπεηα ηεο ηζρπξήο αιιεινεμάηεζεο κεηαμχ φισλ ησλ νιηγνπσιηαθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηεο βαζηθήο αληθαλφηεηαο ηνπ αηνκηθνχ νιηγνπσιεηή λα
πξνβιέςεη αληηδξάζεηο ησλ αληηπάισλ ηνπ, δελ είκαζηε θαλ ζε ζέζε λα
πξνζδηνξίζνπκε θάπνηα θακπχιε δήηεζεο γηα ην πξντφλ κηαο νιηγνπσιηαθήο
επηρείξεζεο. Ωζηφζν, ν νιηγνπσιεηήο γλσξίδεη νηη ε θακπχιε απηή, φηαλ ππάξρεη,
πξέπεη λα έρεη αξλεηηθή θιίζε – κε δεδνκέλε ηελ θχζε ηνπ πξντφληνο ηνπ θαη ηελ
έθηαζε ηεο δηαθεκηζηηθήο ηνπ εθζηξαηείαο, ν νιηγνπσιεηήο αληηιακβάλεηαη νηη δελ
είλαη δπλαηφ λα απμήζεη δξαζηηθά ηνλ φγθν ησλ πσιήζεψλ ηνπ ρσξίο ζεκαληηθή
κείσζε ηηκήο.
Τέινο, ζεκεηψζηε νηη ην νιηγνπψιην κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα πνιχ κφλν αλ
εκπφδηα εηζφδνπ, θπζηθά ή ηερλεηά, εκπνδίζνπλ ηελ είζνδν ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ
ζην θιάδν. πσο θαη ζην κνλνπψιην, ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην απνηεινχλ νη
νηθνλνκίεο θιίκαθαο, νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηελ ιεηηνπξγία γηα κεγάινπ αξηζκνχ
επηρεηξήζεσλ αλαπνηειεζκαηηθή θαη κε θεξδνθφξα. Άιια δπλαηά εκπφδηα εηζφδνπ
είλαη ν έιεγρνο πάλσ ζε πφξνπο θιεηδία (πξψηεο χιεο, ηνπνζεζία γεο θ.α.), νη
παηέληεο γηα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή δηαδηθαζία, ηα απνθιεηζηηθά πξνλφκηα θαη νη
κεγάιεο ρξεκαηννηθνληκηθέο απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο εξγνζηαζίνπ, δηθηχνπ
δηαλνκήο θαη δηαθήκηζεο.

3.1. Σο Μονηέλο Γιπυλίος Cournot.
Θεσξνχκε θαπνηα αγνξά ηελ νπνία κνηξάδνληαη δπν αληαγσληζηηθέο εηαηξίεο,
Δηαηξία 1 θαη Δηαηξία 2, πνπ παξάγνπλ ην ίδην (ζρεδφλ φκνην) πξντφλ. Οη εηαηξίεο
θαιινχληαη λα απνθαζίζνπλ ηελ πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ηνπ
πξντφληνο απηνχ ρσξίο λα έρνπλ θάπνηα πιεξνθνξία γηα ηηο πξνζέζεηο ηεο άιιεο
εηαηξίαο.
Τν θφζηνο, c, ηνπ λα παξάγεηο ή λα πξνκεζεπηείο κηα κνλάδα ηνπ πξντφληνο
είλαη έλαο ζηαζεξφο αξηζκφο, θαη είλαη ην ίδην θαη γηα ηηο δχν εηαηξίεο. Έηζη αλ ε
Δηαηξία i παξάγεη πνζφηεηα qi κνλάδεο πξντφλ, ηφηε ην ζςνολικό κόζηορ ηεο Δηαηξίαο
i, είλαη:
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C (q)  cqi , γηα i = 1, 2.
Η ηηκή, P, κηαο κνλάδαο πξντφληνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ δήηεζε ηνπ πξνηφληνο
θαη είλαη αξλεηηθά ζπζρεηηζκέλε ζηελ νιηθή πνζφηεηα Q πνπ ζα παξαρζεί. Έηζη αλ ε
Δηαηξία 1 παξάγεη πνζφηεηα q1 θαη ε Eηαηξία 2 παξάγεη πνζφηεηα q2, ηφηε ε ζπλνιηθή
πνζφηεηα Q είλαη Q = q1 + q2 θαη ε ηιμή ηος πποφόνηορ ζα είλαη:
a  Q

P(Q)  



if 0  Q  a
 (a  Q)
0 if Q  a

γηα θάπνηα ζηαζεξά α (Υπνζέηνπλ γηα απιφηεηα νηη ε δήηεζε είλαη γξακκηθή θαη αλ
θαη δελ είλαη κηα ξεαιηζηηθή ππφζεζε, ε ηηκή ζα είλαη ζρεδφλ γξακκηθά θνληά ζην
ζεκείν ηζνξξνπίαο, θαη απηφ είλαη πνπ καο ελδηαθέξεη.).
Θεσξνχκε φηη, νη εηαηξίεο πξέπεη λα απνθαζίζνπλ ηηο πνζφηεηεο παξαγσγήο
ηαπηνρξφλσο, θαη φηη δελ επηηξέπεηαη θάπνηαο κνξθήο ζπλελλφεζεο κεηαμχ ηνπο.
Ο ρψξνο ησλ απιψλ ζηξαηεγηθψλ γηα απηφ ην παίγλην είλαη ηα ζχλνια Φ = Υ
= [0, ). Σεκεηψλνπκε φηη απηά δελ είλαη πεπεξαζκέλα ζχλνια ζπλεπψο θαη ην
παίγληφ καο δελ είλαη πεπεξαζκέλν. Γελ ζα έβιαπηε λα πεξηνξίδακε ηνλ ρψξν ησλ
ζηξαηεγηθψλ ζην [0, α]. Τφηε θαλέλαο παίρηεο δελ ζα επηζπκνχζε λα παξάγεη
πεξηζζφηεξν απφ α κνλάδεο γηαηί ηφηε ε επηζηξνθή (ακνηβή) ζα ήηαλ κεδέλ. Δπίζεο
ζα ζεσξήζνπκε α > 2ci γηα λα απνθήγνπκε ηηο ηεηξηκέλεο πεξηπηψζεηο.
Δδψ νη αμοιβέρ ηυν παισηών – εηαιπιών, ui, είλαη θπζηθά ηα θέξδε ηνπο,

u1 (q1 , q2 )  q1P(q1  q2 )  cq1  q1 (a  q1  q2 )   cq1


u2 (q1 , q2 )  q2 P(q1  q2 )  cq2  q2 (a  q1  q2 )  cq2

(2)
(3)

Απηφ, θαζνξίδεη ηελ ζηξαηεγηθή κνξθή ηνπ παηγλίνπ. Θεσξνχκε φηη c < α , αθνχ
δηαθνξεηηθά ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ φζν κεγάιν φζν έλα
πηζαλφ θέξδνο.
ηην Πεπίπηυζη ηηρ Μονυμολιακήρ Αγοπάρ.
Πξψηα ζα δνχκε ηη ζπκβαίλεη ζηελ κνλνπσιηαθή πεξίπησζε, φπνπ ππάξρεη
κηα κφλν εηαηξία. Γειαδή ζα είλαη q2 = 0. Τφηε, ηα θέξδε ηεο Δηαηξίαο 1 αλ
παξαγάγεη q1 κνλάδεο πξντφληνο είλαη
u1 (q1 )  q1P(q1 )  cq1  q1 (a  q1 )  cq1

Γεδνκέλνπ νηη ζηφρνο κηαο βηνκεραληθήο ή εκπνξηθήο εηαηξίαο είλαη ην
θέξδνο πξέπεη λα επηιέμεη ηέηνηα πνζφηεηα q1 πνπ λα κεγηζηνπνηεί απηή ηελ πνζφηεηα
θέξδνπο. Τν κέγηζην ζα επηηπγράλεηαη γηα 0 < q1 < α, θαη έρνπκε
u1 (q1 )  q1 (a  q1 )  cq1  u1 (q1 )  q1 (a  c)  q12

Μπνξνχκε λα βξνχκε ην ζεκείν ζην νπνίν επηηπγράλεηαη ην κέγηζην παίξλνληαο ηελ
παξάγσγν σο πξνο ην q1, ζέηνληάο ην ίζν κε κεδέλ θαη ιχλνληαο σο πξνο q1. Έηζη
έρνπκε:
u ' (q1 )  a  c  2q1 , νπφηε
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u ' (q1 )  0  a  c  2q1  0  q1 

ac

2

ac
2

 qmonopoly 

Τφηε ε ηιμή μονοπυλίος ζα είλαη:
Pmonopoly (Qmonopoly )  a  Qmonopoly  Pmonopoly (
 Pmonopoly 

ac
ac
)a

2
2

ac
2

θαη ην κέπδορ μονοπυλίος ζα είλαη:
ac
ac
a  c 2 (a  c ) 2 (a  c ) 2
umonopoly (qmonopoly )  umonopoly (
)
( a  c)  (
) 


2
2
2
2
4
(a  c) 2
umonopoly 
4

Δπιζηποθή ζηο Μονηέλο Γιπυλίος Cournot.
Γηα λα βξνχκε κηα δηπσιηαθή PSE, ςάρλνπκε κηα απιή ζηξαηεγηθή γηα θάζε
παίρηε πνπ είλαη ε θαιχηεξε απάληεζε (response) ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ άιινπ
Παίρηε. Βξίζθνπκε ηαπηνρξφλσο ηελ ηηκή ηνπ q1 πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ (2) θαη ηελ
ηηκή ηνπ q2 πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ (3) ζέηνληαο ηηο κεξηθέο παξαγψγνπο ίζεο κε κεδέλ:

u1 (q1 , q2 )  a  2q1  q2  c  0
q1

u2 (q1 , q2 )  a  q1  2q2  c  0
q2

(4)
(5)

(Τν u1 είλαη ηεηξαγσληθή ζπλάξηεζε ηνπ q1 θαη έρεη αξλεηηθφ ζπληειεζηή, έηζη απηή
ε ξίδα αληηπξνζσπεχεη ζεκείν κεγίζηνπ.) Λχλνληαο απηέο ηηο εμηζψζεηο ηαπηνρξφλσο
θαη δειψλνληαο ηα απνηειέζκαηα κε q1* θαη q2*, παίξλνπκε:
q1* 

ac
ac
.
θαη q2* 
3
3

(6)

Σπλεπψο, ην (q1*, q2*) είλαη έλα ζεκείν PSE γηα ην κνληέιν Cournot.
ςμπεπαζμαηα:
1. Σε απηφ ην SE, θάζε εηαηξία παξάγεη ιηγφηεξε πνζφηεηα απφ ηελ πνζφηεηα
πνπ παξάγεηαη ζε κνλνπσιηαθφ θαζεζηψο, αιιά ε ζπλνιηθή παξαγσγή είλαη
κεγαιχηεξε.
2. Η αμοιβή πος παίπνει κάθε παίσηηρ απφ απηφ ην SE είλαη:
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ac
ac ac
a  c (a  c ) 2
u1 (q , q ) 
(a 

)c


3
3
3
3
9
(a  c) 2
 u1 (q1* , q2* ) 
θαη
9
(7)
2
(a  c)
u2 (q1* , q2* ) 
9
*
1

*
2

3. Σεκεηψλνπκε φηη ε ζςνολική ποζόηηηα κέπδοςρ πνπ ιακβάλνπλ νη δπν
(a  c) 2
εηαηξίεο ζε απηή ηελ ηζνξξνπία είλαη 2
. Απηφ είλαη λιγόηεπο απφ ην
9
(a  c) 2
, πνπ είλαη ην θέξδνο πνπ επηηπγράλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κνλνπσιηαθή
4
ac
παξαγσγή κε
κνλάδεο παξαγσγήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη αν οι εηαιπίερ
2
επιηπεπόηαν να ζςνεπγαζηούν, ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηα θέξδε ηνπο
ζπκθσλψληαο λα κνηξαζηνχλ ηελ παξαγσγή (κνλνπσιηαθή) θαη ηα θέξδε
ac
(κνλνπσιηαθά). Τφηε ν θαζέλαο ζα είρε θαη κηθξφηεξε παξαγσγή ηεο ηάμεο
4
ac
ac
(κηζφ ηνπ
) απφ
πνπ παξάγεη ηψξα, θαη ηαπηφρξνλα ζα επηηχγραλε
2
3
(a  c) 2
(a  c) 2
κεγαιχηεξν θέξδνο,
απφ
.
8
9
4. Δπίζεο, η ηιμή ζε καθεζηώρ διπυλίος είλαη:
P(q1*  q2* ) 

a  2c
,
3

ε νπνία είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή κνλνπσιίνπ,

ac
(αθνχ c < α).
2

Παξαθάησ ππνινγίδνπκε ηα επίπεδα ηεο δηαθνξάο απηήο ηεο ηηκήο:
a  2c
ac
3(a  c) 3 a  c
)
x

3
2
2(a  2c) 2 a  2c
ac
Έζησ p 
, ηφηε
a  2c
p (a  2c)  a  c  ap  2cp  a  c  a ( p  1)  c(2 p  1) 
Έζησ x(

a 1 2 p 

 1  2 p
c
p 1
1

p 1
a 
Δίλαη c  a   1
c 
3
 1 2 p  p 1  3 p  2  p  
2
3
9
9
 p  ή x   2, 25.
2
4
4
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Σπκπεξέλνπκε, επνκέλσο, νηη γηα ηνλ θαηαλαισηή είλαη ζαθψο θαιχηεξν ην
θαζεζηψο δηπσιίνπ (νιηγνπσιίνπ) απφ απηφ ηνπ κνλνπσιίνπ.
5. Απηή ε γλήζηα ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία (PSE) είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε
κνλαδηθή ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία (SE). Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή κπνξεί λα επηηεπρζεί κε
επαλαιακβαλόκελεο δηαγξαθέο ζηξαηεγηθώλ πνπ ππεξέρνληαη απζηεξά. Γηα λα ην
δνχκε απηφ, ζεσξνχκε ηα ζεκεία ζηα νπνία ε ζπλάξηεζε u1 έρεη ζεηηθή θιίζε ζαλ
ζπλάξηεζε ηνπ q1  0 γηα ζηαζεξφ q2  0. Η παξάγσγνο (4) είλαη ζεηηθή παξέρνληαο
2q1 + q2 < α – c. Γεο Δηθφλα 3.1.
Γηα φιεο ηηο ηηκέο ηνπ q2  0, ε θιίζε είλαη αξλεηηθή γηα φια ηα q1 > (α – c)/2.
Σπλεπψο, φια ηα q1 > (α – c)/2 ππεξέρνληε απζηεξά απφ ηα q1 = (α – c)/2.
Αιιά αθνχ ην παηρλίδη είλαη ζπκκεηξηθφ σο πξνο ηνπο παίρηεο, απηφκαηα
έρνπκε φηη φια ηα q2 κε q2 > (α – c)/2 ππεξέρνληε απζηεξά θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα
απνκαθξπλζνχλ. ηαλ φια απηά ηα ζεκεία έρνπλ απνκαθξπλζεί, απφ παξαηήξεζε
ηνπ δηαγξάκκαηνο παξαηεξνχκε φηη γηα φια ηα ελαπνκείλαληα q2 ε θιίζε είλαη ζεηηθή
γηα φια ηα q1 < (α – c)/4. Σπλεπψο, φια ηα q1 < (α – c)/4 ππεξέρνληαη απζηεξά απφ
ην q1 = (α – c)/4.
Δπίζεο εμαιείθνληαο ζπκκεηξηθά φια ηα q2 < (α – c)/4, βιέπνπκε φηη γηα φια
ηα ελαπνκείλαληα q2, ε θιίζε είλαη αξλεηηθή γηα φια ηα q1 > 3(α – c)/8. Σπλεπψο, γηα
φια ηα q1 > 3(α – c)/8 ππεξέρνληε απζηεξά απφ q1 = 3(α – c)/8. Καη νχησ θάζε
εμήο, αθαηξνχκε έλα θνκκάηη απφ ην ηέινο (lower end), θαη έλα απφ ην πάλσ (upper
end) κέξνο ηνπ δηαζηήκαηνο ησλ q1 πνπ έρνπλ απνκείλεη θαη δελ έρνπλ εμαιεηθζεί. Αλ
απηφ ζπλερηζηεί άπεηξεο θνξέο ζα εμαιεηθζνχλ φια ηα q1 εθηφο απφ ην ζεκείν q1*, θαη
ιφγν ζπκκεηξίαο γηα ηνλ Παίρηε 2 ην ζεκείν q2*.
Σεκεηψλνπκε φηη ην δίιεκκα ησλ θπιαθηζκέλσλ παξεκβαίλεη εδψ. Αληί λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ην SE πνπ πξνθχπηεη απφ απνκάθξπλζε ζηξαηεγηθψλ πνπ
ππεξέρνληαη απζηεξά, θαη νη δπν παίρηεο ζα θέξδηδαλ πεξηζζφηεξν αλ κπνξνχζαλ λα
ζπλεξγαζηνχλ θαη λα παξάγνπλ (α – c)/4 ν θαζέλαο.
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3.2. Σο Bertrand Μονηέλο Γιπυλίος.
Τν 1883, ν J.Bertrand πξφηεηλε έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν αληαγσληζκνχ
κεηαμχ δπν αληαγσληζηψλ ζε θαζεζηψο δηπσιίνπ, βαζηδφκελνο ζην λα επηηξέπεηαη
ζηηο εηαηξίεο λα θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο απφ ην λα θαζνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα ηεο
παξαγσγήο. Σε απηφ ην κνληέιν, δεηνχκελν είλαη κηα ζπλάξηεζε ηεο ηηκήο θαη φρη
ησλ δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ.
Αξρηθά ζεσξνχκε φηη ηα δπν πξντφληα είλαη αθξηβψο ηα ίδηα θαη φηη νη
πιεξνθνξίεο πνπ θηάλνπλ ζηνλ θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο είλαη ηζφηηκεο έηζη
ψζηε ε εηαηξία πνπ ζα έρεη ηελ κηθξφηεξε ηηκή ζην πξντφλ ζα ειέγρεη ηελ αγνξά.
Φξεζηκνπνηνχκε ηελ ίδηα ζπλάξηεζε ηηκήο / δήηεζεο πνπ ιχζεθε γηα δήηεζε Q φζν
αλαθνξά ηηκή P,

a  P

Q( P)  



if 0  P  a
 (a  P)
0 if P  a

ε αθξηβήο δήηεζε είλαη Q(P) φπνπ P είλαη ε κηθξφηεξε ηηκή.
Η κνλνπσιηαθή ζπκπεξηθνξά ζε απηφ ην κνληέιν είλαη ε ίδηα κε απηή ηνπ
κνληέινπ ηνπ Cournot πνπ είδακε παξαπάλσ. Η κνλνπσιηαθή εηαηξία ζέηεη ηηκή (α +
c)/2 παξάγεη πνζφηεηα (α – c)/2, θαη ην θέξδνο ηεο είλαη (α – c)2/4.
Θεσξνχκε ηηο Eηαηξίεο 1 θαη 2 πνπ επηιέγνπλ ηηκέο p1 θαη p2 αληίζηνηρα.
Θεσξνχκε φηη αλ p1 = p2 νη εηαηξίεο παίξλνπλ απφ κηζφ κεξίδην ηε αγνξάο.
Παίξλνπκε ην θφζηνο γηα κηα κνλάδα παξαγσγήο πάιη ίζν κε c > 0 θαη ην ίδην γηα ηηο
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δπν εηαηξίεο, έηζη ψζηε ην θέξδνο είλαη pi – c θνξέο ηελ πνζφηεηα πνπ πνχιεζαλ.
Τφηε ε ζπλάξηεζε ακνηβήο είλαη
 ( p1  c)(a  p1 ) 
if p1  p2

u1 ( p1 , p2 )  ( p1  c)(a  p1 )  /2 if p1  p2
0
if p1  p2


θαη
( p2  c)(a  p2 ) 
if p2  p1

u2 ( p1 , p2 )  ( p2  c)(a  p2 )  /2 if p2  p1
0
if p2  p1


Δδψ έρνπκε κνλαδηθφ PSE αιιά είλαη κάιινλ απνγνεηεπηηθφ. Οη δχν εηαηξίεο
ζέηνπλ ηηκή φζν ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ιακβάλνπλ θέξδνο, θπζηθά, κεδέλ. Απηφ
είλαη ην επίπεδν αζθαιείαο γηα θάζε παίρηε θαη είλαη εχθνιν λα ειέγμνπκε φηη είλαη
ζεκείν ηζνξξνπίαο. Καλέλα άιιν δεπγάξη ηηκψλ δελ κπνξεί λα είλαη ζεκείν
ηζνξξνπίαο δηφηη ηφηε θάπνηα εηαηξία ζα κπνξνχζε λα θεξδίζεη ην ζχλνιν ηεο αγνξάο
ζην πξντφλ απηφ κεηψλνληαο απιά ηελ ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ αληαγσληζηηθή εηαηξία.
Απηφ ην ζέκα ηνπ λα θεξδίζεηο ην ζχλνιν ηεο αγνξάο απιά κεηψλνληαο ηελ
ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπ αληαγσληζηή δελ είλαη ινγηθφ γηα έλα πιήζνο απφ
ιφγνπο. Σπλήζσο, ηα πξντφληα δπν εηαηξηψλ δελ ιεηηνπξγνχλ σο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο
κεηαμχ ηνπο θαη έηζη πνιινί θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ θάπνην απφ ηα δπν αθφκα θαη αλ
απηφ είλαη ειαθξψο αθξηβφηεξν [Coca – Cola & Pepsi]. Δπηπξφζζεηα ππάξρεη θαη ην
πξφβιεκα ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο θαη αζθαιψο
ππάξρεη θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πίζηεο νξηζκέλσλ θαηαλαισηψλ ζε θάπνηα
επσλπκία - εηαηξία. Θα πξνζπαζήζνπκε λα ηξνπνπνηήζνπκε ην κνληέιν ιακβάλνληαο
ππφςε ηα παξαπάλσ.
Σο Μονηέλο Σο Bertrand Με Γιαθοποποιημένα Πποφόνηα.
Θεσξνχκε επίζεο φηη νη εηαηξίεο επηιέγνπλ ηηκέο p1 θαη p2 αληίζηνηρα θαη φηη
ην θφζηνο γηα κηα κνλάδα παξαγσγήο είλαη ίζν κε c > 0. Αθνχ ηα θέξδε αλά κνλάδα
παξαγσγήο είλαη p1 – c θαη p2 – c, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νη ηηκέο ζα
ηθαλνπνηνχλ ηηο αληζφηεηεο p1  c θαη p2  c. Απηή ηε θνξά ζεσξνχκε φηη ε
ζπλάξηεζε ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ ησλ εηαηξηψλ γηα δνζκέλεο επηινγέο ζηηο
ηηκέο δίλεηαη απφ ηηο εμηζψζεηο:
q1 ( p1 , p2 )  (a  p1  bp2 ) 

