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Περίληψη 
 

  

 

Λαµβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα για εµπεριστατωµένη λήψη 

αποφάσεων στο τοµέα των επιχειρήσεων η παρούσα εργασία χρησιµοποιεί τη Θεωρία 

Παιγνίων για να αποδοθούν, αναλυθούν και σχολιαστούν ορισµένα από τα πιο 

βασικά και ενδιαφέροντα ζητήµατα για τα οποία µία εταιρεία καλείται να λάβει 

αποφάσεις. Οδηγός για την παρουσίαση των ζητηµάτων αυτών αποτελεί το 

οργανόγραµµα µίας εταιρείας και η τµηµατοποίηση της. 

 Ο αναγνώστης αρχικά, εισάγεται στη Θεωρία Παιγνίων ώστε να µπορέσει να 

παρακολουθήσει και να κατανοήσει τις εφαρµογές που αποτελούν το κύριο σώµα της 

εργασίας, και πείθεται για την χρησιµότητα της ως εργαλείο απόφασης. 

Κάθε εφαρµογή αναφέρεται σε ένα ζήτηµα, που αφορά ένα ή περισσότερα 

τµήµατα µίας εταιρείας. Το ζήτηµα µετατρέπεται σε παίγνιο, λύνεται και σχολιάζεται. 

Ως επί το πλείστον παρουσιάζονται παίγνια καθαρών στρατηγικών. Σκοπίµως δεν 

χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα πολύπλοκες συνθήκες και µαθηµατικά, ώστε τα σχόλια 

να οδηγούν σε καθαρά συµπεράσµατα, τα οποία δίνουν απαντήσεις και να εγείρουν 

προβληµατισµούς.  

 Μέσα από την παραπάνω διαδικασία επιχειρείται µία νέα και διαφορετική 

οπτική της διαδικασίας της λήψης αποφάσεων µέσα από την χρήση της Θεωρίας 

Παιγνίων, που παρά τις αδυναµίες και τους περιορισµούς της µπορεί να προσφέρει 

σηµαντικά στην ανάλυση της διαδικασίας της λήψης αποφάσεων, δίνοντας άµεσα ή 

έµµεσα τις σωστές αποφάσεις και κινήσεις. 
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Abstract 
 

 

 

 Considering the need for an in depth decision making in the business area this 

paper uses The Game Theory to present, analyze and comment some of the most basic 

and interesting issues, a company has to make decisions about.  In this attempt, 

business chart and departmentalization are taken as the main guide for the 

presentation of these issues. 

 The reader is initially introduced to The Game Theory in order to be able to 

follow and understand the applications, which form the main body of the paper, and 

they becomes convinced about use of The Game Theory as a decision tool. 

 Each application relates to an issue that concerns one, or more than one, 

departments of a company. Most of the games give pure strategies as solutions. The 

issue is transferred in a game, becomes solved and is commented.  On purpose are 

avoided complex condition and mathematics in order comments that are made to lead 

into conclusions that give answers or raise concerns.   

This process attempts to provide a new and different perspective of decision 

making through The Game Theory, which beyond its weaknesses and limitations may 

still offer in analyzing decision making problems, and - directly or indirectly - give 

correct decisions and actions. 
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1. Εισαγωγή 

 

 Η Θεωρία Παιγνίων θεωρείται ως ένα από τα πιο υποσχόµενα θεωρητικά 

εργαλεία για την µοντελοποίηση της κοινωνικής συµπεριφοράς. Αυτό που την κάνει να 

ξεχωρίζει είναι ότι δεν περιγράφει απλά µία κατάσταση, αλλά δίνει προβλέψεις για 

πιθανές συµπεριφορές. 

 Το χαρακτηριστικό αυτό της Θεωρίας Παιγνίων έχει ως αποτέλεσµα να 

γίνονται πολλές προσπάθειες να εφαρµοστεί στην επιστήµη της οικονοµίας και των 

επιχειρήσεων.  Οι εφαρµογές ωστόσο παραµένουν σε θεωρητικό ή εργαστηριακό 

επίπεδο. Η πολυπλοκότητα της οικονοµίας εµποδίζει την εφαρµογή της Θεωρίας 

Παιγνίων σε πραγµατικές συνθήκες. Αυτό όµως δεν ακυρώνει την χρησιµότητα της 

Θεωρίας στην λήψη αποφάσεων. Η Θεωρία µπορεί να συµβάλει τόσο στην αυτή την 

διαδικασία της λήψης αποφάσεων, µέσα από τα στοιχεία που προκύπτουν από τις 

λύσεις της, όσο και στην γενικότερη αντίληψη για το πώς πρέπει να λαµβάνονται οι 

αποφάσεις. 