q2 ( p1 , p2 )  (a  p2  bp1 ) 
φπνπ b > 0 είλαη έλαο ζηαζεξφο πνπ θαλεξψλεη πφζν ην πξντφλ ηεο κηαο Δηαηξίαο
είλαη έλα ππνθαηάζηαην ηνπ πξντφληνο ηεο άιιεο εηαηξίαο. Θεσξνχκε γηα ιφγνπο
απιφηεηαο φηη b  1. Απηέο νη ζπλαξηήζεηο δήηεζεο είλαη κε ξεαιηζηηθέο δηφηη θάπνηα
εηαηξία κπνξεί λα ρξεψζεη απζαίξεηα κηα αξθεηά πςειή ηηκή θαη λα έρεη αθφκα
ζεηηθή δήηεζε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη ε άιιε εηαηξία ζα ρξεψζεη κηα αξθεηά
πςειή ηηκή. Ωζηφζν, απηή ε ζπλάξηεζε έρεη επηιέγεη ψζηε λα αληηπξνζσπεχεη κηα
γξακκηθή πξνζέγγηζε ζηελ πξαγκαηηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο, (appropriate near the
usual price settings where the equilibrium is reached).
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Κάησ απφ απηέο ηηο ππνζέζεηο, ηα ζχλνια ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ εηαηξηψλ
είλαη Φ = [0, ) θαη Υ = [0, ), θαη νη ζπλαξηήζεηο ακνηβήο είλαη:

u1 ( p1 , p2 )  q1 ( p1 , p2 )( p1  c)  (a  p1  bp2 )  ( p1  c)
u2 ( p1 , p2 )  q2 ( p1 , p2 )( p2  c)  (a  p2  bp1 )  ( p2  c)
Γηα λα βξνχκε ηηο ηηκέο ηζνξξνπίαο, πξέπεη λα βξνχκε ηα ζεκεία (p1*, p2*) ζηα νπνία
ην u1, ηαπηνρξφλσο, κεγηζηνπνηείηε σο πξνο ην p1, θαη ην u2 κεγηζηνπνηείηε σο πξνο
p2. Θεσξνχκε φηη α – p1 + bp2 > 0 θαη α – p2 + bp1 > 0, θαη έρνπκε:

u1 ( p1 , p2 )  a  2 p1  bp2  c  0
p1

u2 ( p1 , p2 )  a  2 p2  bp1  c  0
p2

Πάιη ε ζπλάξηεζε είλαη ηεηξαγσληθή σο πξνο ηεο κεηαβιεηέο πνπ παξαγσγίδνπκε κε
αξλεηηθνχο ζπληειεζηέο, ζπλεπψο ε ξίδα ζα απνηειεί κέγηζην. Δπηιχλνληαο ηηο
παξαπάλσ θαη ζέηνληαο ην απνηέιεζκα κε p1* θαη p2*, βξίζθνπκε:
p1*  p2* 

ac
.
2b

3.3. Σο Stackelberg Μονηέλο Γιπυλίος.
Σηα κνληέια ησλ Cournot θαη Bertrand, νη παίρηεο αληηδξνχλ ηαπηνρξφλσο. Ο
H. von Strackelberg (1934) πξφηεηλε έλα κνληέιν δηπσιίνπ ζην νπνίν ν έλαο παίρηεο,
ν νπνίνο ιέγεηαη θπξίαξρνο (dominant) ή αξρεγφο (leader), θάλεη πξψηνο θίλεζε θαη
ην απνηέιεζκα ηεο επηινγήο απηνχ ηνπ παίρηε γίλεηαη γλσζηφ ζηνλ άιιν παίρηε ν
νπνίνο δελ έρεη θάλεη θάπνηα θίλεζε αθφκα. Έλα παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη ε
εηαηξία General Motors, πεξηζηαζηαθά κεγάιε θαη δπλαηή ζηελ ηζηνξία ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ γηα λα παίμεη ηέηνην θπξίαξρν ξφιν ζηελ βηνκεραλία
απηνθηλήησλ. Αο δνχκε ην κνληέιν Cournot απφ απηή ηελ άπνςε.
Η Δηαηξία 1 επηιέγεη ηελ πνζφηεηα παξαγσγήο έζησ q1 κε θφζηνο c αλά
κνλάδα. Απηή ε πνζφηεηα γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα γλσζηή ζηελ Δηαηξία 2 ε νπνία
επηιέγεη λα παξάγεη πνζφηεηα q2 κε θφζηνο αλά κνλάδα, επίζεο, c. Τφηε ε ηηκή P αλά
κνλάδα πξντφληνο θαζνξίδεηαη απφ ελ εμίζσζε (1), P = (α – q1 – q2)+ θαη νη παίρηεο
θεξδίδνπλ u1(q1, q2) θαη u2(q1, q2) απφ ηηο εμηζψζεηο (2) θαη (3).
Ο ρψξνο ησλ απιψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ Παίρηε 1 (Δηαηξίαο 1) είλαη Φ = [0, ).
Απφ καζεκαηηθή ζθνπηά, ε κφλε δηαθνξά κεηαμχ απηνχ ηνπ κνληέινπ θαη ηνπ
κνληέινπ ηνπ Cournot είλαη φηη ν ρψξνο Υ ησλ απιψλ ζηξαηεγηθψλ ηεο Δηαηξίαο 2,
είλαη ηψξα έλα ζχλνιν απεηθνλίζεσλ ηνπ q1 ζην q2. Ωζηφζν, απηφ είλαη ηψξα έλα
παίγλην κε πιήξε πιεξνθφξεζε (perfect information) ην νπνίν κπνξεί λα ιπζεί κε
(backward induction). Αθνχ ε Δηαηξία 2 θάλεη ηελ θίλεζε ηεο ηειεπηαία, βξίζθνπκε
πξψηα ην βέιηηζην q2 ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ q1. Γειαδή, επηιχνπκε ηελ εμίζσζε (5) γηα
q2. Απηφ, καο δίλεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξίαο 2:
q2(q1) = (a - q1 - c)/2.

(13)

Αθνχ ε Δηαηξία 1 ηψξα γλσξίδεη φηη ε Δηαηξία 2 ζα επηιέμεη απηή ηελ θαιχηεξε
απάληεζε (best response), ε Δηαηξία 1 πιένλ ειπίδεη λα επηιέμεη q1 γηα λα
κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο
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u1 (q1 , q2 (q1 ))  q1 (a  q1  (a  q1  c) / 2)  cq1
1
ac
  q12 
q1.
2
2

(14)

Απηή ε ηεηξαγσληθή ζπλάξηεζε κεγηζηνπνηείηε κε q1 = q1* = (α – c)/2. Τφηε ε
θαιχηεξε απάληεζε απφ ηελ Δηαηξία 2 είλαη q2* = q2(q1*) = (α – c)/4.
Θα αλαιχζνπκε απηφ ηελ SE θαη ζα ζπγθξίλνπκε ηηο ακνηβέο ηνπ κε ηηο
ακνηβέο ηεο SE ζην κνληέιν δηπσιίνπ ηνπ Cournot. Η Δηαηξία 1 παξάγεη ηελ
κνλνπσιηαθή πνζφηεηα θαη ε Δηαηξία 2 παξάγεη ιηγφηεξα απφ ηελ SE ηνπ Cournot. Η
ακνηβή ηεο Δηαηξίαο 1 είλαη u1(q1*, q2*) = (α – c)2 / 8 θαη ηεο Δηαηξίαο 2 είλαη u2(q1*,
q2*) = (α – c)2 / 16. Σπλεπψο ηα θέξδε ηεο Δηαηξίαο 1 είλαη κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ
δίλνληαη απφ ηελ ηζνξξνπία ηνπ Cournot θαη ηεο Δηαηξίαο 2 είλαη ιηγφηεξα.
Σεκεηψλνπκε επίζεο φηη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα πνπ παξάγεηαη είλαη (3/4)(α – c), πνπ
είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ ηζνξξνπία
Cournot, πνπ είλαη ίζε κε (2/3)(α – c). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηηκή πψιεζεο ηνπ
πξντφληνο ζην κνληέιν ηνπ Stackelberg είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ κνληέινπ ηνπ
Cournot θαη ζπλεπψο είλαη θαιχηεξν κνληέιν απφ ηελ ζθνπηά ηνπ θαηαλαισηή.
Η πιεξνθνξία πνπ απνθφκηζε ε Δηαηξία 2 ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγηθφηεηα
ηεο Δηαηξίαο 1 είλαη επηβιαβήο. Η Δηαηξία 1 κε ην λα αλαθνηλψζεη ηελ
παξαγσγηθφηεηα ηεο έρεη απμήζεη ηα θέξδε ηεο. Απηφ δείρλεη φηη ην λα έρεηο
πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε κπνξεί λα θάλεη έλα παίρηε ρεηξφηεξν. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ην λα ζνπ δνζεί θάπνηα πιεξνθνξία ε νπνία είλαη θνηλή γλψζε, κπνξεί λα ζε
νδεγήζεη ζε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε.
3.4. Αποηποπή Διζόδος (Entry Deterrence).
Αθφκα θαη αλ κηα εηαηξία δξα κνλνπσιηαθά ζε ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο
αγνξάο, κπνξεί λα ππάξρνπλ ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξίαο λα
ρξεψλεη ιηγφηεξν απφ ηελ ηηκή κνλνπσιίνπ ή αθφκα λα παξάγεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ
αληίζηνηρε κνλνπσιηαθή παξαγσγή. Βαζηθφο ιφγνο είλαη φηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε
ζα ειθχζεη άιιεο εηαηξίεο λα δηεθδηθήζνπλ ηκήκα ηεο αγνξάο.
Μπνξνχκε λα δνχκε απηή ηελ πεξίπησζε ζην παξαθάησ παξάδεηγκα.
Θεσξνχκε ηελ ζπλάξηεζε (ζρέζε) ηηκήο / δήηεζεο φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
17  Q
P(Q)  
0

αλ 0  Q  17
δηαθνξεηηθά

(15)

φπνπ Q είλαη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα πνπ παξάγεηαη θαη ην P αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή
αλά κνλάδα παξαγσγήο. Θεσξνχκε επίζεο φηη ην θφζηνο γηα ηελ παξαγσγή q1
κνλάδσλ φηη είλαη q1 + 9. Γειαδή, ππάξρεη έλα ζηαζεξφ θφζηνο ηεο ηάμεο 9 θαη έλα
ζηαζεξφ θφζηνο ηεο ηάμεσο 1 γηα θάζε κνλάδα παξαγσγήο. Τν θέξδνο γηα ηελ εηαηξία
γηα ηελ παξαγσγή πνζφηεηαο q1 απφ ην πξντφλ είλαη:
u(q1 )  (17  q1 )q1  (q1  9)  16q1  q12  9.

(16)
Η ηηκή ηνπ q1 ε νπνία κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε βξίζθεηαη ζέηνληαο ηε παξάγσγν u(q1)
ίζε κε ην κεδέλ θαη επηιχλνληαο σο πξνο q1:

u(q1 )  16  2q1  0.

33

Έηζη ε κνλνπσιηαθή παξαγσγή είλαη q1  8 ε κνλνπσιηαθή ηηκή είλαη 9 θαη ην
κνλνπσιηαθφ θέξδνο είλαη u(8)  9  8  17  55.
Θεσξνχκε, ηψξα φηη κηα αληαγσληζηηθή εηαηξία παξαηεξεί απηφ ην θνκκάηη
ηεο αγνξάο θαη ζθέθηεηαη λα παξαγάγεη κηα κηθξή πνζφηεηα, q2, ζηνρεχνληαο ζε έλα
κηθξφ θέξδνο. Θεσξνχκε επίζεο φηη απηή ε εηαηξία έρεη ην ίδην θφζηνο παξαγσγήο
πνπ είλαη q2 + 9. Με ηελ παξαγσγή q2 ε ηηκή ζα πέζεη ζην P(8 + q2) = 9 - q2, θαη ηα
θέξδε ηεο αληαγσληζηηθήο εηαηξίαο ζα είλαη:
u2  (9  q2 )q2  (q2  9)  8q2  q22  9.

(17)

ε παξαπάλσ εμίζσζε κεγηζηνπνηείηε γηα q2 = 4 θαη ηα θέξδε ζα είλαη u2 = 7. Αθνχ
απηφ είλαη ζεηηθφ ε εηαηξία έρεη ζεκαληηθφ θίλεηξν λα αζρνιεζεί κε απηφ ην θνκκάηη
ηεο αγνξάο.
Φπζηθά, ε εηαηξία πνπ εθκεηαιιεχεηαη κνλνπσιηαθά απηφ ην θνκκάηη ηεο
αγνξάο κπνξεί λα πξνβιέςεη απηήλ ηελ πηζαλφηεηα θαη λα ππνινγίζεη ηηο ζπλέπεηεο
πνπ, ε εκθάληζε αληαγσληζκνχ, ζα είρε ζηα θέξδε ηεο. Αλ ν πηζαλφο αληαγσληζηήο,
κπεη ζηελ αγνξά κε παξαγσγή 4, ε ηηκή ζα πέζεη ζε P(8 + 4) = 5, θαη ηα θέξδε ηεο
κνλνπσιηαθήο εηαηξίαο ζα πέζνπλ απφ 55 ζε 5  8 – 17 = 18. Φαίλεηαη ινγηθφ φηη
πξέπεη λα παξζνχλ θάπνηα απνηξεπηηθά κέηξα ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ ηα θέξδε ηεο
εηαηξίαο.
Αλ ε κνλνπσιηαθή εηαηξία παξήγαγε πεξηζζφηεξα απφ ηελ πνζφηεηα
κνλνπσιίνπ, κπνξεί λα απνζάξξπλε ηνπο ππνςήθηνπο πηζαλνχο αληαγσληζηέο λα
δηεθδηθήζνπλ κεξίδην ηεο αγνξάο. Αιιά πφζν πεξηζζφηεξν πξέπεη λα παξάγεη; Αλ ε
κνλνπσιηαθή εηαηξία έρεη παξαγσγή q1, ηφηε ηα θέξδε ηνπ πηζαλνχ αληαγσληζηή
κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ φπσο ζηελ (17) απφ ηελ ζπλάξηεζε:

u2 (q1 , q2 )  (17  q1  q2 )q2  (q2  9).
Απηή κεγηζηνπνηείηε γηα q2 = (16 - q1)/2 γηα θέξδνο ίζν κε
u2 (q1 ,(16  q1 ) / 2)  (16  q1 )2 / 4  9.

ην θέξδνο απηφ είλαη κεδέλ αλ (16 – q1)2 = 36, ή ηζνδχλακα q1 = 10.
Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ, ε παξαγσγή ηεο κνλνπσιηαθήο εηαηξίαο απμεζεί απφ 8,
πνπ βξήθακε πξηλ, ζην 10, ν ππνςήθηνο αληαγσληζηήο ζα δηαπηζηψζεη φηη δελ ζα
είλαη επηθεξδέο γηα απηφλ λα κπεη ζηελ αγνξά απηή.
Ωζηφζν, ηα θέξδε ηεο κνλνπσιηαθήο εηαηξίαο ζα επεξεαζηνχλ απφ ηελ
αχμεζε ηεο παξαγσγήο απφ ην 8 ζην 10. Απφ ηελ (16) παίξλνπκε φηη ηα θέξδε ηεο
εηαηξίαο, φηαλ ε πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο είλαη q1 = 10, είλαη:

u1 (10)  7 10  19  51
θαη φρη 55 πνπ ήηαλ πξηλ. Παξφια απηά, δηαπηζηψλνπκε, φηη ε κείσζε ησλ θεξδψλ
ηεο κνλνπσιηαθήο εηαηξίαο είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ κείσζε πνπ ζα
αληηκεηψπηδε κε ηελ εηζαγσγή πηζαλνχ αληαγσληζηή. Θπκίδνπκε φηη ηα θέξδε ηφηε ζα
ήηαλ ηεο ηάμεο 18.
Η παξαπάλσ αλάιπζε ζεσξεί φηη, ν πηζαλφο αληαγσληζηήο πηζηεχεη φηη αθφκα
θαη αλ κπεη ζηελ αγνξά, ε κνλνπσιηαθή εηαηξία ζα ζπλερίζεη λα παξάγεη ηελ ίδηα
κνλνπσιηαθή πνζφηεηα. Απηφ ζα ήηαλ ε πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ ηνπ Stackelberg
ζην νπνίν ε κνλνπσιηαθή εηαηξία παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ θπξίαξρνπ παίρηε.
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Σεκεηψλνπκε φηη ηα ζηξαηεγηθά δεπγάξηα q1 = 10 θαη q2 = 0 δελ ζρεκαηίδνπλ
ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία ζην κνληέιν δηπσιίνπ ηνπ Stackelberg, αθνχ q1 = 10 δελ είλαη
ε θαιχηεξε απάληεζε ζηελ q2 = 0. Γηα λα αλαιχζνπκε ηελ θαηάζηαζε θαηάιιεια, ζα
πξέπεη λα δηεπξχλνπκε ην κνληέιν ψζηε λα επηηξέπεηε ην παίγλην λα παίδεηαη
δηαδνρηθά πνιιέο θνξέο.
Με ηελ αλάιπζε κέζσ ηνπ κνληέινπ δηπσιίνπ ηνπ Stackelberg, ζηελ
θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ν θπξίαξρνο παίρηεο ζα έρεη παξαγσγή ηεο ηάμεο 8 θαη ν
αδχλακνο παίρηεο 4 θαη ε ηηκή ηνπ πξντφληνο ζα είλαη 5. Τν θέξδνο ην θπξίαξρνπ
παίρηε ζα είλαη 23 θαη ηνπ αδχλακνπ 7.
Αλ απηφ ην πξφβιεκα ην αλαιχζακε κέζσ ηνπ κνληέινπ δηπσιίνπ ηνπ
Cournot, ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θάζε εηαηξία ζα παξήγαγε 5(1/3), ε ηηκή ζα
έπεθηε ζην 6(1/3) θαη θάζε εηαηξία ζα θέξδηδε 19(4/9). Απηφ ην ρακειφ πεξηζψξην
θέξδνπο είλαη έλαο αθφκα ιφγνο, πνπ ε εηαηξία πνπ έρεη ηελ ηχρε λα εθκεηαιιεχεηαη
κνλνπσιηαθά θνκκάηη ηεο αγνξάο πξέπεη λα θάλεη πξνζπάζεηα λα απνζαξξχλεη
θάπνηνπ πηζαλφ αληαγσληζηή.
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4. Παίγνια ςνεπγαζίαρ (Cooperative Games).
Σε κηα θαηεγνξία ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ κε ζπλεξγαζίαο, ε επηθνηλσλία
κεηαμχ ησλ παηθηψλ επηηξέπεηαη, φκσο απαγνξεχεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο.
Αληίζεηα ζηα παίγληα ζπλεξγαζίαο επηηξέπεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παηθηψλ
πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ θαιχηεξε γηα απηνχο ακνηβή. Απηφ απαηηεί έλαλ
εμσηεξηθφ κεραληζκφ πνπ λα εληζρχεη απηέο ηηο ζπκθσλίεο. Σηα παίγληα κε
ζπλεξγαζίαο ην κφλν πηζηεπηφ απνηέιεζκα ζα ήηαλ θάπνηα Nash ηζνξξνπία γηαηί έλα
ηέηνην απνηέιεζκα είλαη πξνζσπηθά επηβαιιφκελν: θαλέλαο παίθηεο δελ κπνξεί λα
θεξδίζεη ζπάδνληαο ηελ ζπκθσλία. κσο κε ηελ επηπιένλ ειεπζεξία λα θάλνπλ
ζπκθσλίεο ζηα παίγληα ζπλεξγαζίαο, νη παίθηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ πνιιά
πεξηζζφηεξα. Γηα παξάδεηγκα ζην δίιεκκα ησλ θπιαθηζκέλσλ, ε κφλε Nash
ηζνξξνπία είλαη θαη γηα ηνπο δπν παίθηεο λα νκνινγήζνπλ. Σηα παίγληα ζπλεξγαζίαο,
νη δπν θπιαθηζκέλνη κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ θαη νη δπν ψζηε λα επηιέμνπλ ηελ
ζηξαηεγηθή ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο (λα κελ νκνινγήζνπλ), νπφηε θαη νη δπν ζα
θεξδίζνπλ (ζα αθεζνχλ ειεχζεξνη).
Τα παίγληα ζπλεξγαζίαο ρσξίδνληαη ζε δπν θιάζεηο πξνβιεκάησλ πνπ
εμαξηψληαη απφ ην αλ ή φρη ππάξρεη έλαο κεραληζκφο πνπ κεηαθέξεη ηελ σθέιεηα
(utility) απφ ηνλ έλα παίθηε ζηνλ άιιν. Αλ ππάξρεη θάπνηνο ηέηνηνο κεραληζκφο,
κπνξνχκε λα ηνλ ζθεθηνχκε σο έλα κεηαθεξφκελν αγαζφ φπσο ηα ρξήκαηα, ηφηε θαη
νη δπν παίθηεο έρνπλ γξακκηθή σθέιεηα γηα ρξήκαηα. Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ
θιίκαθα ησλ αληίζηνηρσλ σθειεηψλ (utilities) ηέηνηεο ψζηε ε σθέιεηα ηνπ θαζφινπ
ρξήκαηα λα είλαη 0, θαη ε σθέιεηα κηαο κνλάδαο ρξεκάησλ λα είλαη 1. Θα
αζρνιεζνχκε κε ηα παίγνια με μεηαθεπόμενη υθέλεια (transferable utility) πνπ
θαινχληαη TU παισνίδια θαη ζε εθείλα κε μη μεηαθεπόμενη υθέλεια (non
transferable utility) πνπ θαινχληαη NTU παίγνια.
4.1. Δθικηά ύνολα Συν Γιανςζμάηυν Αμοιβήρ.
Έλα απφ ηα θχξηα γλσξίζκαηα ησλ παηγλίσλ ζπλεξγαζίαο είλαη φηη νη παίθηεο
έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ κηα θνηλή ζηξαηεγηθή. Απηφ καο επηηξέπεη θάζε
πηζαλή κίμε ησλ δηαλπζκάησλ ακνηβήο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ κάρε ησλ θχισλ, νη δπν
παίθηεο κπνξεί λα ζπκθσλήζνπλ λα ξίμνπλ έλα λφκηζκα γηα λα απνθαζίζνπλ πνηα
ηαηλία λα παξαθνινπζήζνπλ. Τν ζχλνιν ησλ δηαλπζκάησλ ακνηβήο ηα νπνία κπνξνχλ
λα επηηχρνπλ νη παίθηεο αλ ζπλεξγαζηνχλ θαιείηαη εθηθηφ ζχλνιν. Τν δηαρσξηζηηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ πεξίπησζε ησλ TU παηρληδηψλ είλαη φηη νη παίθηεο κπνξνχλ λα
θάλνπλ απφ πλάγιερπληπυμέρ (side payments) σο κέξνο ηεο ζπκθσλίαο. Καη κάιηζηα
απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ρσξηζκφ κεηαμχ ηνπ TU εθηθηνχ
ζπλφινπ θαη ηνπ NTU εθηθηνχ ζπλφινπ.
ηαλ νη παίθηεο ζπλεξγάδνληαη ζε έλα bimatrix παηρλίδη κε πίλαθεο (Α, Β),
κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ψζηε λα επηηχρνπλ έλα δηάλπζκα ακνηβήο ηνπ θαζελφο εθ
ησλ mn ζεκείσλ (aij,bij) γηα i = 1, 2, …, m θαη j = 1, 2, …, n. Μπνξνχλ επίζεο λα
ζπκθσλήζνπλ γηα θάζε πηζαλή κίμε ησλ ζεκείσλ απηψλ. Τν ζχλνιν φισλ απηψλ ησλ
δηαλπζκάησλ ακνηβήο είλαη ε θπξηή ζήθε ησλ mn ζεκείσλ απηψλ. Φσξίο ηελ χπαξμε
κεηαθεξφκελεο σθέιεηαο, απηφ είλαη ην κφλν πνπ κπνξνχκε λα επηηχρνπκε.
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Οπιζμόρ.
Τν NTU εθηθηφ ζχλνιν είλαη ε κςπηή θήκη ησλ mn ζεκείσλ (aij, bij) γηα i = 1,
2, …, m θαη j = 1, 2, …, m.
Κάλνληαο κηα πιάγηα ακνηβή, ην δηάλπζκα ακνηβήο (aij, bij) κπνξεί λα
κεηαηξαπεί ζε (aij + s, bij - s). Αλ ν αξηζκφο s είλαη ζεηηθφο, απηφ παξηζηάλεη κηα
πιεξσκή απφ ηνλ Παίθηε 2 ζηνλ Παίθηε 1 (ν Παίθηεο 1 θεξδίδεη). Αλ ην s είλαη
αξλεηηθφ, ηφηε ε πιάγηα πιεξσκή είλαη απφ ηνλ Παίθηε 1 ζηνλ Παίθηε 2. Οπφηε
νιφθιεξε ε γξακκή θιίζεο –1 δηακέζνπ ηνπ ζεκείνπ (aij, bij) είλαη κέξνο ηνπ TU
εθηθηνχ ζπλφινπ. Τέινο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε θάζε πηζαλή κίμε απηψλ ην ίδην
θαιά.
Οπιζμόρ.
Τν TU εθηθηφ ζχλνιν είλαη κηα κςπηή θήκη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαλπζκάησλ
ηεο κνξθήο (aij + s, bij - s) γηα i = 1, 2, …, m θαη j = 1, 2, ..., n γηα θάζε πξαγκαηηθφ
αξηζκφ s.
Ωο παξάδεηγκα, έζησ ην bimatrix παηρλίδη:
  4,3

  2, 2 

 0, 0  
1, 4  

(1)

Τν παηρλίδη απηφ έρεη δπν γλήζηεο ζηξαηεγηθέο ηζνξξνπίεο πάλσ αξηζηεξά θαη
θάησ δεμηά ζην bimatrix. Τν παηρλίδη απηφ έρεη NTU θαη TU εθηθηά ζχλνια πνπ
δίλνληαη ζην Σρήκα 4.1.

Αλ κηα ζπκθσλία έρεη επηηεπρζεί ζε έλα παίγλην ζπλεξγαζίαο (TU ή NTU),
ίζσο λα είλαη αλακελφκελν φηη είλαη ηέηνην ψζηε θαλέλαο παίθηεο δελ κπνξεί λα
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θεξδίζεη αλ δελ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο άιινο παίθηεο πνπ ράλεη. Έλα ηέηνην
ζπκπέξαζκα ιέγεηαη βέληιζηο Pareto.
Οπιζμόρ (βέληιζηο Pareto).
Έλα εθηθηφ δηάλπζκα ακνηβήο (u1, u2), ιέκε φηη είλαη Pareto βέληιζηο αλ ην
κφλν εθηθηφ δηάλπζκα ακνηβήο (u1*, u*2) είλαη ηέηνην ψζηε: u1*  u1 θαη u2* 
u2 είλαη ην δηάλπζκα (u1*, u2*) = (u1, u2).
Σην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ηα εθηθηά απνηειέζκαηα Pareto γηα ην NTU
παηρλίδη είλαη απιψο ηα δηαλχζκαηα πάλσ ζην επζχγξακκν ηκήκα πνπ ελψλεη ηα
ζεκεία (4, 3) θαη (1, 4). Τα Pareto βέιηηζηα απνηειέζκαηα γηα ην TU παηρλίδη είλαη ηα
δηαλχζκαηα πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηελ γξακκή θιίζεο -1 δηακέζνπ ηνπ ζεκείνπ (4,
3). Γηα πην γεληθά θπξηά εθηθηά ζχλνια ζην επίπεδν, ην ζχλνιν pareto βέιηηζησλ
ζεκείσλ είλαη ην ζχλνιν ησλ πάλσ δεμηά νξηαθψλ ζεκείσλ.
4.2. Παίγνια ςνεπγαζίαρ Με Μεηαθεπόμενη Χθέλεια.
Σε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ πεξίπησζε ηεο κεηαθεξφκελεο
σθέιεηαο. Υπνζέηνπκε φηη θαη νη δπν παίθηεο είλαη ‘ινγηθνί’ κε ηελ έλλνηα φηη θαη νη
δπν παίθηεο φηαλ ηνπο δίλεηαη κηα επηινγή κεηαμχ δπν πηζαλψλ απνηειεζκάησλ
δηαθνξεηηθήο πξνζσπηθήο σθέιεηαο, ζα επηιέμνπλ εθείλε κε ηελ πςειφηεξε σθέιεηα.
Σο Ππόβλημα TU.
Σην κνληέιν ηνπ παηρληδηνχ, ππνζέηνπκε φηη ππάξρεη κηα πεξίνδνο
δηαπξαγκάηεπζεο πξηλ ην παηρλίδη αξρίζεη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη παίθηεο
ζπλαληψληαη γηα λα ζπδεηήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα επηινγήο θνηλήο ζηξαηεγηθήο καδί κε
θάπνηα πιάγηα ακνηβή γηα λα επηηεπρζεί ζπλεξγαζία. Δπίζεο ζπδεηνχλ γηα ην ηη ζα
ζπκβεί αλ δελ ζπλεξγαζηνχλ. Μάιηζηα ν έλαο παίθηεο κπνξεί λα απεηιήζεη ηνλ άιιν
φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη κηα κνλνκεξή ζηξαηεγηθή πνπ ζα βιάςεη αξθεηά ηνλ αληίπαιφ
ηνπ, αλ απηφο αξλεζεί λα ζπλεξγαζηεί.
Αλ νη παίθηεο θηάζνπλ ζε ζπκθσλία, ηφηε κπνξεί λα ππνηεζεί φηη ην δηάλπζκα
ακνηβήο είλαη βέιηηζην Pareto. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί αλ νη παίθηεο είλαη έηνηκνη λα
ζπκθσλήζνπλ γηα έλα εθηθηφ δηάλπζκα v θαη ππάξρεη έλα αθφκα εθηθηφ δηάλπζκα, v*,
ην νπνίν είλαη θαιχηεξν γηα έλαλ απφ ηνπο δπν παίθηεο (απνθέξεη θαιχηεξε ακνηβή)
θαη ηαπηφρξνλα δελ είλαη επηδήκην γηα ηνλ άιιν παίθηε, ηφηε ν παίθηεο απηφο κπνξεί
λα πξνηείλεη λα αιιάμεη δηάλπζκα θαη λα ζεσξήζνπλ θνηλή ζηξαηεγηθή ην v*.
Βεβαίσο ν παίθηεο πνπ σθειείηαη απφ ηελ αιιαγή απηή, πξνζθέξεηαη λα κεηαθέξεη
θάπνην κέξνο ηνπ θέξδνπο ηνπ ζηνλ άιιν παίθηε. Καη ηέινο αλ ν αληίπαινο ηνπ είλαη
‘ινγηθφο’, ηφηε ζα δερηεί απηή ηελ πξνζθνξά.
Καηά ηελ ζπδήηεζε θαη νη δπν παίθηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ κεξηθέο απεηιέο
ζηνλ αληίπαιφ ηνπο φπσο π.ρ. φηη κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηέηνηα ζηξαηεγηθή θαηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ πνπ ν αληίπαιφο ηνπο ζα πάζεη κεγάιε δεκηά αλ ε
ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο δελ επηηεπρζεί. Ωζηφζν κηα ηέηνηα απεηιή γηα λα είλαη
πηζηεπηή πξέπεη λα κελ δεκηψλεη ηνλ παίθηε πνπ ηελ θάλεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ
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ηνλ αληίπαιφ ηνπ. Γηφηη κηα ηέηνηα απεηιή δελ ζα ήηαλ αμηφπηζηε. Γηα παξάδεηγκα
έζησ ην αθφινπζν bimatrix παίγλην:
  5,3

  0, 0 

 0, 4  
 3, 6  

(2)

Αλ νη παίθηεο θηάζνπλ ζε κηα ζπκθσλία, απηή ζα ήηαλ ην ζηνηρείν ηεο θαηψηεξεο
δεμηάο γσλίαο ηνπ bimatrix γηαηί απηφ έρεη ηελ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή ακνηβή δειαδή
9. Ο Παίθηεο 2 κπνξεί λα απαηηνχζε λα ιάβεη ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ ηνπ παξαπάλσ
αζξνίζκαηνο, δειαδή 4(1/2). Μάιηζηα ίζσο θαη λα αηζζαλφηαλ ‘γελλαηφδσξνο’ πνπ
ζα έδηλε ζηνλ Παίθηε 1 έλα ηκήκα απφ ηελ δηθή ηνπ ακνηβή. κσο, ν Παίθηεο 1
κπνξεί λα απεηινχζε φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ γξακκή 1 έθηνο αλ θεξδίζεη
ηνπιάρηζηνλ 5. Απηή ε απεηιή είλαη πνιχ αμηφπηζηε αθνχ αλ ν Παίθηεο 1
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ γξακκή 1, ν Παίθηεο 2 δελ κπνξεί λα αληαπεηιήζεη φηη ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ζηήιε 2 γηαηί απφ απηήλ ηελ ζηξαηεγηθή ζα δεκησλφηαλ
πεξηζζφηεξν ν ίδηνο. Άξα ε αληαπεηιή δελ ζα ήηαλ αμηφπηζηε.
Σηα παίγληα απηήο ηεο κνξθήο φπνπ ππάξρνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο πξηλ ην
παηρλίδη, νη απεηιέο θαη νη αληαπεηιέο ζα ζπλερίδνληαη κέρξη λα παξζεί κηα απφθαζε.
Οη παίθηεο αλαθνηλψλνπλ σο έζραην κέζν ηηο απεηιέο πνπ ζα εθηειέζνπλ αλ δελ
επηηεπρζεί ε θνηλή ζπκθσλία. Αλ ππνηεζεί φηη ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ παηθηψλ δελ
είλαη εθηθηή, ηφηε απηνί εγθαηαιείπνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη εθαξκφδνπλ ηηο
απεηιέο ηνπο. Ωζηφζν, αλ νη παίθηεο είλαη ινγηθνί’, ηφηε ζίγνπξα ζα θαηαιήμνπλ ζε
κηα ζπκθσλία δηφηη απηφ ζπκθέξεη θαη ηνπο δπν. Οη απεηιέο είλαη απιψο κηα ηππηθή
κέζνδνο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ινγηθνχ πνζνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο πιάγηεο
πιεξσκέο κεηαμχ ησλ παηθηψλ.
Τν TU πξφβιεκα είλαη ε επηινγή ησλ απεηιψλ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ
επηκέξνπο πιεξσκψλ φζν ην δπλαηφλ δηθαηφηεξα. Οη παίθηεο ρξεζηκνπνηνχλ απεηιέο
γηα λα επεξεάζνπλ ηελ επηινγή ηνπ ηειηθνχ δηαλχζκαηνο ακνηβήο πξνο φθειφο ηνπο.
Τν πξφβιεκα είλαη πσο νη απεηιέο επεξεάδνπλ ην ηειηθφ δηάλπζκα ακνηβήο θαη πσο
νη παίθηεο ζα πξέπεη λα δηαιέμνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο απεηιήο ηνπο.
Δπίλςζη Σος TU Πποβλήμαηορ.
Αλ νη παίθηεο θηάζνπλ ζε κηα ζπκθσλία, ηφηε απηφ ινγηθά ζπλεπάγεηαη φηη
έρνπλ ζπκθσλήζεη λα παίμνπλ έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ ηελ κέγηζηε δπλαηή ζπλνιηθή
ακνηβή, πνπ ηελ θαινχκε ζ.

  max max(aij  bij )
i

(3)

j

Η ακνηβή απηή ζεσξνχκε φηη κνηξάδεηαη κεηαμχ ησλ παηθηψλ. Τφηε νη παίθηεο
ζπκθσλνχλ απφ θνηλνχ λα επηιέμνπλ κηα γξακκή i0 θαη κηα ζηήιε j0 ηέηνηεο ψζηε :
ai0 j0  bi0 j0   .

Μηα ηέηνηα θνηλή επηινγή <i0, j0>, θαιείηαη θνηλή ζηξαηεγηθή ησλ παηθηψλ. Αιιά νη
παίθηεο πξέπεη επίζεο λα ζπκθσλήζνπλ πάλσ ζε θάπνην ηειηθφ δηάλπζκα ακνηβήο
(x* ,y*) ηέηνην ψζηε:

x*  y*   ,
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σο θαηάιιεινπ ρσξηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο. Έλαο ηέηνηνο ρσξηζκφο κπνξεί λα
απαηηεί κηα πιάγηα πιεξσκή απφ ηνλ έλα παίθηε ζηνλ άιιν. Αλ x * > ai0j0, ηφηε ν
Παίθηεο 1 ζα πξέπεη λα ιάβεη κηα πιάγηα πιεξσκή, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά,
x* - ai0j0, απφ ηνλ Παίθηε 2. Αλ x* < ai0j0, ηφηε ν Παίθηεο 2 ζα πξέπεη λα ιάβεη κηα
πιάγηα πιεξσκή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά, ai0j0 - x*, απφ ηνλ Παίθηε 1.
Έζησ ηψξα φηη νη δπν παίθηεο έρνπλ επηιέμεη ηηο ζηξαηεγηθέο απεηιήο (threat
strategies) πνπ είλαη p γηα ηνλ Παίθηε 1 θαη q γηα ηνλ Παίθηε 2. Τφηε αλ ε ζπκθσλία
δελ επηηεπρζεί, ν Παίθηεο 1 ιακβάλεη pTAq θαη ν Παίθηεο 2 ιακβάλεη pTBq. Τν
ηειηθφ δηάλπζκα ακνηβήο ζα είλαη:
D  D( p, q)  ( pT Aq, pT Bq)  ( D1 , D2 )

(4)

Τν νπνίν βξίζθεηαη ζην NTU εθηθηφ ζχλνιν θαη νλνκάδεηαη ζημείο
διαθυνίαρ (disagreement point) ή ζημείο απειλήρ (threat point). ηαλ ην ζεκείν
δηαθσλίαο θαζνξίδεηαη, ηφηε νη παίθηεο πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ πάλσ ζην ζεκείν (x,
y) πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηελ γξακκή x + y = ζ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
ζπκβηβαζηηθή ιχζε. Τφηε ν Παίθηεο 1 ζα απνδερηεί ακνηβή φρη ιηγφηεξε απφ D1 θαη
ν Παίθηεο 2 ζα απνδερηεί ακνηβή φρη ιηγφηεξε απφ D2 αθνχ απηέο νη ακνηβέο
κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ,
αθνχ ην ζεκείν δηαθσλίαο έρεη πξνζδηνξηζηεί ην παηρλίδη γίλεηαη ζπκκεηξηθφ. Οη
παίθηεο ζπδεηνχλ γηα ην πην ζεκείν πάλσ ζην δηάζηεκα ηεο γξακκήο απφ (D1, ζ –D1)
έσο (ζ-D2, D2) ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ σο ηελ ζπκβηβαζηηθή ιχζε ηνπ παηρληδηνχ.
Κακηά άιιε ζθέςε σο πξνο ηνπο πίλαθεο Α, Β δελ παίδεη θαλέλαλ παξαπέξα ξφιν.
Γη’ απηφ ην κεζαίν ζεκείν ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ είλαη ν θπζηθφο ζπκβηβαζκφο. Τν
ζεκείν απηφ είλαη ν κέζνο ηνπ δηαζηήκαηνο, δειαδή:
   D2  D1   D1  D2 
,

2
2



  (1 , 2 )  

(5)

Καη νη δπν παίθηεο δεκηψλνληαη ηζνδχλακα αλ ε ζπκθσλία ζπάζεη. Τν ζεκείν θ
κπνξεί λα θαζνξηζηεί δσγξαθίδνληαο κηα γξακκή απφ ην D κε θιίζε 45ν κέρξη λα
ζπλαληήζεη ηελ γξακκή x + y = ζ φπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 4.2
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Απφ ηελ ζρέζε (5) βιέπνπκε πνην θξηηήξην πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη
παίθηεο ψζηε λα επηιέμνπλ ην ζεκείν δηαθσλίαο. Ο Παίθηεο 1 ζέιεη λα
κεγηζηνπνηήζεη ηελ πνζφηεηα D1 - D2 ν Παίθηεο 2 ζέιεη λα ηελ ειαρηζηνπνηήζεη.
Απηφ φκσο ζηελ πξάμε είλαη έλα παίγλην κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο κε πίλαθα Α - Β:
D1  D2  pT Aq  pT Bq  pT ( A  B)q.
*

(6)

*

Έζησ p θαη q νη βέιηηζηεο ηνπ παηρληδηνχ κε πίλαθα Α - Β γηα ηνπο παίθηεο 1
θαη 2 αληίζηνηρα θαη δ ε ηηκή ηνπ παηρληδηνχ,

  Val ( A  B)  p* T ( A  B)q*.

(7)

Αλ ν Παίθηεο 1 ρξεζηκνπνηεί ηελ p* σο ηελ απεηιή ηνπ, ηφηε ην θαιχηεξν πνπ κπνξεί
λα θάλεη ν Παίθηεο 2 είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ q* θαη αληίζηξνθα. ηαλ απηέο νη
ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχληαη, ην ζεκείν δηαθσλίαο γίλεηαη D* = (D1*, D2*) = D(p*,
q*). Αθνχ:

  p* T Aq*  p* T Bq*  D1*  D2* ,
ε ιχζε ηνπ TU πξνβιήκαηνο είλαη:
     
,
.
2 
 2

 *  (1* , 2* )  

(8)

Υπνζέηνπκε φηη νη παίθηεο έρνπλ απνθαζίζεη φηη <i0, j0> είλαη ε ζηξαηεγηθή
ζπλεξγαζίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί φπνπ, ai0j0 + bi0j0 = ζ. Γηα λα επηηεπρζεί ε
ακνηβή (8), απαηηείηαη κηα πιάγηα πιεξσκή (ζ + δ)/2 - αi0j0 απφ ηνλ Παίθηε 2 ζηνλ
Παίθηε 1. Αλ ε πνζφηεηα απηή είλαη αξλεηηθή, ε ακνηβή αi0j0 - (ζ + δ)/2 πεγαίλεη απφ
ηνλ Παίθηε 1 ζηνλ Παίθηε 2.
Παπάδειγμα 1.
Έζησ ην TU παίγλην κε bimatrix:

Απηφο είλαη ν πίλαθαο πάλσ ζηνλ νπνίν είλαη βαζηζκέλν ην Σρήκα 4.2. κσο ζα
δνχκε φηη ην βέιηηζην ζεκείν ηζνξξνπίαο είλαη ζε αξθεηά δηαθνξεηηθφ κέξνο απφ
απηφ ηνπ ζρήκαηνο 4.2.
Η κέγηζηε ηηκή ηνπ aij + bij εκθαλίδεηαη ζηελ δεχηεξε γξακκή θαη ηξίηε ζηήιε
ηνπ πίλαθα, άξα ε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζίαο είλαη <2, 3> θαη δίλεη ζπλνιηθή ακνηβή ζ
= 10. Αλ νη δπν παίθηεο θηάζνπλ ζε ζπκθσλία, ηφηε ν Παίθηεο 1 ζα επηιέμεη ηελ
δεχηεξε γξακκή θαη ν 2 ηελ ηξίηε ζηήιε, νπφηε θαη νη δπν ζα ιάβνπλ ακνηβή 5.
Δπίζεο, πξέπεη λα απνθαζίζνπλ γηα ηηο πιάγηεο πιεξσκέο, αλ ππάξρνπλ. Τφηε νη
παίθηεο ζεσξνχλ ην παίγλην κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο κε πίλαθα:
0
A B  
5

3 

3 0 
4
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Η πξψηε ζηήιε ππεξέρεηε απζηεξά απφ ηελ ηειεπηαία. Άξα νη ζηξαηεγηθέο απεηιήο
είλαη:

p*  (.3,.7)T
q*  (0,.3,.7)T
Η ηηκή ηνπ παηρληδηνχ απηνχ είλαη:
 4 3 
9
 .
10
 3 0 

  Val 

Άξα απφ ηελ (8) πξνθχπηεη φηη ε TU ηηκή ηνπ παηρληδηνχ είλαη:

 *  ((10  .9) / 2,(10  .9) / 2)  (4.55,5.45).
Γηα λα επηηεπρζεί ε ακνηβή απηή απφ ην ζπκθσλεζέλ δηάλπζκα ακνηβήο (5, 5)
απαηηείηαη κηα πιάγηα πιεξσκή ηνπ πνζνχ 0.45 απφ ηνλ Παίθηε 1 ζηνλ Παίθηε 2.
Δπίζεο κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην ζεκείν δηαθσλίαο D* = (D*1, D*2) σο εμήο :

D1*  p* T Aq*  .3(6  .3  .7)  .7(3  .3  5  .7)  3.41
D2*  p* T Bq*  .3(2  .3  2  .7)  .7(6  .3  5  .7)  4.31
Δπίζεο είλαη εχθνιν λα δνχκε φηη ε γξακκή απφ ην D* ζην θ* είλαη 45ν, γηαηί:
D*2 – D*1 = θ*2 – θ*1 = 0.9.
Παπάδειγμα 2.
Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα
πηζαλέο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίαο πνπ είλαη ειαζηηθέο κε ην ζ, φπσο ην άζξνηζκα
ησλ ακνηβψλ. Οη πιάγηεο ακνηβέο εμαξηψληαη απφ πνηα εθ ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ
επηιέγεηαη. Δπίζεο κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκεία δηαθσλίαο
επεηδή κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα δεχγε βέιηηζησλ ζηξαηεγηθψλ γηα
ην παηρλίδη Α - Β. Ωζηφζν, φια απηά ηα ζεκεία δηαθσλίαο πξέπεη λα βξίζθνληαη πάλσ
ζηελ ίδηα γξακκή 45ν, αθνχ ην ζεκείν θ εμαξηάηαη απφ ην ζεκείν δηαθσλίαο κφλν
δηακέζνπ ηεο ηηκήο δ θαη φια απηά ηα ζεκεία έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή.
Τν θάησζη παξάδεηγκα πεξηέρεη απηέο ηηο εθδνρέο.