 

 

1.1 Ιστορική Ανασκόπηση της Θεωρίας Παιγνίων. 

 

Η Θεωρία Παιγνίων αποτέλεσε ξεχωριστό πεδίο των επιστηµών το 1928 µετά 

από τις δηµοσιεύσεις άρθρων του µαθηµατικού John Von Neumann (1903-1957). Τα 

άρθρα διαπραγµατεύονταν στρατηγικές οι οποίες θα έφερναν την νίκη σε όσους τις 

εφάρµοζαν σε διάφορα «ανώριµα» παιχνιδάκια, και καθόλου δεν προµήνυαν την 

εισαγωγή µίας από τις πιο ενδιαφέρουσες και υποσχόµενες θεωρίες στην επιστηµονική 

κοινότητα. Ίσως, γιατί και άλλοι πριν από τον Neumann είχαν επιχειρήσει να βρουν 

αντίστοιχες «στρατηγικές» σε παιχνίδια στο παρελθόν. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της λύσης του Βρετανού Πρέσβη James 

Waldegrave (1684 -1741) για το παιχνίδι Le Her [Σ1], ενός αρκετά απλού γαλλικού 

χαρτοπαικτικού παιχνιδιού µε δύο παίκτες. Η λύση του Waldegrave εσωκλειόταν σε 

ένα γράµµα του προς τον Γάλλο µαθηµατικό Pierre-Remond de Montmort (1678-

1719) τον Νοέµβρη του 1713, και ουσιαστικά ήταν µία minimax ισορροπία σε µικτή 

στρατηγική. Ή το ακόµα πιο παλιό βαβυλωνιακό «Πρόβληµα Χρεοκοπίας του 

Talmud» [Α1] που χρονολογείται 2000 χρόνια πριν. 
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Παρά την ενασχόληση και άλλων µε την θεωρία παιγνίων πριν τον ίδιο, όπως ο 

Γάλλος µαθηµατικός Émile Borel (1871 -1956), ο Neumann θεωρείται εκείνος ως ο 

πατέρας της Θεωρίας Παιγνίων, και µαζί µε τον Oskar Morgenstern (1902 -1977) 

δηµοσίευσαν µαζί το 1944 το βιβλίο «Theory of Games and Economic Behavior» 

(Θεωρία Παιγνίων και Οικονοµική Συµπεριφορά), το οποίο αποτελεί θεµέλιο έργο της 

Θεωρίας Παιγνίων. Η συµβολή των δύο θεωρείται τεράστια καθώς διαπραγµατεύτηκαν 

πολλούς τύπους παιγνίων και έδωσαν σηµαντικά θεωρήµατα. 

Ακολούθησε η δεκαετία του 1950 που αποτέλεσε την πιο γόνιµη περίοδο για 

την Θεωρία Παιγνίων. Τότε, ήταν η εποχή που εµφανίστηκε το περίφηµο «∆ίληµµα 

του Κρατουµένου» (Prisoner’s Dilemma), αλλά και που ο John Forbes Nash Jr. 

(1928) παρουσίασε την θεµελιώδη έννοια της Nash Iισορροπίας. Η Nash Ισορροπία 

ήρθε να αντικαταστήσει την µέθοδο του Von Neumann, η οποία κατάφερνε να λύσει τα 

παίγνια µηδενικού αθροίσµατος, αλλά όχι τα παίγνια µη µηδενικού αθροίσµατος. Κάτι 

που κατάφερε η θεωρία της Ισορροπίας του Nash. 

Σήµερα, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, η Nash Ισορροπία εξακολουθεί να 

αποτελεί το κέντρο της Θεωρίας Παιγνίων, και µάλιστα αντιµετωπίζεται από τους 

παίγνιο-θεωρητικούς ως το πιο αδιαµφισβήτητο µέσο ελέγχου κάθε νέας θεωρίας στα 

παίγνια. Χαρακτηριστικά η Ισορροπία Nash αναφέρεται ως η Λυδία λίθος της Θεωρίας 

Παιγνίων από τον Γιάννη Βαρουφάκη, στο βιβλίο του «Θεωρία Παιγνίων: Η Θεωρία 

που Φιλοδοξεί να Ενοποιήσει τις Κοινωνικές Επιστήµες» [Β1]. 