Δδψ ππάξρνπλ δπν ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίαο πνπ δίλνπλ ζπλνιηθή ακνηβή ζ = 6 θαη
είλαη νη <1, 1> θαη <2, 1>. Ο πίλαθαο Α - Β είλαη:
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Ο πίλαθαο απηφο έρεη έλα ζαγκαηηθφ ζεκείν, ην ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ δεχηεξε
γξακκή θαη ηελ ηξίηε ζηήιε, ζπκβνιηθά <2, 3>. Άξα ην D = (2, 1) είλαη έλα ζεκείν
δηαθσλίαο θαη ε ηηκή είλαη δ = 1. Η TU ηηκή ζπλεξγαζίαο είλαη θ = (7/2, 5/2).
κσο ππάξρεη θαη άιιν έλα ζαγκαηηθφ ζεκείν ζην <2, 2> ην νπνίν θπζηθά
έρεη ηελ ίδηα ηηκή δ = 1. Απηή ηελ θνξά ην ζεκείν δηαθσλίαο είλαη (1, 0). ια απηά ηα
ζεκεία δηαθσλίαο πξέπεη λα είλαη πάλσ ζηελ 45ν γξακκή δηακέζνπ ηνπ θ. Αλ ην <2,
1> ρξεζηκνπνηείηαη σο ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζίαο, ην ηειηθφ δηάλπζκα ακνηβήο (4, 2)
θαζνξίδεη φηη ν Παίθηεο 1 πξέπεη λα πιεξψζεη 1/2 ζηνλ Παίθηε 2. Αλ ην <1, 1>
ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζίαο, ην ηειηθφ δηάλπζκα ακνηβήο (5, 1)
απαηηεί φηη ν Παίθηεο 1 πξέπεη λα πιεξψζεη 3/2 ζηνλ Παίθηε 2.
4.3. Παίγνια ςνεπγαζίαρ Με Μη Μεηαθεπόμενη Χθέλεια (Non Transferable
Utility).
Τψξα ζα αζρνιεζνχκε κε παηρλίδηα ζηα νπνία νη πιάγηεο πιεξσκέο
απαγνξεχνληαη. Μπνξεί λα ππνηεζεί φηη νη θιίκαθεο σθέιεηαο (utility scales) ησλ
παηθηψλ κεηξψληαη ζε κε ζπγθξίζηκεο κνλάδεο. Οη παίθηεο ζπδεηνχλ, απεηινχλ
πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζε κηα ζπκθσλία φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, αιιά εδψ δελ
ππάξρεη θακηά ρξεκαηηθή κνλάδα κε ηελ νπνία νη παίθηεο κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ
ψζηε λα θάλνπλ πιάγηεο πιεξσκέο. Οη παίθηεο αληαιιάζζνπλ αγαζά πνπ ηνπο
αλήθνπλ, αιιά απηφ πξέπεη λα γίλεηαη εληφο ηνπ παηρληδηνχ θαη λα απεηθνλίδεηαη ζην
bimatrix ηνπ παηρληδηνχ.
Θα πξνζεγγίζνπκε ηα NTU παίγληα δηακέζνπ ηνπ
διαππαγμαηεύζευν (ζςμθυνιών) ηος Nash (Nash bargaining model).

μονηέλος

Τν κνληέιν απηφ είλαη βαζηζκέλν πάλσ ζε δπν ζηνηρεία ηα νπνία ππνζέηνπκε
φηη είλαη δνζκέλα ζηνπο παίθηεο. Τν πξώην ζηνηρείν είλαη ένα κςπηό ζύνολο S ζηο
επίπεδο. Κάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξήζεη ην S σο ην ζχλνιν ησλ δηαλπζκάησλ
ακνηβήο πνπ επηηπγράλνληαη απφ ηνπο παίθηεο αλ ζπκθσλήζνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ.
Απηφ είλαη ην αλάινγν ηνπ NTU εθηθηνχ ζπλφινπ, κνινλφηη είλαη ειαθξψο πην
γεληθφ ζην φηη δελ πξέπεη λα είλαη ζχλνιν πνιχεδξσλ. Απηφ π.ρ. ζα κπνξνχζε λα
ήηαλ έλαο θχθινο ή κηα έιιεηςε. Θα αλαθέξνπκε ην S σο ην NTU εθικηό ζύνολο.
Τν δεύηεξν ζηνηρείν ηνπ κνληέινπ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Nash είλαη ένα
ζημείο, (u*, v*)S θαη ην νπνίν νλνκάδεηαη ζημείο απειλήρ ή status-quo ζημείο. Ο
Nash ζεψξεζε ην κνληέιν δηαπξαγκαηεχζεσλ σο έλα παίγλην κεηαμχ δπν παηθηψλ νη
νπνίνη πεγαίλνπλ ζε κηα αγνξά γηα λα αληαιιάμνπλ αγαζά. Καη’απηφλ νη παίθηεο
έρνπλ ην δηθαίσκα επηινγήο λα κελ κπνπλ ζε θακηά εκπνξηθή ζπκθσλία, νπφηε ήηαλ
ινγηθφ γη’απηφλ λα ζεσξήζεη ην status-quo ζεκείν σο (u*, v*) = (0, 0) S. Η
κεηαγελέζηεξε ζεσξία απαηηεί φηη (u*, v*) είλαη έλα ηπραίν ζεκείν ηνπ S.
Γνζέληνο ελφο NΤU εθηθηνχ ζπλφινπ S θαη ελφο ζεκείνπ απεηιήο (u*, v*)  S,
ην πξφβιεκα είλαη λα απνθαζίζνπκε γηα έλα εθηθηφ δηάλπζκα ακνηβήο γηα ην παηρλίδη
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απηφ ην νπνίν ζα απεηθνλίδεη ηελ ηηκή ηνπ παηρληδηνχ πάλσ ζηνπο παίθηεο. Απηφ πνπ
ζέινπκε είλαη ε εχξεζε ελφο ζεκείνπ

(u , v )  f (S , u* , v* ),
ην νπνίν λα ζεσξείηαη δίθαην θαη ινγηθφ ‘απνηέιεζκα’ ή ‘ιχζε’ ηνπ παηρληδηνχ γηα
έλα ηπραίν θπξηφ ζχλνιν S θαη ζεκείν (u*, v*)  S. Σηελ πξνζέγγηζε ηνπ Nash, ε
θξάζε ‘δίθαην θαη ινγηθφ’ είλαη νξηζκέλε απφ ιίγα αμηψκαηα. Μεηά ζα δεηρζεί φηη
απηά ηα αμηψκαηα νδεγνχλ ζε κηα κνλαδηθή ιχζε

f ( S , u * , v* )

Αξιώμαηα ηος Nash για f (S , u* , v* )  (u , v )
1. Δθικηόηηηα.
(u , v )  S

2. Βεληιζηοποίηζη Pareto. Γελ ππάξρεη θαλέλα ζεκείν (u, v)S ηέηνην ψζηε:
u  u θαη v  v εθηφο ηνπ (u , v ) .
3. ςμμεηπία. Αλ ην S είλαη ζπκκεηξηθφ γηα ηελ επζεία u = v θαη αλ u* = v*,
ηφηε, u  v ,
4. Ανεξαπηηζία Άζσεηυν Δναλλακηικών (Independence Of Irrelevant
Alternatives). Αλ Τ είλαη έλα θιεηζηφ θπξηφ ππνζχλνιν ηνπ S, θαη αλ

(u* , v* )  T

θαη (u , v )  T , ηφηε

f (S , u* , v* )  (u , v )
5. Μη Μεηαβληηόηηηα (Invariance) Κάηυ από Αλλαγή Θέζηρ και
Κλίμακαρ. Αλ Τ = {(u΄, v΄ ) : u΄ = α1 + β1, v* = α2v + β2 γηα (u, v)  S}, φπνπ α1 > 0,
α2 > 0 θαη β1, β2 γλσζηνί αξηζκνί ηφηε:
f (T , a1u*  1 , a2v*  2 )  (a1u  1 , a2v  2 ).

Ανάλςζη Συν Αξιυμάηυν.
Δίλαη ρξήζηκν λα δνχκε πην αλαιπηηθά ηα παξαπάλσ αμηψκαηα. Τν πξώην
αμίσκα είλαη αλακθηζβήηεην. Τν ζπκθσλεζέλ απνηέιεζκα πξέπεη λα είλαη εθηθηφ. Τν
δεύηεξν αμίσκα απεηθνλίδεη ηελ ινγηθή ησλ παηθηψλ. Αλ νη παίθηεο δνπιεχνπλ καδί
θαη θηάζνπλ ζε κηα ζπκθσλία, ηφηε δελ ζα δερηνχλ ην (u, v) σο απνηέιεζκα αλ
επίζεο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ (uˆ, vˆ) κε û  u θαη v̂  v . Ωζηφζν ην δεχηεξν
αμίσκα είλαη ιηγφηεξν δπλαηφ απφ απηφ. Τν αμίσκα ιέεη φηη νη παίθηεο δελ ζα
δερφληνπζαλ ην δεχγνο (u, v) αλ επηηχγραλαλ (uˆ, vˆ) ηέηνην ψζηε û  u θαη v̂  v
(ή ην αληίζηξνθν).
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Απηφ δελ παίδεη θαλέλα ξφιν ζηελ βαζηθή ππφζεζε ηνπ ζεσξήκαηνο (φπνπ
ππάξρεη έλα (u, v)  S ηέηνην ψζηε u > u* θαη v > v*). κσο, ππνζέηνπκε φηη ην S
πεξηέρεη ηελ γξακκή απφ ην (0, 0) κέρξη ην (0, 1),ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απηνχ, θαη
(u*, v*) = (0, 0). O παίθηεο 1 κπνξεί λα επηηχρεη κηα ακνηβή 0 ρσξίο λα θάλεη θακηά
ζπκθσλία. Άξα γηα λα ζπκθσλήζεη ζην ζεκείν (0, 1) απαηηεί κηα αζζελνχο είδνπο
αιηξνπηζηηθή ζπκπεξηθνξά απφ κέξνπο ηνπ. Δίλαη αιήζεηα φηη απηή ε ζπκθσλία δελ
ζα ηνλ δεκίσλε, αιιά απηφο ν αζζελήο αιηξνπηζκφο δελ αθνινπζείηαη απφ ηελ
ππνηηζέκελε ινγηθή ησλ παηθηψλ.
Τν ηξίην αμίσκα είλαη ακεξφιεπην. Αλ ην παηρλίδη είλαη ζπκκεηξηθφ κεηαμχ
ησλ παηθηψλ, ηφηε δελ ππάξρεη ηίπνηα ζην παηρλίδη πνπ λα μερσξίδεη ηνπο παίθηεο,
άξα ην απνηέιεζκα ζα είλαη ζπκκεηξηθφ.
Τν ηέηαξην αμίσκα ίζσο λα είλαη ην πην ακθηιεγφκελν. Απηφ ιέεη φηη αλ δπν
παίθηεο ζπκθσλήζνπλ φηη (u , v ) είλαη κηα δίθαηε θαη ινγηθή ιχζε φηαλ ην S είλαη ην
εθηθηφ ζχλνιν, ηφηε ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην S εθηφο απφ ηα (u , v ) θαη
(u*, v*) είλαη ‘άζρεηα’. Αλ ην S κεησζεί ζε έλα ππνζχλνιν Τ  S, ηφηε αλ ην Τ
πεξηέρεη αθφκα ηα (u , v ) θαη (u*, v*),ηφηε νη παίθηεο ζα ζπκθσλήζνπλ πάλσ ζην
ζεκείν (u , v ) . κσο έζησ φηη ην S είλαη ην ηξίγσλν κε ζηνηρεία (0,0), (0, 4) θαη (2,
0) θαη (0, 0) ην ζεκείν απεηιήο. Καη ππνζέηνπκε φηη νη παίθηεο ζπκθσλνχλ ζην (1, 2)
σο ην απνηέιεζκα ηνπ παηρληδηνχ. Θα ζπκθσλνχζαλ νη παίθηεο γηα ην ίδην
απνηέιεζκα αλ ην εθηθηφ ζχλνιν Τ ήηαλ ην ηεηξάγσλν κε ζηνηρεία (0, 0), (0, 2), (1, 2)
θαη (2, 0); Καη αληίζηξνθα αλ νη παίθηεο ζπκθσλνχζαλ γηα ην απνηέιεζκα (1, 2) ζην
εθηθηφ ζχλνιν Τ, ζα ζπκθσλνχζαλ γηα ην ίδην απνηέιεζκα θαη ζην εθηθηφ ζχλνιν S;
Τν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ηα επηπιένλ ζεκεία κέζα ζην S δελ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο απεηιέο γηαηί έρεη ππνηεζεί φηη απηέο (απεηιέο) πεξηέρνληαη ζην
ζεκείν απεηιήο. Τα επηπιένλ ζεκεία απηά παξηζηάλνπλ αλέθηθηεο ειπίδεο ή ηδαληθά,
ηα νπνία απνδέρεηαη ν Παίθηεο 2 κε ηελ ζπκθσλία ηνπ ζην απνηέιεζκα (1, 2).
Τν πέκπην αμίσκα απιά απεηθνλίδεη ηελ αληίιεςε φηη νη σθέιεηεο ησλ
παηθηψλ είλαη ρσξηζηά θαζνξηζκέλεο έηζη ψζηε λα αιιάδνπλ κφλν ζέζε θαη θιίκαθα.
Άξα αλ θάπνηνο απφ ηνπο παίθηεο απνθαζίζεη λα αιιάμεη ηελ ζέζε θαη ηελ θιίκαθα
ηεο σθέιεηαο ηνπ, ηφηε απηφ αιιάδεη ηα λνχκεξα ζην bimatrix αιιά φρη ην παηρλίδη.
Άξα ε ζπκθσλεζείζα ιχζε πθίζηαηαη ηελ ίδηα αιιαγή.
Θεώπημα.
Υπάξρεη κηα κνλαδηθή ζπλάξηεζε f πνπ ηθαλνπνηεί ηα αμηψκαηα ηνπ Nash.
Δπηπιένλ αλ ππάξρεη έλα ζεκείν (u, v)S ηέηνην ψζηε αλ u > u* θαη v > v*, ηφηε f(S,
u*, v*) είλαη εθείλν ην ζεκείν ηνπ S πνπ κεγηζηνπνηεί (u – u*)(v – v*) κεηαμχ ησλ
ζεκείσλ ηνπ S πνπ είλαη ηέηνηα ψζηε u  u* θαη v  v*.
Θα αζρνιεζνχκε κε ηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη έλα ζεκείν (u, v)S ηέηνην
ψζηε u > u* θαη v > v*. Πξψηα ειέγρνπκε αλ ην ζεκείν (u , v ) είλαη κέζα ζην
ζχλνιν S+ = {(u, v)  S: u  u*, v  v*} ηθαλνπνηεί ηα αμηψκαηα ηνπ Nash. Η απφδεημε
γηα ηα πξψηα 4 είλαη πξνθαλήο. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πέκπηνπ αμηψκαηνο ζεκεηψλνπκε
ηα εμήο:
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Αλ (u – u*)(v – v*) κεγηζηνπνηείηαη πάλσ ζην S+ ζην (u , v ) ,
ηφηε, (α1u - α1u*)(α2v - α2v*) κεγηζηνπνηείηαη πάλσ ζην S+ ζην
(u , v ) .
έηζη θαη (α1u + β1 - α1u* - β1)(α2v + β2 - α2v* - β2) κεγηζηνπνηείηαη
πάλσ ζην S+ ζην ζεκείν (u , v ) ,
άξα ην (u΄ - α1u* - β1)(v΄ - α2v* - β2) κεγηζηνπνηείηαη πάλσ ζην Τ+
ζην ζεκείν (α1 u + β1, α2 v + β2) φπνπ Τ+ = {(u΄, v΄)  S : u΄ = α1u
+ β1, v΄ = α2v + β2}.
Γηα δείμνπκε φηη ηα αμηψκαηα απηά νξίδνπλ ην ζεκείν απηφ κνλαδηθά.
Αξρηθά, βξίζθνπκε φηη ην ζεκείν απηφ είλαη κνλαδηθφ γηα εηδηθά ζχλνια S. Σηελ
ζπλέρεηα βήκα - βήκα δείρλνπκε φηη ην ζεκείν απηφ είλαη κνλαδηθφ γηα φια ηα
θιεηζηά θαη θξαγκέλα θπξηά ζχλνια. Αλ ην S είλαη ζπκκεηξηθφ γχξσ απφ ηελ
γξακκή u = v θαη (0, 0)  S, ηφηε ηα αμηψκαηα (1), (2), (3) ζπλεπάγνληαη φηη f(S, 0, 0)
είλαη εθείλν ην ζεκείν (z, z)  S, πνπ είλαη ην πην απνκαθξπζκέλν απφ ηελ γξακκή u
= v. Τφηε ην αμίσκα (4) ζπλεπάγεηαη φηη αλ Τ είλαη έλα νπνηνδήπνηε θιεηζηφ θαη
00θξαγκέλν θπξηφ ππνζχλνιν ηνπ επίπεδνπ Ηz = {(u, v) : u + v  2z} φπνπ z > 0 θαη
αλ (z, z)  T, ηφηε f(T, 0, 0) = (z, z), αθνχ έλα ηέηνην ζχλνιν Τ είλαη έλα ππνζχλνιν
ελφο ζπκκεηξηθνχ ζπλφινπ κε ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο.
Έζησ ηψξα έλα ηπραίν θπξηφ θαη θιεηζηφ ζχλνιν S, (u*, v*)  S θαη (u , v )
ην ζεκείν ηνπ S+ γηα ην νπνίν κεγηζηνπνηείηαη ε πνζφηεηα (u - u*)(v - v*). Οξίδνπκε
α1, β1 θαη α2, β2 λα είλαη ηέηνηα ψζηε :
α1u* + β1 = 0 θαη α1 u + β1 = 1
α2v* + β2 = 0 θαη α2 v + β2 = 1
θαη γηα ην ζχλνιν Τ ζεσξνχκε φηη πιεξεί ην αμίσκα (5). Σχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή
δηαζπνξά (invariance) ηνπ ζεκείνπ (u , v ) θάησ απφ αιιαγή ζέζεο θαη θιίκαθαο, ην
ζεκείν (1, 1) = (α1 u + β1, α2 v + β2) κεγηζηνπνηεί ην uv πάλσ ζην ζχλνιν Τ*. Αθνχ
ε θιίζε ηεο θακπχιεο uv = 1 ζην ζεκείν (1, 1) είλαη -1, ην ζχλνιν Τ είλαη θπξηφ,
είλαη ππνζχλνιν ηνπ Η1, νπφηε f(T, 0, 0) = (1,1). Απφ ην αμίσκα (5) έρνπκε φηη f(Τ, 0,
0) = (α1u’ + β1, α2v’ + β2) φπνπ f(S, u*, v*) = (u’, v’). Δπεηδή (α1 u + β1, α2 v + β2) =
(1, 1) = (α1u΄ + β1, α2v΄ + β2). Άξα u = u΄, v = v΄ θαη (u , v ) = f(S, u*, v*).
Δδψ έρνπκε κηα γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε. Αο ζεσξήζνπκε ηηο θακπχιεο
(ππεξβνιέο) (u - u*)(v - v*) = c, φπνπ c κηα νπνηαδήπνηε ζηαζεξά. Αλ ην c είλαη πνιχ
κεγάιν, ηφηε απηή ε θακπχιε δελ ηέκλεη ην S.Μηθξαίλνληαο ζπλερψο ην c κέρξη ε
θακπχιε απηή κφιηο λα εθάπηεηαη ζην S, ε NTU ιχζε είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν ε
θακπχιεο θαη ην S εθάπηνληαη.
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Παπάδειγμα 1.
Έζησ S ην ηξίγσλν κε ζηνηρεία (0, 0), (0, 1) θαη (3, 0). Θεσξνχκε φηη ην
ζεκείν απεηιήο είλαη ην (0, 0). Τν φξην ηνπ βέιηηζηνπ Pareto είλαη ε γξακκή απφ ην (0,
1) έσο ην (3, 0) θαη έρεη θιίζε -1/3. Η θακπχιε ηεο κνξθήο uv = c ε νπνία εθάπηεηαη
ζ’ απηήλ ηε γξακκή πξέπεη λα έρεη θιίζε -1/3 ζην ζεκείν επαθήο. Άξα ε θιίζε ηεο
γξακκήο απφ ην (0, 0) έσο ην (u , v ) πξέπεη λα είλαη 1/3. Απηή ηέκλεη ην ζχλνξν ηνπ
Pareto ζην ζεκείν (3/2, 1/2). Άξα απνηειεί ηελ NTU ιχζε.

Παπάδειγμα 2.
Έζησ φηη ην NTU εθηθηφ ζχλνιν είλαη ε έιιεηςε
S  ( x, y) : ( x  2)2  4( y  1)2  8.