 Από τότε πλήθος επιστηµόνων έχουν ασχοληθεί µε την Θεωρία Παιγνίων 

συνδέοντας την µε µεγάλες επιτυχίες και εξίσου µεγάλες, αλλά ίσως και υπέρµετρες, 

φιλοδοξίες. 

 Οι σηµαντικότεροι εξ αυτών - θα ήταν παράληψη να µην αναφερθούν - είναι οι 

βραβευµένοι µε Νόµπελ Οικονοµίας, John Charles Harsanyi (1920-2000), Reinhard 

Selten (1930) που µοιράστηκαν το βραβείο µαζί µε τον John Nash το 1994, οι William 

Spencer Vickrey (1914-1996) και Sir James Alexander Mirrlees (1936) που 

βραβεύτηκαν το 1996, και οι Thomas Crombie Schelling (1921) και Robert John 

Aumann (1930) που βραβεύτηκαν το 2005. 
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Χρονοδιάγραµµα Θεωρίας παιγνίων 

 

Εικόνα 1.1.  

 

Πέρα από το τεράστιο ενδιαφέρον των οικονοµολόγων µετά το 1970 για την 

Θεωρία Παιγνίων, αλλά και την εισαγωγή της σε άλλους τοµείς της επιστήµης, όπως η 

βιολογία και η πληροφορική, πολλοί έσπευσαν να κάνουν λόγο για µία θεωρία που θα 

µπορούσε να «ενώσει» τις Κοινωνικές Επιστήµες. Μεταξύ αυτών ο προαναφερθείς 

Robert Aumann, ο Sergiu Hart  (1949), ο Jon Elster (1940) και πολλοί άλλοι 

διακεκριµένοι επιστήµονες. 

Ο αντίποδας, βέβαια, εµφανίστηκε από την δεκαετία του 1990 και αργότερα, 

οπότε και υπήρξαν δηµοσιεύσεις που υπογράµµιζαν την αδυναµία της Θεωρίας 

Παιγνίων να απαντήσει την φιλόδοξη αυτή θεώρηση. Μερικοί από όσους υποστήριξαν 

µε τις θέσεις τους αυτή την άποψη είναι οι Βαρουφάκης Ιωάννης (1961), Shaun 

Hargreaves Heap, George J. Mailath , Paul Anthony Samuelson (1915-2009). 

  

 

2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

2.1  Σύντοµη Επισκόπηση της Θεωρίας Παιγνίων. 

 

Ως παίγνιο αναφέρουµε µία προσπάθεια να περιγραφεί µία κατάσταση όπου 

συµµετέχει ένας αριθµός ατόµων, τα οποία καλούνται να επιλέξουν ανάµεσα σε 

ορισµένες αποφάσεις. Το σύνολο των αποφάσεων αυτών οδηγεί σε µία ορισµένη 

καταληκτική κατάσταση, όπου προσδιορίζεται η θέση του κάθε ατόµου σε αυτή, 
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συνήθως µε την µορφή αποδόσεων. Τα άτοµα σε ένα παίγνιο, ονοµάζονται παίκτες και 

οι επιλογές τους στρατηγικές. 

Ο σκοπός της Θεωρίας Παιγνίων δεν µένει στο να αποτυπώσει µία κατάσταση 

σε ένα παίγνιο. Σκοπός της είναι να δηµιουργηθούν προβλέψεις για την κατάληξη του 

παιγνίου και να δοθούν συµβουλές στους παίκτες για την λήψη των σωστότερων 

στρατηγικών.  

 

Ορισµός: 

Όταν αναφερόµαστε σε ένα Παίγνιο περιγράφουµε µια κατάσταση όπου: 

(α) περισσότερα του ενός άτοµα (Ν>1), είτε πρόκειται για πρόσωπα, 

επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, συνδικάτα κλπ (αποκαλούµενοι και ως «παίκτες») κάνουν 

κάποιες επιλογές µε στόχο ο καθένας την ικανοποίηση του συµφέροντός του, 

και (β) το αποτέλεσµα για τον κάθε παίκτη δεν εξαρτάται µόνο από τη δική του 

επιλογή αλλά και από τις επιλογές των υπόλοιπων παικτών. 