θαη (u*, v*) = (2, 1) ην ζεκείν απεηιήο. Τν ζεκείν (x, y)  S πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ
πνζφηεηα (x - 2)(y - 1), είλαη ε NTU ιχζε. Απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα
ζηελ πεξηνρή ηνπ βέιηηζηνπ Pareto πνπ πεξηέρεη ην ηφμν ηεο έιιεηςεο απφ ην

(2,1  2) έσο ην (2  2 2,1).
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Πάλσ ζην ηφμν απηφ

y  1  2  ( x  2)2 / 4 , άξα αλαδεηνχκε έλα

x [2, 2  2 2] πνπ λα κεγηζηνπνηεί ηελ πνζφηεηα:

( x  2)( y  1)  ( x  2) 2  ( x  2) 2 / 4
Η παξάγσγνο ζπλάξηεζε ηεο παξαπάλσ πνζφηεηαο είλαη:

2  ( x  2)2 / 4  ( x  2)2 / 4 2  ( x  2) 2 / 4
Θέηνληαο ηελ παξαπάλσ πνζφηεηα ίζε κε 0, πξνθχπηεη φηη: ( x  2)2  4 νη ξίδεο ηεο
νπνίαο είλαη νη 2  2 θαη 2  2 . Άξα πξέπεη λα ηζρχεη φηη x = 4 θαη y = 2 γηαηί

x [2, 2  2 2] .
Τειηθά ε NTU ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη:

(u , v ) = (4, 2)
Παπάδειγμα 3.
Αο ζεσξήζνπκε ην bimatrix

ηνπ νπνίνπ ην NTU εθηθηφ ζχλνιν δίλεηαη απφ ην ζρήκα:

Θεσξνχκε φηη ην ζεκείν απεηιήο είλαη ην (u*, v*) = (0, 0). Η πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη
ην βέιηηζην Pareto είλαη ην επζχγξακκν ηκήκα κεηαμχ ηνπ (1, 4) θαη ηνπ (4, 3). Η
επζεία απηή έρεη θιίζε -1/3. Η ηνκή ηεο παξαπάλσ επζείαο θαη ηνπ επζχγξακκνπ
ηκήκαηνο πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ζεκείσλ (0, 0) θαη (4, 3) θαη έρεη θιίζε 1/3 είλαη
ην ζεκείν (4, 3). Άξα ην (4, 3) είλαη ε NTU ιχζε.
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Η Πποζέγγιζη Lambda-Transfer (λ-Μεηαθοπά).
Υπάξρεη θαη κηα άιιε πξνζέγγηζε γηα ηελ ιχζε ηνπ NTU πξνβιήκαηνο ε
νπνία εκθαλίδεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Nash. Καηά
πξώηνλ, ε κέζνδνο απηή ζπλδέεη ηελ ιχζε κε ηελ αληίζηνηρε ιχζε ηνπ TU
πξνβιήκαηνο. Δεύηεξνλ κε ηελ κέζνδν απηή απνθεχγνληαη νη δπζθνιίεο πνπ
ζπλαληψληαη ζηελ επαιήζεπζε ησλ αμησκάησλ ηνπ Nash. Τξίηνλ, ηα ζεκεία απεηιήο
πξνθχπηνπλ θπζηθά σο ζπλάξηεζε ηνπ bimatrix θαη δελ είλαη αλαγθαίν λα
θαζνξηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ. Τέηαξηνλ, ε κέζνδνο απηή επεθηείλεηαη θαη ζε πην
γεληθά πξνβιήκαηα, αιιά φηαλ έρνπκε πξνβιήκαηα κε ζεκείν απεηιήο (0, 0), ηφηε
απηή δίλεη ην ίδην απνηέιεζκα κε ηελ κέζνδν ηνπ Nash.
Η θχξηα δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεηαη ζην NTU πξφβιεκα είλαη φηη νη
σθέιεηεο ησλ παηθηψλ κεηξψληαη ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο. Αλ ππνηεζεί φηη νη
σθέιεηεο ησλ παηθηψλ κεηξψληαη πάλσ ζηηο ίδηεο κνλάδεο θαη ε TU ιχζε ηνπ
πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη κέζα ζην NTU εθηθηφ ζχλνιν, ηφηε ε παξαπάλσ ιχζε είλαη
ιχζε θαη ηνπ NTU πξνβιήκαηνο. Άξα ην πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ ιχζε
ηνπ NTU παηρληδηνχ βξίζθεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε TU ιχζε δελ πεξηέρεηαη ζην
NTU εθηθηφ ζχλνιν.
Θπκίδνπκε φηη νη σθέιεηεο ησλ παηθηψλ δελ κεηξψληαη κε ηηο ίδηεο κνλάδεο.
Γηα ηελ επίιπζε ηνπ NTU πξνβιήκαηνο ζεσξνχκε ηελ εμήο ππφζεζε:
Έζησ φηη κηα αχμεζε θαηά κηα κνλάδα ηεο σθέιεηαο ηνπ Παίθηε 1 αμίδεη φζν
κηα αχμεζε θαηά ι κνλάδεο ηεο σθέιεηαο ηνπ Παίθηε 2, φπνπ ι > 0. Τφηε ην παηρλίδη
αλαιχεηαη σο εμήο:
Έζησ φηη ην αξρηθφ bimatrix είλαη ην (Α, Β). Τφηε ζεσξνχκε ην παίγλην κε
bimatrix (ιΑ, Β) θαη βξίζθνπκε ηελ TU ιχζε ηνπ παξαπάλσ παηρληδηνχ. Καηφπηλ
δηαηξνχκε ηελ ακνηβή ηνπ Παίθηε 1 κε ι, γηα λα επηζηξέςνπκε ζην αξρηθφ πξφβιεκα,
δειαδή ζηηο αξρηθέο κνλάδεο σθέιεηαο γηα ηνλ Παίθηε 1. Τν παηρλίδη απηφ θαιείηαη
λ-transfer. H TU ιχζε γηα ην παίγλην απηφ είλαη: θ(ι) = (θ1(ι), θ2(ι)), φπνπ
θ1(ι) = ζ(ι) + δ(ι)/2ι θαη θ2(ι) = ζ(ι) - δ(ι)/2

(10)

κε ζ(ι) = maxij {ιaij + bij} θαη δ(ι) = Val(ιΑ - Β).
Αλ ην ζεκείν θ(ι) βξίζθεηαη κέζα ζην NTU εθηθηφ ζχλνιν, ηφηε είλαη ε ιχζε
ηνπ NTU πξνβιήκαηνο.
Μπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ππάξρεη κηα κνλαδηθή ηηκή ηνπ ι, έζησ ι*, ηέηνηα
ψζηε, ην ζεκείν θ(ι*) λα βξίζθεηαη κέζα ζην NTU εθηθηφ ζχλνιν. Άξα ην θ(ι*)
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εχξεζε ηεο NTU ιχζεο. Η ηηκή ηνπ ι* θαιείηαη
ιζοπποπία ανηαλλαγήρ αναλογίαρ (equilibrium exchange rate).
Η ηηκή ηνπ ζεκείνπ θ(ι*) πξνζεγγίδεηαη εχθνια κε ηελ βνήζεηα ελφο
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Δθεί πνπ παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο είλαη ζηνλ
ππνινγηζκφ ηεο Val(ιΑ - Β). Απηφ ην πξφβιεκα εμαθαλίδεηαη ζηα bimatrix παηρλίδηα
(Α, Β), φηαλ νη πίλαθεο Α θαη -Β έρνπλ ζαγκαηηθά ζεκεία ζηελ ίδηα ζέζε κέζα ζηνλ
πίλαθα. Τέηνηα bimatrix παηρλίδηα, φηαλ ζεσξνχληαη σο NTU παηρλίδηα, θαινχληαη
παίγνια πποζαπμοζμένυν ζημείυν απειλήρ (fixed threat point games). Απηφ
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ζπκβαίλεη γηαηί φπνηα θαη αλ είλαη ε ηηκή ηνπ ι, ην πηλαθηθφ παίγλην ιΑ - Β ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη ην ζεκείν απεηιήο, έρεη έλα ζαγκαηηθφ ζεκείν ζηελ
ίδηα ζέζε κέζα ζηνλ πίλαθα. Άξα ε ζηξαηεγηθή απεηιήο θαη ην ζεκείν απεηιήο ελφο
ι-transfer παηρληδηνχ δελ εμαξηψληαη απφ ην ι.
Παπάδειγμα.
Έζησ ην bimatrix
  1,1

  0, 0 

1,3 
 3, 1 

(11)

Οη πίλαθεο Α θαη -Β έρνπλ ζαγκαηηθά ζεκεία ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία. Άξα
ν πίλαθαο ιΑ-Β:
   1   3 


3  1
 0

έρεη έλα ζαγκαηηθφ ζεκείν ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία γηα θάζε ηηκή ηνπ ι, ι  0.
Οπφηε ην (0, 0) είλαη έλα πξνζαξκνζκέλν ζεκείν απεηιήο γηα ην παίγλην απηφ. Γηα λα
βξνχκε ηελ NTU ιχζε ςάρλνπκε λα βξνχκε έλα ζεκείν ι* ηέηνην ψζηε ε γξακκή ρ =
y λα εμέξρεηαη απφ ην S ζε έλα ζεκείν θιίζεο –1 (ή πην ζπγθεθξηκέλα, ην S
πεξηέρεηαη θάησ απφ ηελ γξακκή θιίζεο -1 ζην ζεκείν εμφδνπ). Σηελ ζπλέρεηα
βξίζθνπκε ηελ γξακκή θιίζεο ι* απφ ην (0, 0) πνπ εμέξρεηαη απφ ην ζχλνιν S ζε έλα
ζεκείν θιίζεο –ι*. Τν ζεκείν εμφδνπ είλαη ε NTU ιχζε θαη ε ι-transfer κέζνδνο
βξίζθεη ηελ ίδηα ιχζε κε ηελ κέζνδν ηνπ Nash.
Τν γεγνλφο φηη ΝΤU ιχζε γηα ην ι-transfer παηρλίδη κε έλα πξνζαξκνζκέλν
ζεκείν απεηιήο είλαη ε ιχζε Nash, είλαη πνιχ θαιή γελίθεπζε θαη ηζρχεη αθφκα θαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζαξκνζκέλν ζεκείν απεηιήο δελ είλαη ην αξρηθφ ζεκείν
απεηιήο. Η NTU ιχζε βξίζθεηαη σο ην ζεκείν εμφδνπ απφ ην S κηαο επζείαο θιίζεο
ι* απφ ην πξνζαξκνζκέλν ζεκείν απεηιήο, ηέηνηαο ψζηε φιν ην S λα πεξηέρεηαη θάησ
απφ ηελ γξακκή θιίζεο –ι* κέζσ ηνπ ζεκείνπ εμφδνπ.
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Μέπορ 2.
Παίγνια Με ςμμασίερ (ή ςναπιζμούρ).
1. ΣU Παίγνια Πολλών Αηόμυν.
Θα αζρνιεζνχκε κε ηα παίγληα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ πνιιώλ αηόκσλ. Σηα
παηρλίδηα απηνχ ηνπ είδνπο δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πάλσ ζηηο ζπκθσλίεο πνπ
επηηπγράλνληαη απφ ηνπο παίθηεο. Δπηπιένλ ππνζέηνπκε φηη φιεο νη ακνηβέο έρνπλ
κεηξεζεί πάλσ ζηηο ίδηεο κνλάδεο θαη φηη ππάξρεη κηα κεηαθνξά σθέιεηαο
(transferable utility) ε νπνία επηηξέπεη λα γίλνληαη πιάγηεο πιεξσκέο (side payments)
κεηαμχ ησλ παηθηψλ. Οη πιάγηεο πιεξσκέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θίλεηξα
γηα ηνπο παίθηεο πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ θνηλέο ζηξαηεγηθέο. Άξα ζηα παηρλίδηα
απηήο ηεο κνξθήο, νη παίθηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα ζρεκαηίδνπλ ζπκκαρίεο ή
ζπλαζπηζκνχο. Η δνκή πνπ απνθηά ην παηρλίδη απφ ηελ ζπλαζπηζκέλε κνξθή έρεη σο
ζθνπφ ηελ αλαγσγή ηνπ παηρληδηνχ ζε κηα ηέηνηα κνξθή πνπ νη ζπλαζπηζκνί παίδνπλ
θεληξηθφ ξφιν.
1.1. ςναζπιζμένη Μοπθή (ή Μοπθή ςμμασίαρ) (Coalitional Form).
Υαπακηηπιζηικέρ ςναπηήζειρ.
Έζησ n  2, o αξηζκφο ησλ παηθηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην παηρλίδη,
αξηζκεκέλνη απφ 1 έσο n. Οξίδνπκε κε N ην ζχλνιν ησλ παηθηψλ δειαδή Ν = {1,
2, ..., n}. Έλαο ζπλαζπηζκφο S νξίδεηαη φηη είλαη έλα ππνζχλνιν ηνπ Ν, δειαδή S 
N. Πξνθαλψο ην ζχλνιν φισλ ησλ ζπλαζπηζκψλ είλαη 2Ν. Τέινο αλ ν ζπλαζπηζκφο
είλαη ην  , ηφηε θαιείηαη κενόρ ζςναζπιζμόρ (empty coalition), ελψ αλ ν
ζπλαζπηζκφο είλαη ην Ν ιέγεηαη ππώηορ ζςναζπιζμόρ (grand coalition).
Αλ ζην παηρλίδη ζπκκεηέρνπλ 2 παίθηεο ηφηε ππάξρνπλ ηέζζεξηο ζπλαζπηζκνί,
{, {1}, {2}, Ν}. Αλ ζην παηρλίδη παίδνπλ 3 παίθηεο ηφηε ππάξρνπλ 8 ζπλαζπηζκνί:
{, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, Ν}. ηαλ έρνπκε n παίθηεο ην ζχλνιν ησλ
ζπλαζπηζκψλ 2Ν έρεη 2n ζηνηρεία.
Οπιζμόρ.
Η ζςναζπιζμένη μοπθή (coalitional form) ελφο παίγληνπ n αηφκσλ δίλεηαη
απφ έλα δεχγνο (Ν, v), φπνπ Ν = {1, 2, ..., n} είλαη ην ζύλνιν ησλ παηθηώλ θαη v είλαη
κηα πξαγκαηηθή ζπλάξηεζε πνπ θαιείηαη ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε ηνπ παηρληδηνχ
θαη νξίδεηαη πάλσ ζην ζχλνιν 2Ν φισλ ησλ ζπλαζπηζκψλ (ππνζχλνια ηνπ Ν) θαη
πιεξεί ηηο εμήο ζπλζήθεο:
(1)

v() = 0

(2)
(ππεξαζξνηζηηθφηεηα) Aλ S, T είλαη μέλεο ζπκκαρίεο (δειαδή ST
=), ηφηε: v(S) + v(T)  v(ST).
Σε ζχγθξηζε κε ηελ ζηξαηεγηθή ή ηελ εθηεηακέλε κνξθή ησλ παηρληδηψλ
κεηαμχ n αηφκσλ, ν νξηζκφο απηφο είλαη πνιχ απιφο. Η πνζφηεηα v(S) είλαη έλαο
πξαγκαηηθφο αξηζκφο γηα θάζε ζπλαζπηζκφ S  N, ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε
ηηκή ελφο ζπλαζπηζκνχ S φηαλ ηα κέιε ηνπ δξνπλ καδί σο κηα κνλάδα. Η ζπλζήθε (1)
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ιέεη φηη θάζε θελφ ζχλνιν έρεη ηηκή 0. Δλψ ε ζπλζήθε (2) επηζεκαίλεη φηη ε ηηκή δπν
μέλσλ κεηαμχ ηνπο ζπλαζπηζκψλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηφζν κεγάιε φηαλ απηνί
‘δνπιεχνπλ’ καδί φπσο φηαλ απηνί ‘δνπιεχνπλ’ ρσξηζηά.

1.2. σέζη Με Σην ηπαηηγική Μοπθή.
Η ζηπαηηγική μοπθή ελφο παηρληδηνχ κεηαμχ n αηφκσλ δίλεηαη απφ ην
παξαθάησ δηάλπζκα δηάζηαζεο 2n:

( X1 , X 2 ,

, X n , u1 , u2 ,

, un )

φπνπ:
1.

Φi είλαη ην ζύλνιν ησλ γλήζησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπ Παίθηε i, κε i = 1, 2, …,
n.

2.

ui(x1, …, xn) είλαη ε ζπλάξηεζε ακνηβήο ηνπ παίθηε i, αλ ν Παίθηεο 1
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ζηξαηεγηθή x1Φ1, ν Παίθηεο 2 ρξεζηκνπνηήζεη ηελ
ζηξαηεγηθή x2Φ2, ..., ν Παίθηεο n ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ζηξαηεγηθή
xnXn, γηα θάζε i = 1, 2, …, n.

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ελφο παηρληδηνχ ζηξαηεγηθήο κνξθήο ζε παηρλίδη
ζπλαζπηζκέλεο κνξθήο απαηηεί ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο v(S) γηα θάζε ζπλαζπηζκφ
S2N. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο αληηζηνηρίζνπκε κηα ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε
ζε έλα παηρλίδη ζηξαηεγηθήο κνξθήο είλαη λα νξίζνπκε ηελ v(S) γηα θάζε S2N σο
ηελ ηηκή ελφο παηρληδηνχ κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο κεηαμχ δπν παηθηψλ πνπ παίξλνπκε
φηαλ ν ζπλαζπηζκφο S ελεξγεί σο ν έλαο παίθηεο θαη ν ζπκπιεξσκαηηθφο
ζπλαζπηζκφο SC = N – S ελεξγεί σο ν άιινο. Τφηε ε ακνηβή γηα ηνλ S είλαη :



iS

ui ( x1 ,

, xn )

θαη ην ζύλνιν ησλ ακνηβώλ γηα ηνπο παίθηεο πνπ απνηεινύλ ηνλ ζπλαζπηζκό S είλαη:
v( S )  Val ( ui ( x1 ,
iS

, xn ))

(1)

Η ηηκή v(S) είλαη ην αλάινγν ηεο ζηάζκεο αζθάιεηαο. Παξηζηάλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ
(θέξδνο) πνπ κπνξεί λα εγγπεζεί ν ζπλαζπηζκφο S, νηηδήπνηε θαη λα θάλνπλ ηα κέιε
ηνπ ζπλαζπηζκνχ SC πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζηα κέιε ηνπ ζπλαζπηζκνχ
S. Απηφ είλαη έλα θαηψηεξν φξην ηεο ακνηβήο πνπ ζα έπξεπε λα ιάβεη ν ζπλαζπηζκφο
S επεηδή ππνζέηεη φηη ηα κέιε ηνπ ζπλαζπηζκνχ SC αγλννχλ ηηο πηζαλέο ακνηβέο πνπ
ζα ιάκβαλαλ σο απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο.
Δπηπιένλ, ε ζπλάξηεζε v ηεο ζρέζεο (1) είλαη κηα ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε.
Απηφ απνδεηθλχεηαη πνιχ εχθνια. Καηαξρήλ ε πξψηε ζπλζήθε ηνπ νξηζκνχ
ηθαλνπνηείηαη αθνχ πξνθαλψο ην θελφ άζξνηζκα είλαη 0. Γηα λα δείμνπκε φηη ηζρχεη
θαη ε δεχηεξε ζπλζήθε εξγαδφκαζηε σο εμήο: Έζησ s ην ζχλνιν ησλ ζηξαηεγηθψλ
γηα ηνλ ζπλαζπηζκφ S πνπ εγγπάηαη ηηκή v(S) θαη t ην ζχλνιν ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα
ην Τ, ην νπνίν εγγπάηαη ηηκή v(T). Τφηε ην ζχλνιν ησλ ζηξαηεγηθψλ (s,t) κπνξεί λα
εγγπεζεί γηα ην S
T ηηκή ην ιηγφηεξν v(S) + v(T).Αλ ρξεζηκνπνηνχζακε έλα
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T) 

θαιχηεξν ζχλνιν ζηξαηεγηθψλ ζα είρακε θαιχηεξν απνηέιεζκα. Οπφηε: v(S
v(S) + v(T).

Άξα θάζε πεπεξαζκέλν παηρλίδη κεηαμχ n αηφκσλ πνπ βξίζθεηαη ζε
ζηξαηεγηθή κνξθή, κπνξεί λα αλαρζεί ζε παίγλην ζπλαζπηζκέλεο κνξθήο κε ηνλ
παξαπάλσ ηξφπν. Σπρλά ε αλαγσγή απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα
ζεκαληηθψλ γλσξηζκάησλ ελφο παηρληδηνχ (ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ κνξθή) φπσο π.ρ. νη
απεηιέο ζηνλ αληίπαιν παίθηε. Τέινο, γηα κηα δνζκέλε ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε v,
ππάξρνπλ πνιιά παηρλίδηα ζε ζηξαηεγηθή κνξθή ησλ νπνίσλ ε αλαγσγή ζε
ζπλαζπηζκέλα έρεη απηήλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε.
Έλαο ηξφπνο θαηαζθεπήο ελφο παηρληδηνχ ζε ζηξαηεγηθή κνξθή, ηνπ νπνίνπ ε
αλαγσγή ζε ζπλαζπηζκέλε κνξθή έρεη κηα δνζκέλε ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε v,
είλαη ν αθφινπζνο. Ο ρψξνο ησλ ζηξαηεγηθψλ Φi γηα ηνλ Παίθηε i ζεσξείηαη σο ην
ζχλνιν φισλ ησλ ζπλαζπηζκψλ πνπ πεξηέρνπλ ην i, δειαδή:
X i  S  2 N : i  S  .

Τφηε ε ακνηβή γηα ηνλ παίθηε i είλαη ην ειάρηζην πνζφ v({i}), εθηφο αλ φια ηα κέιε
ηνπ ζπλαζπηζκνχ Si πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ παίθηε i, δηαιέμνπλ ηνλ ίδην
ζπλαζπηζκφ φπσο ν παίθηεο i. Σ’απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ζπλαζπηζκφο Si δίλεηαη απφ
ηελ ηηκή ηνπ v(Si), ε νπνία κεηά κνηξάδεηαη αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ. Τφηε ε
ζπλάξηεζε ακνηβήο ui είλαη:

ui ( S1 ,

αλ S j  Si γηα φια ηα j  Si
v( Si ) / | Si |
, Sn )  
v(i)
δηαθνξεηηθά


(2)

φπνπ |Si| είλαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ ζπλαζπηζκνχ Si. Απφ ηα παξαπάλσ
πξνθχπηεη φηη έλαο ζπλαζπηζκφο S κπνξεί λα εγγπεζεί ακνηβή v(S) γηα ηνλ εαπηφ ηνπ,
αλ θάζε κέινο ηνπ ζπλαζπηζκνχ S επηιέγεη S σο ηνλ ζπλαζπηζκφ ηεο αξεζθείαο ηνπ.
Δπηπιένλ αθνχ ην v είλαη ππεξαζξνηζηηθφ, ν ζπλαζπηζκφο S δελ κπνξεί λα εγγπεζεί
κεγαιχηεξε ακνηβή γη’απηφλ φηαλ ηα κέιε ηνπ ζρεκαηίδνπλ ππνζπλαζπηζκνχο.
1.3. Παίγνια ηαθεπού Αθποίζμαηορ.
Έλα παηρλίδη ζε ζηξαηεγηθή κνξθή ιέγεηαη φηη είλαη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο
αλ ηζρχεη φηη:



i

ui ( x1 ,

, xn )  0

γηα φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο x1, ..., xn ησλ παηθηψλ. Σ’έλα ηέηνην παηρλίδη παξαηεξνχκε
φηη:



iS

ui ( x1 ,

, xn )  iS ui ( x1 ,

, xn )

γηα θάζε ζπλαζπηζκφ S, φπνπ S  N  S είλαη ην ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ S, ην νπνίν
ζπκβνιίδεηαη επίζεο θαη κε SC. Απφ ηα παξαπάλσ ζπλεπάγεηαη φηη απφ ηελ αλαγσγή
ελφο παηρληδηνχ ζηξαηεγηθήο κνξθήο ζε ζπλαζπηζκέλε κνξθή πξνθχπηεη ε εμήο
βαζηθή ζρέζε γηα φινπο ηνπο ζπλαζπηζκνχο S:

v( S )  v( S )  0
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Απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν νξηζκφο ελφο παηρληδηνχ κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο ζηελ
ζπλαζπηζκέλε κνξθή. Οκνίσο έλα παηρλίδη ζηξαηεγηθήο κνξθήο είλαη ζηαζεξνχ
αζξνίζκαηνο αλ γηα θάπνηα ζηαζεξά c ηζρχεη:



iN

ui ( z1 ,

, zn )  c

Η αλαγσγή ελφο ηέηνηνπ παηρληδηνχ ζε ζπλαζπηζκέλε κνξθή νδεγεί ζην
ζπκπέξαζκα:

v(S )  v(S )  c  v( N )
γηα φινπο ηνπο ζπλαζπηζκνχο S. Απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν νξηζκφο ηνπ
παηρληδηνχ ζηαζεξνχ αζξνίζκαηνο ζηελ ζπλαζπηζκέλε κνξθή.
Οπιζμόρ.
Έλα παίγλην ζε ζπλαζπηζκέλε κνξθή θαιείηαη παίγνιο
αθποίζμαηορ γηα φινπο ηνπο ζπλαζπηζκνχο S2N αλ ηζρχεη φηη:

ζηαθεπού

v(S )  v(S )  c  v( N )
Έλα ηέηνην παηρλίδη θαιείηαη μηδενικού αθποίζμαηορ αλ ηζρχεη επηπιένλ θαη v(N) =
0.
1.4. Παπάδειγμα.
Θεσξνχκε ην παηρλίδη ηξηψλ αηφκσλ κε παίθηεο α, β, γ κε δπν γλήζηεο
ζηξαηεγηθέο ν θαζέλαο θαη δηαλχζκαηα ακνηβήο:

Καηαξρήλ ζέινπκε λα βξνχκε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε v γηα λα
κεηαηξέςνπκε ην παηρλίδη ζε ζπλαζπηζκέλε κνξθή. Έρνπκε φηη v() = 0. Δπίζεο
είλαη εχθνιε ε εχξεζε ηνπ v(N). Απηφ είλαη εθείλν ην ζηνηρείν ησλ παξαπάλσ
πηλάθσλ πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν άζξνηζκα. Παξαηεξνχκε φηη ην ζηνηρείν (4, 2, 3)
έρεη άζξνηζκα 9. Άξα v(N) = 9. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ v({1}), ππνινγίδνπκε ηνλ
πίλαθα ακνηβήο γηα ηηο λίθεο ηνπ παίθηε α ελαληίνλ ησλ παηθηψλ β θαη γ.
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0 1
Οη ζηήιεο 2 θαη 3 ππεξάρνληαη, άξα, έρνπκε v({1}) = Val 
 = 1/2.
1 0

Γηα ηελ εχξεζε ησλ v({2}), v({3}) θαηαζθεπάδνπκε κε ηνλ ίδην ηξφπν ηνπο
πίλαθεο ησλ ληθψλ ηνπ παίθηε β ελαληίνλ ησλ α θαη γ θαη ησλ ληθψλ ηνπ γ ελαληίνλ
ησλ α θαη β αληίζηνηρα. Σηελ ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ηηο ηηκέο ησλ παηρληδηψλ απηψλ.
Παξαηεξνχκε φηη ζηνλ πίλαθα ησλ ληθψλ ηνπ παίθηε β ε επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο 2
απφ ηνλ β θαη ε επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο (2, 1) απφ ηνπο παίθηεο α θαη γ, είλαη έλα
ζαγκαηηθφ ζεκείν κε ηηκή v({2}) = 0. Σηνλ πίλαθα ησλ ληθψλ ηνπ παίθηε γ, ε ηηκή ηνπ
παηρληδηνχ είλαη v({3}) = 3/4. Γηα λα βξνχκε ηελ ηηκή v({1, 3}) πξέπεη πξψηα λα
θαηαζθεπάζνπκε ηνλ πίλαθα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ληθψλ ηνπ παίθηε α θαη ηνπ παίθηε
γ ελαληίνλ ηνπ β. Απηφο είλαη:

Σηνλ πίλαθα απηφ παξαηεξνχκε φηη νη δπν θαηψηεξεο γξακκέο ππεξέρνληε απφ
ηελ δεχηεξε. Άξα ε ηηκή ηνπ παηρληδηνχ είλαη:
1 7
v({1,3}) = Val 
 = 5/2.
3 1

Με ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν ππνινγίδνπκε φηη v({1, 2}) = 3 θαη v({2, 3}) = 2.
Βεβαίσο θαη φινη νη παξαπάλσ πίλαθεο έρνπλ ζαγκαηηθά ζεκεία. Έηζη
νινθιεξψζακε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ζπλάξηεζεο, νπφηε κπνξνχκε λα
κεηαηξέςνπκε ην παηρλίδη ζε ζπλαζπηζκέλε κνξθή.
2. Καηαλογιζμόρ Αμοιβών Και Ο Πςπήναρ.
Σηα παηρλίδηα ζπλεξγαζίαο, απηφ πνπ επηβάιιεηαη λα θάλνπλ νη παίθηεο είλαη
λα ελψζνπλ ηα θνηλά ζπκθέξνληα πνπ έρνπλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνλ κεγάιν
(πξψην) ζπλαζπηζκφ Ν. Άξα απφ ηελ ηδηφηεηα ηεο ππεξαζξνηζηηθφηεηαο ην πνζφ πνπ
απνθηνχλ είλαη v(N), ην νπνίν είλαη ηφζν κεγάιν φζν θαη ην πνζφ πνπ ιακβάλεηαη
απφ θάζε μέλα κεηαμχ ηνπο ζχλνια ζπλαζπηζκψλ πνπ νη παίθηεο ζρεκαηίδνπλ. πσο
θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ TU παηρληδηψλ κεηαμχ δπν αηφκσλ, είλαη ινγηθφ λα
ππνζέζνπκε φηη νη ‘ινγηθνί’ παίθηεο ζα ζπκθσλήζνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ έηζη ψζηε λα
ζρεκαηίζνπλ ηνλ κεγάιν ζπλαζπηζκφ θαη λα ιάβνπλ ακνηβή v(N). Οπφηε ην κφλν
πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ παηθηψλ γηα ην πψο ζα
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κνηξάζνπλ ηελ ακνηβή κεηαμχ ηνπο. Σ’απηήλ ηελ ελφηεηα ζα αζρνιεζνχκε κε κηα απφ
ηηο πηζαλέο κεζφδνπο κηαο ζπκθσλίαο ζηελ νπνία γίλεηαη δίθαηε θαηαλνκή ησλ
θεξδψλ θαη ε νπνία είλαη ζηαζεξή κε ηελ έλλνηα φηη θαλέλαο παίθηεο δελ επηζπκεί λα
ζπάζεη απηήλ ηελ ζπκθσλία. Απηέο νη δηαηξέζεηο ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ θαινχληαη
ζεκεία ηνπ ππξήλα θαη απνηεινχλ κηα θεληξηθή έλλνηα ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ ζηελ
νηθνλνκία.
2.1. Καηαλογιζμόρ Συν Αμοιβών (Imputations).
Έλα δηάλπζκα ακνηβήο x = (x1, x2, ..., xn) ησλ πξνηεηλφκελσλ πνζψλ πνπ
ιακβάλνληαη απφ ηνπο παίθηεο, κε ηελ έλλνηα φηη ν παίθηεο i νθείιεη λα ιάβεη ακνηβή
xi ,θαιείηαη θαηαινγηζκφο ησλ ακνηβψλ (imputation). Η πξψηε επηζπκεηή ηδηφηεηα
θάζε θαηαινγηζκνχ ακνηβψλ είλαη φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνπο
παίθηεο πξέπεη λα είλαη v(N).
Οπιζμόρ.
Έλα δηάλπζκα ακνηβήο ρ = (ρ1, ..., ρn) ιέγεηαη φηη είλαη ομαδικά λογικό (group
rational) ή ικανό (efficient) αλ ηζρχεη :



n

x  v( N ).

i 1 i

Καλέλαο παίθηεο δελ αλακέλεηαη λα ζπκθσλήζεη λα ιάβεη κηθξφηεξε ακνηβή
απφ εθείλε πνπ ζα ιάκβαλε αλ έπαηδε κφλνο ηνπ ην παηρλίδη. Γη’απηφ κηα δεχηεξε
θπζηθή ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί έλαο θαηαινγηζκφο ακνηβήο, ρ = (ρ1, ..., ρn)
είλαη:

xi  v({i})
γηα θάζε i=1,2,…n.
Οπιζμόρ.
Έλα δηάλπζκα ακνηβήο ρ
(individually rational) αλ ηζρχεη φηη:

θαιείηαη

μεμονυμένα

(αηομικά)

λογικό

xi  v({i})
γηα θάζε i=1,2,…,n.
Οπιζμόρ.
Έλαο καηαλογιζμόρ αμοιβών (imputation) είλαη έλα δηάλπζκα ακνηβήο ην
νπνίν είλαη νκαδηθά ινγηθφ (group rational) θαη αηνκηθά ινγηθφ (individually rational).
Τν ζχλνιν ησλ θαηαινγηζκψλ ακνηβψλ είλαη ην εμήο:

x  ( x ,
1



, xn ) : iN xi  v( N ), θαη xi  v({i}) γηα φια ηα i  N .

(1)
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Τν ζχλνιν ηνπ θαηαινγηζκνχ ακνηβψλ δελ είλαη πνηέ θελφ αθνχ ιφγσ ηεο
ππεξαζξνηζηηθφηεηαο ηνπ v, έρνπκε φηη:



n

v({i})  v( N )

i 1

Γηα παξάδεηγκα, έλαο θαηαινγηζκφο ακνηβψλ, δίλεηαη απφ ην ρ = (ρ1, ρ2, ..., ρn), φπνπ:
xi  v({i}) γηα φια ηα i = 1, 2, …, n θαη
xn  v( N )  1 v({i}).
n 1

Απηφο ν θαηαινγηζκφο ακνηβψλ πξνηηκάηαη θπξίσο απφ ηνλ παίθηε n. Άξα ην
ζχλνιν ηνπ θαηαινγηζκνχ ακνηβψλ είλαη ην simplex πνπ πεξηέρεη ηελ θπξηή ζήθε ησλ
n ζεκείσλ ηα νπνία παίξλνπκε ζέηνληαο xi = v({i}) γηα φια ηα ρi εθηφο απφ έλα, ην
νπνίν πξέπεη λα πιεξεί ηελ ζπλζήθε:



n

1

xi  v( N ).

Άξα ζπλερίδνληαο ην παξάδεηγκα ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο (1.4) έρνπκε φηη:
Καηαξρήλ ε ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε είλαη:
v({1}) = 1/2, v({2}) = 0, v({3}) = 1 θαη v(N) = 9.
Τν ζχλνιν ηνπ θαηαινγηζκνχ ακνηβψλ δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
{(x1, x2, x3) : x1 + x2 + x3 = 9, x1 ≥ 1/2, x2 ≥ 0, x3 ≥ 1}.
Απηφ είλαη έλα ηξίγσλν ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία ηθαλνπνηνχλ δπν απφ ηηο ηξεηο
αληζφηεηεο. Η ιχζε ησλ παξαπάλσ αληζνηήησλ δίλεη: (8, 0, 1), (1/2, 15/2, 1) θαη (1/2,
0, 17/2). Απηφο είλαη ν θαηαινγηζκφο ακνηβψλ πνπ πξνηηκάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο
παίθηεο α, β θαη γ αληίζηνηρα.
2.2. Κύπια (ημανηικά) Παισνίδια (Essential Games).
Υπάξρεη κηα ηεηξηκκέλε πεξίπησζε ζηελ νπνία ην ζχλνιν ηνπ θαηαινγηζκνχ
ακνηβψλ πεξηέρεη κφλν έλα ζεκείν. Έλα ηέηνην παηρλίδη ιέγεηαη αζήκαλην.
Οπιζμόρ.
Έλα παίγλην ζε ζπλαζπηζκέλε κνξθή ιέγεηαη αζήμανηο (inessential) αλ
ηζρχεη φηη



n
i 1

v({i})  v( N )

θαη ζημανηικό (essential) φηαλ:



n
i 1

v({i})  v( N ) .

Αλ έλα παηρλίδη είλαη αζήκαλην ηφηε ν κνλαδηθφο θαηαινγηζκφο ακνηβψλ είλαη
ν x = (v({1}), …, v({n})), ν νπνίνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε ιχζε ηνπ παηρληδηνχ.
Έηζη θάζε παίθηεο ζα πξέπεη λα αλακέλεη λα ιάβεη σο ακνηβή ην επίπεδν (ηελ
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ζηάζκε) αζθαιείαο ηνπ. Έλα παξάδεηγκα αζήκαλησλ παηρληδηψλ απνηεινχλ ηα
παίγληα κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο κεηαμχ δπν αηφκσλ.
Απφ ζεσξεηηθή άπνςε, ηα αζήκαληα παηρλίδηα είλαη πνιχ απιά. Έρνπκε φηη
γηα θάζε ζπλαζπηζκφ (ή ζπκκαρία) S, ε ηηκή ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζρέζε

v( S )  iS v({i}) .
Άξα ζπκπεξαίλνπκε φηη νη παίθηεο ζηα παηρλίδηα απηήο ηεο κνξθήο δελ έρνπλ
ηελ ηάζε λα ζρεκαηίδνπλ ζπλαζπηζκνχο.
Δπηζηξέθνληαο ζην Παξάδεηγκα 1.4 πνπ έρνπκε αλαπηχμεη θαη ζηηο
πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, παξαηεξνχκε φηη:
v({1}) + v({2}) + v({3}) = 1/2 + 0 + 1 < 9 = v(N),
άξα, ην παξαπάλσ παίγλην είλαη ζεκαληηθφ.
2.3. Ο Πςπήναρ (The Core).
Υπνζέηνπκε φηη ππάξρεη έλαο θαηαινγηζκφο ακνηβψλ x, πνπ έρεη πξνηαζεί γηα
θαηαβνιή ηεο ηηκήο (ακνηβήο) v(N) κεηαμχ ησλ παηθηψλ. Έζησ φηη ππάξρεη έλαο
ζπλαζπηζκφο S γηα ηνλ νπνίν ηζρχεη φηη ε ακνηβή πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ ρ, είλαη
κηθξφηεξε απφ ηελ ακνηβή πνπ ζα επηηχγραλε αλ ελεξγνχζε απφ κφλνο ηνπ. Γειαδή
αλ ηζρχεη φηη:



iS

xi  v(S ),

ηφηε ν ζπλαζπηζκφο S απνξξίπηεη ηελ ακνηβή πνπ ηνπ πξνηείλεηαη θαη ελεξγεί κφλνο
ηνπ, δηφηη έηζη εγγπάηαη θαιχηεξεο ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ. Έλαο ηέηνηνο θαηαινγηζκφο
ακνηβψλ έρεη έκθπηε αζηάζεηα.
Οπιζμόρ.
Έλαο θαηαινγηζκφο ακνηβψλ ρ θαιείηαη αζηαθήρ μέζα ζ’έναν ζςναζπιζμό S
αλ ηζρχεη φηη :
v( S )  iS xi .

ζα ιέκε φηη έλαο θαηαινγηζκφο ακνηβψλ ρ είλαη αζηαθήρ, αλ ππάξρεη έλαο
ζπλαζπηζκφο ακνηβψλ S ηέηνηνο ψζηε ν ρ λα είλαη αζηαζήο κέζα ζ’απηφλ. Αλ ηζρχεη
ην αληίζεην ηφηε ν ρ θαιείηαη ζηαθεπόρ.
Οπιζμόρ.
Τν ζχλνιν C ησλ ζηαζεξψλ θαηαινγηζκψλ ακνηβψλ θαιείηαη πςπήναρ (core)
θαη είλαη ην εμήο:



C  x  ( x1 ,



, xn ) : iN xi  v( N ), θαη iS xi  v(S ) γηα φια ηα S  N . (2)

O ππξήλαο κπνξεί λα πεξηέρεη πνιιά ζεκεία, φκσο ζε άιιεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα
είλαη ην θελφ ζχλνιν. Τν πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ππξήλα
58

απνηειεί κέηξν ζηαζεξφηεηαο ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ακνηβψλ. Δπίζεο, κε ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ ππξήλα παίξλνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην πνίεο ζπκθσλίεο είλαη
επηξξεπείο ζην λα ραιάζνπλ. Έλα παξάδεηγκα παηρληδηνχ ηνπ νπνίνπ ν ππξήλαο είλαη
ην θελφ ζχλνιν, είλαη ην ζεκαληηθφ παίγλην ζηαζεξνχ αζξνίζκαηνο.

2.4. Παπαδείγμαηα.
Παπάδειγμα 1.
Αο ζεσξήζνπκε ην παηρλίδη κε ηελ παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε:

ψζηε :

Οη θαηαινγηζκνί ακνηβψλ είλαη ηα ζεκεία (ρ1, ρ2, ρ3) ηα νπνία είλαη ηέηνηα

x1 + x2 + x3 = 8 θαη ρ11, ρ2  0, ρ3  1. Τν παξαπάλσ ζχλνιν είλαη ην ηξίγσλν
κε ζηνηρεία ηα ζεκεία (7, 0, 1), (1, 6, 1) θαη (1, 0, 7).
Κάλνπκε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε απηνχ ηνπ ηξηγψλνπ ρξεζηκνπνηψληαο
βαξπθεληξηθέο ζπληεηαγκέλεο. Απηφ γίλεηαη ζεσξψληαο φηη ην επίπεδν ηεο γξαθηθήο
παξάζηαζεο είλαη ην επίπεδν ρ1 + ρ2 + ρ3 = 8 θαη δίλνληαο ζε θάζε ζεκείν πάλσ ζην
επίπεδν ηξεηο ζπληεηαγκέλεο, ζηηο νπνίεο πξνζζέηνπκε ην 8. Σηελ ζπλέρεηα
θαηαζθεπάδνπκε ηηο γξακκέο ρ1 = 1 ή ηελ γξακκή ρ1 + ρ3 = 3 (ε νπνία είλαη ίδηα κε
ηελ γξακκή ρ2 = 5) θ.ν.θ.
Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα φηη ην ζχλνιν ησλ θαηαινγηζκψλ ακνηβήο είλαη έλα
ηζφπιεπξν ηξίγσλν.
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Θα βξνχκε πνηνη εθ ησλ θαηαινγηζκψλ ακνηβήο είλαη αζηαζείο. Ο
ζπλαζπηζκφο {2, 3} κπνξεί λα εγγπεζεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηηκή v({2, 3}) = 5, άξα φια
ηα ζεκεία (x1, x2, x3) κε x2 + x3 = 5 είλαη αζηαζή κέζα ζηνλ {2, 3}. Απηά είλαη ηα
ζεκεία πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ γξακκή x2 + x3 = 5 κέζα ζην δηάγξακκα. Αθνχ
ν ζπλαζπηζκφο {1, 2} κπνξεί λα εγγπεζεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηηκή v({1, 2}) = 4, ηφηε
φια ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη θάησ θαη πξνο ηα δεμηά απφ ηελ γξακκή x1 + x2 = 4
είλαη αζηαζή. Τειηθά, αθνχ ην {1, 3} κπνξεί λα εγγπεζεί ζηνλ εαπηφ ηνπ ηηκή v({1,
3}) = 3, ηφηε φια ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ γξακκή x1 + x3 = 3 είλαη
αζηαζή. Ο ππξήλαο είλαη ην ππνιεηπφκελν ζχλνιν ζεκείσλ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην
ζχλνιν ησλ θαηαινγηζκψλ ακνηβήο, φπσο θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα.
Παπάδειγμα 2.
Έλα έξγν ηέρλεο θνζηίδεη αi δνιάξηα ζηνλ παίθηε i, I = 1, 2, 3.
Υπνζέηνπκε φηη α1 < α2 < α3, νπφηε ν Παίθηεο 3 πιεξψλεη ηα πεξηζζφηεξα γηα
ηελ αγνξά απηνχ ηνπ έξγνπ. κσο ην έξγν απηφ αλήθεη ζηνλ Παίθηε 1, άξα v({1}) =
α1. Οη παίθηεο 2 θαη 3 δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηίπνηα απφ κφλνη ηνπο, νπφηε v({2}) =
v({3}) = 0 θαη v({2,3}) = 0. Aλ νη παίθηεο 1 θαη 2 ζπλεξγαζηνχλ ηφηε ε θνηλή αμία
ηνπ έξγνπ ηέρλεο είλαη α2, άξα v({1, 2}) = α2. Οκνίσο, έρνπκε φηη v({1, 3}) = α3. Αλ
θαη νη ηξεηο παίθηεο απνθαζίζνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ ηφηε ην έξγν ηέρλεο θνζηίδεη α3,
άξα v(N) = α3. Αο ππνινγίζνπκε θαη ηνλ ππξήλα απηνχ ηνπ παηρληδηνχ.
Ο ππξήλαο πεξηέρεη φια ηα δηαλχζκαηα (x1, x2, x3) πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα εμήο:

Απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο έρνπκε φηη x2 = a3 – x1 – x3 ≤ 0 θαη x2  0, νπφηε x2
= 0 γηα φια ηα ζεκεία ηνπ ππξήλα. Δπίζεο βξίζθνπκε φηη x1α2 θαη x3 = α3 - x1. Άξα
ηειηθά ν ππξήλαο είλαη ην ζχλνιν:
C={(x, 0, α3 - x) : α2  x  α3}

60

Απηφ δείρλεη φηη ην έξγν ηέρλεο ζα απνθηεζεί απφ ην Παίθηε 3 ζε θάπνηα ηηκή
x, κεηαμχ α2 θαη α3. Ο Παίθηεο 1 ηειεηψλεη ην παηρλίδη έρνληαο ρ δνιάξηα ελψ ν
Παίθηεο 3 έρνληαο ην αληηθείκελν κείνλ ρ δνιάξηα. Ο Παίθηεο 2 δελ έρεη ελεξγή
ζπκκεηνρή ζην παηρλίδη, φκσο πξνθαιεί δεκηά ζηνλ Παίθηε 3. Καη απηφ γηαηί αλ δελ
ππήξρε ν Παίθηεο 2, ν Παίθηεο 3 ίζσο λα απνθηνχζε ην έξγν ηέρλεο ζε κηθξφηεξε
ηηκή απφ α2.
3. Η Δκηίμηζη Σος Shapley (The Shapley Value).
Τψξα ζα αληηκεησπίζνπκε κηα άιιε πξνζέγγηζε ησλ παηγλίσλ κε n – παίρηεο
κε κνξθή ραξαθηεξηζηηθήο ζπλάξηεζεο. Η ηδέα ηνπ ππξήλα (core) είλαη ρξήζηκε ζα
κέηξν ζηαζεξφηεηαο. Σαλ κηα ιχζε, παξνπζηάδεη έλα ζχλνιν (imputations) ρσξίο λα
μερσξίδεη θάπνην ζηνηρείν ηνπ ζπλφινπ σο πην πξνηηκφηεξν απφ ην άιιν. Σηελ
πξαγκαηηθφηεηα ν ππξήλαο κπνξεί λα είλαη άδεηνο.
Δδψ ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ ηδέα κηαο εθηίκεζεο. Σε απηή ηελ πξνζέγγηζε,
θάπνηνο πξνζπαζεί λα εθρσξήζεη, ζε θάζε παηρλίδη ζε κνξθή ζπκκαρίαο, έλα
κνλαδηθφ δηάλπζκα ακνηβψλ, πνπ ιέγεηαη ε εθηίκεζε (the value). Τν i ζηνηρείν ηνπ
δηαλχζκαηνο εθηηκήζεσλ (value vector) κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην κεηξφ ηεο αμίαο ή
ηεο δχλακεο ηνπ i παίρηε ζην παίγλην. Δλαιιαθηηθά, ην δηάλπζκα εθηηκήζεσλ κπνξεί
λα ζεσξεζεί σο έλα απνηέιεζκα δηαηηεζίαο ηνπ παηγλίνπ, πνπ απνθαζίζηεθε
(επηιέρζεθε) απφ θάπνηνπο δίθαηνπο θαη ακεξφιεπηνπο δηαηηεηέο. Η θεληξηθή ηδέα ηεο
εθηίκεζεο (value) ζηελ ζεσξία παηγλίσλ είλαη απηή πνπ πξφηεηλε ν Shapley ην 1953.
Οξίδνπκε, ζε απηφ ην θνκκάηη, ηελ εθηίκεζε ηνπ Shapley, θαη ζα ζπδεηήζνπκε
εθαξκνγέο ηεο ζην κέηξεκα ηεο δχλακεο ζε εθινγηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ιέγνληαη
Shapley – Shubik δείθηεο δχλακεο (power index). Σην Τκήκα 4, ζα δνχκε κηα άιιε
ηδέα ηηκψλ, ηα (nucleolus = ζθαηξηθφ ζψκα κεηαβνιηθνχ ππξήλα).
3.1. Οι ςναπηήζειρ Σιμών. Σο Αξίυμα Σος Shapley.
Σαλ παξάδεηγκα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ κπνξεί λα ζέινπκε λα δηαηηεηεχζνπκε
έλα παίγλην, ζεσξήζηε ην Παξάδεηγκα 1 ζην Τκήκα 2.4. Φπζηθά ν δηαηηεηήο αμίσλε
νη παίρηεο λα ζρεκαηίζνπλ ηελ κεγάιε ζπκκαρία (grand coalition) θαη λα θεξδίζνπλ 8,
αιιά πσο ζα γηλφηαλ ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηνπο παίρηεο; Ο Παίρηεο 2 δελ κπνξεί
λα θεξδίζεη ηίπνηα κφλνο ηνπ, αιιά είλαη πην πνιχηηκνο απφ 1 ή 3 ζην λα ζρεκαηίζεη
ζπκκαρίεο. Τη είλαη πην ζεκαληηθφ; Πξνζεγγίδνπκε απηφ ην πξφβιεκα θάλνληαο
αμίσκα ηελ ηδέα ηεο ακεξνιεςίαο –δηθαηνζχλεο.
Μηα (value function), θ, είλαη ζπλάξηεζε πνπ εθρσξεί θάζε πηζαλή
ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε ελφο παηγλίνπ κε n παίρηεο, v, έλα n-δηάζηαην δηάλπζκα,
θ(v) = (θ1(v), θ2(v), …, θn(v)), πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. Δδψ ην θi(v) εθθξάδεη ηελ αμία
ή ηελ ζεκαζία ηνπ παίρηε i ζην παίγλην κε ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε, v. Τν αμίσκα
ηεο ακεξνιεςίαο βαζίδεηαη ζε απηή ηελ ζπλάξηεζε, θ.
Σα αξιώμαηα ηος Shapley για ηην θ:
1. Αποηελεζμαηικόηηηα (Efficient).



iN

i (v)  v( N ).
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2. ςμμεηπία (Symmetry). Αλ i θαη j είλαη ηέηνηα ψζηε v(S  {j}) = v(S
 {i}) γηα θάζε ζπλεξγαζία S πνπ δελ πεξηέρνληαη ηα i θαη j, ηφηε: θi(v) =
θj(v).
3. Σο Φεύηικο Αξίυμα (Dummy Axiom). Αλ i είλαη ηέηνην ψζηε v(S) =
v(S  {i}) γηα θάζε ζπλεξγαζία S πνπ δελ πεξηέρεηαη ην i, ηφηε: θi(v) = 0.
4. Πποζθεηικόηηηα (Additivity). Αλ u θαη v είλαη ραξαθηεξηζηηθέο
ζπλαξηήζεηο, ηφηε θ(u + v) = θ(u) + θ(v).
Τν Αμίσκα 1 καο ιέεη φηη ε ζπλνιηθή αμία ησλ παηρηψλ είλαη ε ηηκή ηεο
κεγάιεο ζπκκαρία (grand coalition). Τν Αμίσκα 2 καο ιέεη φηη αλ ε ραξαθηεξηζηηθή
ζπλάξηεζε είλαη ζπκκεηξηθή ζηνπο παίρηεο i θαη j, ηφηε νη ηηκέο πνπ πξνζδίλνληαη
ζηνπο παίρηεο i θαη j ζα είλαη ίζεο. Τν Αμίσκα 3 καο ιέεη φηη αλ ν παίρηεο i είλαη έλαο
ςεχηηθνο παίρηεο ν νπνίνο νχηε βνεζά νχηε βιάπηεη αλ ζπκκεηάζρεη ζε θάπνηα
ζπκκαρία, ηφηε ε ηηκή πνπ δίδεηαη ζηνλ παίρηε απηφ είλαη κεδέλ. Τν ζεκαληηθφηεξν
είλαη ην Αμίσκα 4. Μαο δείρλεη φηη ε εθηίκεζε κε δηαηηεζία γηα δπν παίγληα πνπ
παίδνληαη ηελ ίδηα ζηηγκή, ζα πξέπεη λα είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ησλ εθηηκήζεσλ
κέζσ δηαηηεζίαο ησλ παηγλίσλ απηψλ, αλ απηά παίδνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο
ζηηγκέο. Σεκεηψλνπκε επίζεο, φηη αλ u θαη v είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ζπλαξηήζεηο ηφηε
επίζεο είλαη u + v.

Θεώπημα 1.
Υπάξρεη κηα κνλαδηθή ζπλάξηεζε θ πνπ ηθαλνπνηεί ηα αμηψκαηα ηνπ Shapley.
Απόδειξη. Γηα δνζκέλν κε θελφ ζχλνιν S  Ν, έζησ σS εθθξάδεη ηελ εηδηθή
ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε, νξηζκέλε γηα φια ηα Τ  Ν σο εμήο:
αλ S  T
1
0 δηαθνξεηηθά

S (T )  

(1)

Απφ ην Αμίσκα 3, θi(σS) = 0 αλ i  S. Απφ ην Αμίσκα 2 αλ θαη ηα δχν i θαη j αλήθνπλ
ζην S, θi(σS) = θj(σS). Απφ ην Αμίσκα 1, ΣiN θi(σS) = σS (N) = 1, έηζη ψζηε θi(σS) =
1/ | S | γηα φια ηα i  S. Δθαξκφδνληαο παξφκνηα αλάιπζε γηα ηελ ραξαθηεξηζηηθή
ζπλάξηεζε cσS γηα ηπραίν αξηζκφ, c, βξίζθνπκε:
c / | S | αλ i  S
αλ i  S .
 0

i (cS )  

(2)

ζηελ επφκελε παξάγξαθν, δείρλνπκε φηη θάζε ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε, v, κπνξεί
λα εθθξαζηεί ζαλ δπγηζκέλν άζξνηζκα (weighted sum) ραξαθηεξηζηηθψλ
ζπλαξηήζεσλ ηεο κνξθήο (1), v = ΣS  Ν cSσS, γηα θαηάιιειε εχθνια ππνινγίζηκε
ζηαζεξά cS. Τφηε ην Αμίσκα 4 κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα λα δείμεη φηη αλ κηα
ζπλάξηεζε εθηίκεζεο ππάξρεη απηή πξέπεη λα είλαη:
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i (v) 

cS
.
SN S



(3)

iS

φπνπ ην άζξνηζκα ην παίξλνπκε γηα φιεο ηηο ζπκκαρίεο S κε ζηαζεξφ i. Απηφ
δνπιεχεη αθφκα θαη αλ θάπνηα απφ ηα cS είλαη αξλεηηθά, αθνχ ην Αμίσκα 4 ζεκαίλεη
επίζεο θαη φηη θ(u – v) = θ(u) – θ(v), δεδνκέλνπ φηη ηα u θαη v θαη u – v είλαη
ραξαθηεξηζηηθέο ζπλαξηήζεηο. Γηα λα νινθιεξσζεί ε απφδεημε, πξέπεη λα δείμνπκε
ηελ χπαξμε, δειαδή φηη ε (3) κε ην cS φπσο νξίδεηαη παξαθάησ λα ηθαλνπνηεί ηα
αμηψκαηα ηνπ Shapley. Απηφ δελ είλαη δχζθνιν αιιά δηαθνξνπνηνχκε ηελ απφδεημε
ηνπ Θεσξήκαηνο 2, ζην νπνίν δείμακε ηελ χπαξμε, δείρλνληαο φηη κηα άιιε
ζπλάξηεζε εθηίκεζεο (value function) ηθαλνπνηεί ηα αμηψκαηα ηνπ Shapley (θαη
ζπλεπψο πξέπεη λα είλαη ε ίδηα φπσο ε (3)).
Τψξα ζα δείμνπκε φηη θάζε v κπνξεί λα γξαθεί ζηε κνξθή: v = ΣS  Ν cSσS
βξίζθνληαο ηελ ζηαζεξά cS. Έζησ c = 0, θαη νξίδνπκε επαγσγηθά βάζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Τ, γηα φια ηα Τ  Ν,

cT  v(T )   cS .

(4)

S T
S T

Σεκεηψλνπκε φηη θάζε cΤ νξίδνληαη ζε ζρέζε κε ηα cS γηα φια ηα S  Τ, S  Τ. Τφηε:

c 

S N

S

S

(T )   cS  cT   cS  v(T ).
S T

S T
S T

(5)

Έηζη, v = ΣS  Ν cSσS φπσο έπξεπε λα δεηρζεί.
Σεκεηψλνπκε φηη δελ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ απφδεημε ηελ ππεξπξνζζεηηθή
ηδηφηεηα ηνπ v.
3.2. Τπολογιζμοί Για Σην Δκηίμηζη Σος Shapley.
Η απφδεημε ηνπ Θεσξήκαηνο 1 κα δίλεη κηα κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο εθηίκεζεο ηνπ Shapley: βξίζθνπκε πξψηα επαγσγηθά ηνπο αξηζκνχο cS
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ (4). Μεηά ζρεκάηηζε ηελ εθηίκεζε ηνπ Shapley κε ρξήζε ηεο
(3).
Γηα παξάδεηγκα απηήο ηεο κεζφδνπ, ζεσξνχκε ηελ ραξαθηεξηζηηθή
ζπλάξηεζε απφ ην Παξάδεηγκα 1 ηνπ Τκήκαηνο 2.4.

Βξίζθνπκε επαγσγηθά,

c{1} = v({1}) = 1,
c{2} = 0

θαη

c{3} = 1.

63

Τφηε, c{1,2} = v({1,2}) – c{1} – c{2} = 4 – 1 – 0 = 3,
c{1,3} = 3 – 1 – 1 = 1

θαη

c{2,3} = 5 – 0 – 1 = 4.
Τειηθά,

cN

= v(N) – c{1,2} – c{1,3} – c{2,3} – c{1} – c{2} – c{3} =
= 8 – 3 – 1 – 4 – 1 – 0 –1 = – 2.

Έηζη μέξνπκε φηη κπνξνχκε λα γξάςνπκε ηελ v σο εμήο:
v = w{1} + w{3} +3w{1,2} + w{1,3} + 4w{2,3} - 2w{1,2,3}
θαη απφ απηή βξίζθνπκε:

Η εθηίκεζε ηνπ Shapley είλαη θ = (14/6, 17/6, 17,6). Απηφ ην ζεκείν βξίζθεηαη ζην
ππξήλα (core) (δεο ην δηάγξακκα ζην Τκήκα 2). κσο ε εθηίκεζε Shapley δελ αλήθεη
πάληα ζηνλ ππξήλα. Έρνπκε αλαθέξεη φηη ν ππξήλαο κπνξεί λα είλαη άδεηνο, άιια
αθφκα θαη αλ δελ είλαη άδεηνο ε εθηίκεζε ηνπ Shapley δελ αλήθεη απαξαίηεηα ζηνλ
ππξήλα.

3.3. Μια Δναλλακηική Μοπθή Σηρ Δκηίμηζηρ Σος Shapley.
Υπάξρεη έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο λα θαηαιήμνπκε ζηελ εθηίκεζε ηνπ
Shapley ν νπνίνο δίλεη επηπιένλ ζεκαζία ζηηο ηδηφηεηεο ηεο. Θεσξνχκε φηη
ζρεκαηίδνπκε ηελ κεγάιε ζπκκαρία εηζάγνληαο ηνπο παίρηεο ζε απηή ηελ ζπκκαρία
ζε κηα ζηηγκή. Κάζε παίρηεο πνπ κπαίλεη ζε απηή ηελ ζπκκαρία, παίξλεη (εηζπξάηηεη)
ην πνζφ αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζπκκαρίαο πνπ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ηνπ. Τν
πνζφ πνπ ιακβάλεη ν παίρηεο κε απηφ ην ζελάξην εμαξηάηαη απφ ηελ ζεηξά εηζαγσγήο.
Η εθηίκεζε ηνπ Shapley είλαη ε κέζε ακνηβή ησλ παηρηψλ, αλ νη παίρηεο έκπαηλαλ
ζηελ ζπκκαρία κε εληειψο ηπραίν ηξφπν.
Θεώπημα 2.
Η εθηίκεζε ηνπ Shapley, δίλεηαη απφ ηελ θ = (θ1, θ2, …, θn), φπνπ γηα i = 1, …, n,

i (v) 

( S  1)!(n  S )!
v(S )  v(S  {i}).
n!
SN



(6)

iS

ε άζξνηζε απηή ηεο ζρέζεο είλαη ε άζξνηζε πάλσ ζε φιέο ηηο ζπκκαρίεο S πνπ
πεξηέρνπλ ηνλ παίρηε i. Η πνζφηεηα v(S) – v(S – {i}), είλαη ε πνζφηεηα κε ηελ νπνία ε

64

αμία ηεο ζπκκαρίαο S – {i} απμάλεηαη φηαλ ν παίρηεο i κπαίλεη ζε απηή. Έηζη γηα λα
βξνχκε ηελ θi(v), θαηαηάζζνπκε φιεο ηηο ζπκκαρίεο πνπ πεξηέρνπλ ηνλ παίρηε i,
ππνινγίδνπκε ηελ εθηίκεζε (αμία) ηνπ παίρηε i πνπ ζπλεηζθέξεη ζε απηή ηελ
ζπκκαρία, πνιιαπιαζηάδνπκε απηή κε [(|S| - 1)! (n - |S|)! ]/n!, θαη ηέινο αζξνίδνπκε.
Η εξκελεία απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ε εμήο. Θεσξνχκε φηη παίξλνπκε κηα
ηπραία ζεηξά απφ ηνπο n παίρηεο, δειαδή n! ην πιήζνο δηαηάμεσλ (κεηαζέζεηο) θαη
φιεο ηζνπίζαλεο. Τφηε εηζάγνπκε ηνλ παίρηε βάζε απηήο ηεο ζεηξάο. Αλ θαηά ηελ
εηζαγσγή ηνπ παίρηε ζρεκαηίδνπκε ζπκκαρία S (δειαδή αλ ππάξρνπλ ήδε ζηελ
ζπκκαρία S – {i} παίρηεο), εηζπξάηηεη ην πνζφ [v(S) - v(S - {i})].
Η πηζαλφηεηα φηη θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ Παίρηε i ζα ππάξρνπλ ζηελ
ζπκκαρία ήδε S - {i} παίρηεο είλαη

( S  1)!(n  S )!
.
n!
Ο παξνλνκαζηήο είλαη ην πιήζνο φισλ ησλ κεηαζέζεσλ ησλ n παηρηψλ. Ο αξηζκεηήο
είλαη ην πιήζνο απηψλ ησλ κεηαζέζεσλ ζην νπνίν ηα |S| - 1 πξψηα κέιε ηεο
ζπκκαρίαο S - {i} έθηαζαλ πξψηνη ((|S| - 1)! ηξφπνη), κεηά έθηαζε ν παίρηεο i θαη
ηέινο νη ππφινηπνη n - |S| παίρηεο ((n - |S|)! ηξφπνη). Έηζη ν ηχπνο απηφ δείρλεη φηη ην
θi(v) είλαη απιψο ε κέζε πνζφηεηα πνπ ν παίρηεο i ζπλεηζθέξεη ζηελ κεγάιε
ζπκκαρία αλ νη παίρηεο ζρεκαηίδνπλ ηελ ζπκκαρία δηαδνρηθά θαη κε ηπραία ζεηξά.
Σα παξνπζίαζε απηνχ ηνπ ηχπνπ, αο ππνινγίζνπκε μαλά ην θ1(v) απφ ην
Παξάδεηγκα 1 ηνπ Τκήκαηνο 2.4. Η πηζαλφηεηα λα κπεη ζηελ ζπκκαρία πξψηνο ν
Παίρηεο 1 είλαη: 2!0!/3! = 1/3, θαη ηφηε ε ακνηβή ηνπ είλαη v({1}) = 1. Η πηζαλφηεηα ν
Παίρηεο 1 λα κπεη δεχηεξνο ζηελ ζπκκαρία θαη λα βξεη 2 ζε απηή, είλαη 1/6 θαη ε
ακνηβή ηνπ είλαη v({1,2}) – v({2}) = 4 – 0 = 4. Η πηζαλφηεηα λα κπεη ηξίηνο θαη λα
βξεη 3 ήδε ζηε ζπκκαρία είλαη 1/6 θαη ε αλακελφκελε ακνηβή είλαη v({1, 3}) - v({3})
= 3 - 1 = 2. Η πηζαλφηεηα λα κπεη ηειεπηαίνο είλαη 1/3 θαη ε ακνηβή ηνπ είλαη v({1, 2,
3}) – v({2, 3}) = 8 – 5 = 3. ε κέζε ακνηβή ηνπ Παίρηε 1 ζπλεπψο είλαη

φζν ηελ ππνινγίζακε πξηλ.
Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηνπο ππνινγηζκνχο θαη γηα ηνπο ηξεηο παίρηεο
ηαπηφρξνλα. Οη 6 δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο ησλ παηρηψλ είλαη ηνπνζεηεκέλεο θαηά
κήθνο ηεο ιίζηαο θαη κε ηηο ακνηβέο ησλ παηρηψλ. Σηελ πξψηε γξακκή, ε ζεηξά
εηζαγσγήο ησλ παηρηψλ ζηε ζπκκαρία είλαη 1, 2, 3. ν Παίρηεο 1 παίξλεη v(1) = 1, ν
Παίρηεο 2 παίξλεη v(1, 2) – v(1) = 4 - 1 = 3 θαη ν Παίρηεο 3 παίξλεη v(N) – v(1, 2) = 8
– 4 = 4. Κάζε κηα απφ ηηο γξακκέο είλαη ηζνπίζαλεο κε πηζαλφηεηα ε θάζε κηα ίζε κε
1/6. Η εθηίκεζε ηνπ Shapley (Shapley value) είλαη ν κέζνο ησλ έμη αξηζκψλ ζε θάζε
ζηήιε.
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3.4. Απλά Παίγνια. (Simple Games). The Shapley – Shubik Power Index.
Η εθηίκεζε ηνπ Shapley έρεη ζεκαληηθή εθαξκνγή ζηελ κνληεινπνίεζε ηεο
δχλακεο ησλ κειψλ ησλ παηγλίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε εθινγέο. Απηή ε εθαξκνγή έρεη
αλαπηπρζεί απφ ηνπο Shapley θαη Shubik ην 1954 θαη ην θξηηήξην είλαη ηψξα γλσζηφ
σο Shapley – Shubik Power Index.
Οη παίρηεο είλαη κέιε ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο ή θάπνην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην κηαο εηαηξίαο θιπ. Σε ηέηνηα παηρλίδηα θάπνηα πξφηαζε ή θάπνηνο
πξνυπνινγηζκφο ή ζα πεξάζεη ή ζα απνξξηθζεί. Δθείλα ηα ππνζχλνια ησλ παηρηψλ
πνπ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ κηα πξφηαζε ρσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα ιέγνληαη ληθεθφξεο
ζπκκαρίεο (winning coalitions) θαη εθείλα πνπ δελ κπνξνχλ ιέγνληαη εηηεκέλεο
ζπκκαρίεο (losing coalitions). Σε φια απηά ηα παίγληα, ζεσξνχκε ηελ ηηκή κηαο
ληθεθφξαο ζπκκαρίαο ίζε κε ηελ κνλάδα θαη ηελ ηηκή ησλ εηηεκέλσλ ζπκκαρηψλ ίζε
κε 0. Απηά ηα παίγληα ιέγνληαη απιά παίγληα.
Οπιζμόρ.
Έλα παίγλην (N, v) ιέγεηαη απλό αλ γηα θάζε ζπκκαρία S  N, είηε v(S) = 0
είηε v(S) = 1.
Σε έλα απιφ παίγλην, κηα ζπκκαρία ιέγεηαη νικηθόπα (winning) αλ v(S) = 1
θαη ηηηημένη (losing) αλ v(S) = 0. ζπλεπψο ζε έλα απιφ παίγλην έρνπκε ζπκκαρίεο
πνπ είηε θεξδίδνπλ είηε ράλνπλ. Σπλεπάγεηαη απφ ηελ ππεξπξνζζεηηθή ηδηφηεηα ηνπ v,
φηη ζηα απιά παίγληα θάζε ππνζχλνιν ρακέλσλ ζπκκαρηψλ είλαη επίζεο ρακέλε
ζπκκαρία θαη θάζε ππνζχλνιν θεξδηζκέλσλ ζπκκαρηψλ είλαη επίζεο θεξδηζκέλε
ζπκκαρία.
Τππηθά παξαδείγκαηα απιψλ παηγλίσλ.
1. Η πλειοτηθία ηυν Παιγνίυν Δξοςζίαρ (rule game), φπνπ v(S) = 1 αλ |S| >
n / 2 θαη v(S) = 0 δηαθνξεηηθά,
2. Σα Παίγνια Ομοθυνίαρ (unanimity games), φπνπ v(S) = 1 αλ S = N θαη
v(S) = 0 δηαθνξεηηθά θαη
3. Σα Γικηακηοπικά Παίγνια (dictator games), φπνπ v(S) = 1 αλ 1  S θαη
v(S) = 0 δηαθνξεηηθά.
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Γηα ηα απιά παίγληα, ν ηχπνο (6) γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ Shapley απινπνηείηε
δηφηη ε δηαθνξά [v(S) - v(S - {i})] είλαη πάληα κεδέλ ή έλα. Δίλαη κεδέλ αλ v(S) θαη
v(S - {i}) είλαη θαη ηα δπν κεδέλ ή θαη ηα δχν κνλάδα θαη κεδέλ φηαλ είλαη
δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο. Γηα απηφ κπνξνχκε λα δηψμνπκε ηνλ φξν [v(S) - v(S - {i})]
απφ ην ηχπν (6) θαη λα ζεσξήζνπκε φηη ην άζξνηζκα γίλεηαη πάλσ ζηηο ζπκκαρίεο S
πνπ είλαη θεξδηζκέλεο κε ην i θαη ρακέλεο ρσξίο ην i. Ο ηχπνο (6) γηα ηελ εθηίκεζε
ηνπ Shapley (δειαδή ην Shapley – Shubik Index) γίλεηαη:

i (v) 

( S  1)!(n  S )!
n!
s θεξδίδεη



(7)

s 1 ράλεη

Παπάδειγμα.
Υπάξρεη κηα κεγάιε θιάζε απιψλ παηγλίσλ πνπ ιέγνληαη εθινγηθά παίγληα κε βάξε
(weighted voting games). Οξίδνληαη απφ ηελ ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο:

αλ  iS i  q


1
v( S )  

0

αλ  iS i  q

γηα θάπνηνπο κε αξλεηηθνχο αξηζκνχο, πνπ ιέγνληαη βάξε (weights), θαη θάπνην
ζεηηθφ αξηζκφ q, πνπ ιέγεηαη ε αλαινγία (quota). Αλ q = (1/2)ΣiN wi, απηφ ιέγεηαη
παίγλην πιεηνςεθίαο κε βάξε (weighted majority game).
Σαλ παξάδεηγκα, ζεσξνχκε ην παίγλην κε παίρηεο 1, 2, 3 θαη 4 πνπ έρνπλ κεξίδηα
κεηνρψλ ζε κηα εηαηξία ηεο ηάμεο 10, 20, 30 θαη 40 αληίζηνηρα. Οη απνθάζεηο
απαηηνχλ απνδνρή απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ κεξηδίσλ (δειαδή πάλσ απφ ην 50%).
Απηφ είλαη έλα παίγλην πιεηνςεθίαο κε βάξε w1 = 10, w2 = 20, w3 = 30 θαη w4 = 40
θαη ε αλαινγία (quota) είλαη 50.
Αο ππνινγίζνπκε ηψξα ηελ εθηίκεζε ηνπ Shapley γηα απηφ ην παίγλην. Οη
ληθεθφξεο ζπκκαρίεο είλαη: {2, 4}, {3, 4}, {1, 2, 3} θαη φια ηα ππεξζχλνια (ζχλνια
πνπ απνηεινχληαη απφ ηα πξνεγνχκελα ππνζχλνια). Γηα i = 1, είλαη v(S) - v(S - {1})
= 0 εθηφο αλ S = {1, 2, 3}. Έηζη,

1 (v) 

2!1! 1

4! 12

γηα i = 2, είλαη v(S) - v(S - {2}) = 0 εθηφο αλ S = {2, 4}, {1, 2, 3} ή {1, 2, 4}, έηζη,

2 (v) 

1!2!
2!1! 1
2
 .
4!
4! 4

φκνηα, θ3(v) = ¼. Γηα i = 4, είλαη v(S) - v(S - {4}) = 0 εθηφο αλ S = {2, 4}, {3, 4},{1,
2, 4}, {1, 3, 4} ή {2, 3, 4}. Έηζη,

4 (v)  2

1!2!
2!1! 5
3
 .
4!
4! 4

Η εθηίκεζε ηνπ Shapley είλαη θ = (1/12, 3/12, 3/12, 5/12).
Σεκαληηθφ είλαη λα παξαηεξήζνπκε φηη νη παίρηεο 2 θαη 3 παίξλνπλ ηελ ίδηα
ηηκή ζηε εθηίκεζε ηνπ Shapley παξφιν πνπ δελ έρνπλ ην ίδην κεξίδην κεηνρψλ.
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4. The Nucleolus.
Μηα αθφκα ελδηαθέξνπζα ζπλάξηεζε ηηκψλ γηα ηα παίγληα κε n παίρηεο θαη
ζπλεξγαζία, είλαη ηα (nucleolus), κηα ηδέα πνπ εηζήγαγε ν Schmeidler (SIAM J. Appl.
Math. 1969). Αληί λα κπνχκε ζηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο αμησκάησλ γηα ηελ
ακεξνιεςία γηα κηα ζπλάξηεζε ηηκψλ πνπ είλαη νξηζκέλε ζην ζχλνιν φισλ ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ζπλαξηήζεσλ, θνηηάδνπκε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ραξαθηεξηζηηθή
ζπλάξηεζε, v, θαη πξνζπαζνχκε λα θηηάμνπκε κηα κεηάζεζε x = (x1, …, xn) πνπ
ειαρηζηνπνηεί ηελ ρεηξφηεξε αδηθία. Γειαδή, ξσηάκε θάζε ζπκκαρία S πφζν
απνγνεηεπκέλε είλαη κε ηελ πξνηεηλφκελε κεηάζεζε x θαη πξνζπαζνχκε λα
ειαρηζηνπνηήζνπκε ηελ κέγηζηε απνγνήηεπζε.
4.1. Οπιζμόρ Συν Nucleolus.
Σαλ κέηξν ηεο αδηθίαο κηαο κεηάζεζεο x γηα κηα ζπκκαρία S νξίδεηαη σο ε
ππεξβνιή (excess),
e( x, S )  v( S )   x j ,
jS

ε νπνία κεηξά ην πνζφ (ην κέγεζνο ηεο αδηθίαο) κε ην νπνίν ε ζπκκαρία S
απνηπγράλεη απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο v(S) ζηελ κεηάζεζε x. Αθνχ ν ππξήλαο νξίδεηαη
ζαλ ην ζχλνιν ησλ κεηαζέζεσλ ηέηνηεο ψζηε ΣiS xi  v(S) γηα φιεο ηηο ζπκκαρίεο S,
απηνκάησο έρνπκε φηη κηα κεηάζεζε x αλήθεη ζην ππξήλα αλ θαη κφλν αλ φιεο νη
ππεξβνιέο (excesses) είλαη αξλεηηθέο ή κεδέλ.
Με ηελ αξρή φηη απηφο πνπ θσλάδεη δπλαηφηεξα εμππεξεηείηε πξψηνο,
θνηηάκε εθείλεο ηηο ζπκκαρίεο S νη νπνίεο (excess), γηα δνζκέλε δηάηαμε x, είλαη ε
κεγαιχηεξε. Έλα παξάδεηγκα ζα δηεπθξηλίζεη απηή ηελ δηαδηθαζία.
Παπάδειγμα 1. Σο Παίγνιο Σηρ Υπεοκοπίαρ.
Μηα κηθξή εηαηξία ρξενθνπεί θαη ρξσζηάεη ρξήκαηα ζε ηξεηο πηζησηέο ηεο. Η
εηαηξία νθείιεη ζηνλ Πηζησηή 1 10.000 Euro, ζηνλ Πηζησηή 2 20.000 Euro θαη ζηνλ
Πηζησηή 3 30.000 Euro. Αλ ε εηαηξία δηαζέηεη κφλν 36.000 Euro γηα λα θαιχςεη απηά
ηα ρξέε, πσο πξέπεη λα θαηαλείκεη ηα ρξήκαηα αλάκεζα ζηνπο πηζησηέο; Έλαο
δηαρσξηζκφο θαηά αλαινγία ζα είρε ην εμήο απνηέιεζκα: ζηνλ Πηζησηή 1 6.000 Euro,
ζηνλ Πηζησηή 2 12.000 Euro θαη Πηζησηή ζνλ 3 18.000 Euro πνπ δειψλεηαη κε x =
(6, 12, 18) ζε ρηιηάδεο Euro. Θα ζπγθξίλνπκε απηή ηελ πξφηαζε κε απηή πνπ ζα
πξνθχςεη απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ Shapley θαη ην nucleolus.
Πξψηα πξέπεη λα θαηαιήμνπκε ζηελ ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε πνπ
πεξηγξάθεη ην παίγλην. Φπζηθά ζα έρνπκε v() = 0, απφ ηνλ νξηζκφ ηεο
ραξαθηεξηζηηθήο ζπλάξηεζεο θαη v(123) = 36 ζε ρηιηάδεο Euro. Ο Πηζησηήο 1 δελ
εμαζθαιίδεηαη φηη ζα ιάβεη θάπνηα ρξήκαηα αθνχ αλ πιεξσζνχλ νη Πηζησηέο 2
(20.000) θαη 3 (30.000) δελ πεξηζζεχεη θάηη γηα απηφλ, έηζη παίξλνπκε v(1) = 0.
κνηα, θαη v(2) = 0. Ο Πηζησηήο 3 είλαη εμαζθαιηζκέλνο φηη ζα ιάβεη ηνπιάρηζηνλ
6.000 Euro αθνχ αθφκα θαη αλ εμνθιεζνχλ νη Πηζησηέο 1 (10.000) θαη 2 (20.000) ζα
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πεξηζζέςνπλ ζίγνπξα 6.000 γηα απηφλ. Έηζη παίξλνπκε v(3) = 6. αληίζηνηρα έρνπκε
φηη v(12) = 6, v(13) = 16 θαη v(23) = 26.
Γηα λα ππνινγίζνπκε ην nucleolus γηα απηφ ην παίγλην, ζέηνπκε x = (x1, x2, x3)
φηη είλαη κηα απνηειεζκαηηθή δηαλνκή (δειαδή x1+ x2+ x3 = 36), θαη θνηηάκε ζηα
(excesses) φπσο απηά θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα. Μπνξνχκε λα παξαιείςνπκε
ην θελφ ζχλνιν θαη ηελ κεγάιε ζπκκαρία αθνχ ηα (excesses) ηνπο είλαη πάληα κεδέλ.

Γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα ζην πψο λα πξνρσξήζνπκε, ζεσξνχκε αξρηθά έλα
ηπραίν ζεκείν, έζησ ην θαηά αλαινγία (6, 12, 18). πσο θαίλεηαη ζην πίλαθα ην
δηάλπζκα (excesses) είλαη e = (-6, -12, -12, -12, -8, -4). Ο κεγαιχηεξνο απφ απηνχο
ηνπο αξηζκνχο είλαη ην –4 πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζπκκαρία 23. απηή ε ζπκκαρία ζ
ηζρπξηζηεί φηη θάζε άιιε ζπκκαρία ζα ηα πάεη θαιχηεξα. Έηζη πξνζπαζνχκε λα
βειηηψζνπκε πξάγκαηα ζε απηή ηελ ζπκκαρία θάλνληαο ην x2+ x3 κεγαιχηεξν ή
ηζνδχλακα ην x1 κηθξφηεξν (αθνχ x1 = 36 – x2 – x3). Αιιά θαζψο κεηψλνπκε ην
(excess) γηα ηελ 23, ην (excess) γηα ηνλ 1 ζα απμεζεί αλαινγηθά θαη απφ απηά ηα
(excesses) ζα πάκε ζην –5, φηαλ x1 = 5. Δίλαη πξνθαλέο φηη θακία επηινγή ηνπ x δελ
κπνξεί λα θάλεη ην κέγηζην (excess) κηθξφηεξν απφ –5 αθνχ ηνπιάρηζηνλ κηα απφ ηηο
ζπκκαρίεο 1 ή 23 ζα έρνπλ (excess) ηνπιάρηζηνλ –5. Έηζη, ην πξψην ζηνηρεηφ ηνπ
nucleolus είλαη: x1 = 5.
Παξφιν πνπ ην x1 είλαη ζηαζεξφ, ηα x2 θαη x3 είλαη άγλσζηα άιια έρνπλ ηε
ηδηφηεηα x2 + x3 = 36 – 5 = 31, θαη ηα επηιέγνπκε ψζηε λα θάλνπλ ην επφκελν
κεγαιχηεξν (excess) κηθξφηεξν. Αλ επηιέμνπκε ην ζεκείν x = (5, 12, 19) ζαλ ην
επφκελν βήκα, βιέπνπκε φηη ην επφκελν κεγαιχηεξν (excess) κεηά είλαη ην –8 πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ ζπκκαρία 13. Γηα λα ην θάλνπκε απηφ κηθξφηεξν, πξέπεη λα
απμήζνπκε ην x3 (ή κηθξχλνπκε ην x2). Αιιά αλ ην θάλνπκε απηφ, ηα (excesses) ησλ
ζπκκαρηψλ 2 θαη 12 απμάλνληαη ζην ίδην πνζνζηφ. Αθνχ ην (excess) ηεο ζπκκαρίαο
12 μεθηλάεη πην θνληά ζην –8 βξίζθνπκε ηα x2 θαη x3 έηζη ψζηε e(x, 12) = e(x, 13).
Απηφ ζεκαίλεη x2 = 10.5 θαη x3 = 20.5. ηειηθά ην nucleolus είλαη (5, 10.5, 20.5).
Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζπγθξίλνπκε απηή ηε ιχζε κε ηελ εθηίκεζε ηνπ Shapley.
Μπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ εθηίκεζε ηνπ Shapley κε νπνηαδήπνηε κέζνδν
πξνηείλεηαη ζην Τκήκα 3. Φξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν βξίζθνπκε.
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Η ηειεπηαία ζηήιε ζην πίλαθα δείρλεη ηηο (excesses) γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ Shapley.
Δίλαη ψξα λα νξίζνπκε κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ ηδέα ηνπ nucleolus ελφο
παηγλίνπ κε ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε v. Πξψηα νξίδνπκε κηα δηάηαμε ζηα
δηαλχζκαηα πνπ αληαλαθιά ηελ έλλνηα ηνπ κηθξφηεξνπ κέγηζηνπ (excess) φπσο
δίλεηαη ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα.
Οξίδνπκε ην O(x) σο ην δηάλπζκα ησλ (excesses) πνπ βξίζθεηαη ζε θζίλνπζα
(κε αχμνπζα) δηάηαμε. Σην παξάδεηγκα αλ x = (6, 12, 18) ηφηε O(x) = (-4, -6, -8, -12, 12, -12). Σηα δηαλχζκαηα O(x) ρξεζηκνπνηνχκε αιθαβεηηθή (lexographic) δηάηαμε.
Λέκε φηη έλα δηάλπζκα y = (y1, y2, …, yk) είλαη αιθαβεηηθά (lexographically)
κηθξφηεξν απφ έλα δηάλπζκα z = (z1, z2, …, zk), θαη γξάθνπκε y <L z, αλ θαη κφλν αλ
y1 < z1, y2 < z2, …, yk < zk ή y1 = z1, y2 = z2 θαη y3 < z3, … ή y1 = z1, …, yk-1 = zk-1 θαη yk
< zk .
Γειαδή, y <L z, αλ ζην πξψην ζηνηρείν ζην νπνίν ηα δηαλχζκαηα y θαη z
δηαθέξνπλ, ην ζηνηρείν ηνπ y είλαη κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ζηνηρείν ηνπ z. κνηα
γξάθνπκε y L z αλ είηε y <L z , είηε y = z. Τα nucleolus είλαη έλαο θαηάιιεινο
θαηακεξηζκφο (allocation) πνπ κεγηζηνπνηεί ηo O(x) κε αιθαβεηηθή (lexographic)
δηάηαμε.
Οπιζμόρ.
n

Έζησ

X  {x :  xi  v( N )}

ην

ζχλνιν

ησλ

απνηειεζκαηηθψλ

j 1

θαηακεξηζκψλ. Θα ιέκε φηη ην δηάλπζκα v  X είλαη nucleolus αλ γηα θάζε x  X ,
έρνπκε O(v) L O(x).
4.2. Ιδιόηηηερ Συν Nucleolus.
Η βαζηθή ηδηφηεηα ησλ nucleolus δηαηππψλεηαη ζην παξαθάησ ζεψξεκα.
Θεώπημα.
Τν nucleolus ελφο παηγλίνπ ζε κνξθή θαηακεξηζκνχ (coalitional form)
ππάξρεη θαη είλαη κνλαδηθφ. Τν nucleolus είλαη νκαδηθά θαη αηνκηθά ινγηθφ θαη
ηθαλνπνηεί ην αμίσκα ζπκκεηξίαο θαη ην ςεχηηθν (dummy) αμίσκα. Αλ ν ππξήλαο δελ
είλαη άδεηνο, ην nucleolus είλαη ζηνλ ππξήλα.
Δθφζνλ ην nucleolus ππάξρεη πάληα θαη είλαη κνλαδηθφ, κπνξνχκε λα
αλαθεξφκαζηε ζαλ ην nucleolus ηνπ παηγλίνπ. πσο, ζηελ εθηίκεζε ηνπ Shapley, ηα
nucleolus ζα ηθαλνπνηνχλ ηελ αηνκηθή ινγηθφηεηα, αλ ε ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε
είλαη ππεξαζξνηζηηθφηεηα ή πην γεληθά, αλ είλαη κνλφηνλε κε ηελ έλλνηα φηη φινη νη
παίρηεο i θαη γηα φινπο ηνπο θαηακεξηζκνχο πνπ δελ πεξηέρνπλ ηνλ i,έρνπκε v(S) +
v({i}) ≤ v(S {i}). Σε αληίζεζε κε ηελ εθηίκεζε ηνπ Shapley, ην nucleolus ζα είλαη
ζην ππξήλα δεδνκέλνπ φηη ν ππξήλαο δελ είλαη άδεηνο.
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Αθνχ ην nucleolus ηθαλνπνηεί ηα ηξία πξψηα αμηψκαηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ
Shapley, δελ ηθαλνπνηεί ην αμίσκα ηεο γξακκηθφηεηαο.
Δίλαη ελδηαθέξνλ λα δνχκε πσο ην nucleolus θαη ε εθηίκεζε ηνπ Shapley
αιιάδνπλ ζην παξάδεηγκα ηεο ρξενθνπίαο κηαο επηρείξεζεο, φζν ην ζπλνιηθφ
ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξίαο κεηαβάιιεηαη απφ 0$ ζε 60.000$, δειαδή φζν ην v(N)
κεηαβάιιεηαη απφ 0 ζε 60. Θεψξεζε ηα nucleolus. Αλ v(N) είλαη κεηαμχ 0 θαη 15, ηα
nucleolus δηαηξνχλ ην πνζφ ηζνδχλακα κεηαμχ ησλ παηρηψλ. Γηα v(N) κεηαμχ 15 θαη
25, ηα nucleolus ρσξίδνπλ ην πιεφλαζκα πάλσ απφ 15 ηζνδχλακα ζηνπο Β θαη C, ελψ
γηα v(N) κεηαμχ 25 θαη 35, φιν ην πιεφλαζκα πάλσ απφ 25 πάεη ζηνλ C. Γηα v(N)
κεηαμχ 35 θαη 45 ην πιεφλαζκα πάλσ απφ 35 δηαρσξίδεηαη αλάκεζα ζηνπο παίρηεο B
θαη C θαη γηα v(N) κεηαμχ 45 θαη 60 ην πιεφλαζκα πάλσ απφ 45 δηαρσξίδεηαη
ηζνδχλακα κεηαμχ ησλ παηρηψλ.

Σεκεηψλνπκε φηη γηα v(N) = 30, ηα nucleolus θαη ε εθηίκεζε ηνπ Shapley,
ζπκπίπηνπλ κε ην ζεκείν αλαινγίαο (pro rata). Σπγθξηλφκελεο κε ην ζεκείν
αλαινγίαο, θαη ην nucleolus θαη ε εθηίκεζε ηνπ Shapley σθεινχλ ηνλ αδχλακν
παίρηε αλ ην v(N) είλαη κηθξφ, σθεινχλ ηνλ δπλαηφ παίρηε αλ ην v(N) είλαη κεγάιν
θαη πεξηζζφηεξν ε εθηίκεζε ηνπ Shapley απφ ην nucleolus.
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