 

Το σκάκι, ο τιµολογιακός πόλεµος ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, οι επιπτώσεις 

στο περιβάλλον που έχει η απόφασή του καθενός µας να συντηρήσει ή όχι τον 

κινητήρα του αυτοκινήτου του, οι εκλογές και άλλες περιστάσεις αποτελούν 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα καταστάσεων που µπορούν να πάρουν την µορφή 

παιγνίων. 

Οι καταστάσεις που να εµφανίζονται στην ανθρώπινη κοινωνία - και όχι µόνο - οι 

οποίες µπορούν περιγραφούν ως παίγνια είναι πολλές. Γεγονός που δικαιολογεί όσους 

την αντιµετωπίζουν ως ένα εξαιρετικά χρήσιµο και ευρύ εργαλείο. Ωστόσο έχουν 

θεσπιστεί τέσσερις βασικές παραδοχές που πρέπει να ισχύουν για να περιγραφεί και να 

λυθεί µία οποιαδήποτε κατάσταση µε την µορφή παιγνίου. [Β1] 

 Οι τέσσερις αυτές παραδοχές είναι οι παρακάτω : 

1. Οι παίκτες του παιγνίου είναι εργαλειακά ορθολογιστές. 

2. Οι κανόνες του παιγνίου είναι γνωστοί σε όλους τους παίκτες. 

3. Οι παίκτες έχουν κοινή γνώση αυτού του είδους ορθολογισµού. 

4. Οι παίκτες έχουν ευθυγραµµισµένες προσδοκίες.  
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1.  Εργαλειακός Ορθολογισµός 

 

Ο εργαλειακός ορθολογισµός είναι η κυρίαρχη φιλοσοφική οπτική σήµερα, στο 

όνοµα του οποίου οι άνθρωποι έχουν παραγκωνίσει - καλώς ή κακώς - την εµπειρία ή 

την λεγόµενη «θεία αποκάλυψη». Πρωτοεµφανίστηκε σαν φιλοσοφικό δόγµα κατά την 

περίοδο του ∆ιαφωτισµού, και κατευθύνει την ανθρώπινη σκέψη µε γνώµονα και 

αφετηρία της γνώσης την λογική. Το επίθετο εργαλειακός προστίθεται για να γίνει 

σαφές πώς η λογική δρα ως εργαλείο. 

 Στην Θεωρία Παιγνίων η έννοια του εργαλειακού ορθολογισµού πλησιάζει 

περισσότερο στον όρο οικονοµικός ορθολογισµός, σε αυτό που η οικονοµική επιστήµη 

ορίζει πως πρέπει να χαρακτηρίζει τον Homo Economicuς. 

 Ένας παίκτης θεωρείται ως εργαλειακά ορθολογιστής όταν γνωρίζει τις 

προτιµήσεις του και χρησιµοποιεί όλους τους πόρους που του παρέχονται για να 

ικανοποιήσει µε βέλτιστο τρόπο τις επιθυµίες του. 

 Οι οικονοµολόγοι αµφισβητούν συχνά την οικονοµική ορθολογικότητα των 

ανθρώπων ή τουλάχιστον αναγνωρίζουν την αδυναµία, ή και αδιαφορία, των 

ανθρώπων να λειτουργήσουν ορθολογικά. Όντως το να χρησιµοποιήσει κανείς τον 

εργαλειακό ορθολογισµό στην ζωή του είναι κάτι το εξαιρετικά δύσκολο. Θα ήταν 

πολύ κουραστικό και δυσάρεστο να αναγκαζόµασταν να υπολογίζουµε λεπτοµερώς και 

συνέχεια το κόστος ευκαιρίας της κάθε πράξης µας, δηλαδή να αναλογιζόµαστε και να 

συγκρίνουµε όλες τις δυνατές µας επιλογές (σε χρηµατικές, χρονικές ή οποιουδήποτε 

άλλου είδους µονάδες) και να επιλέγουµε αυτή που θα µας απέρρεε την µεγαλύτερη 

ωφέλεια. Αυτό αν µη τι άλλο θα «κόστιζε» πολύ και θα αποδεικνυόταν έως και 

ανορθολογικό! 

Όλοι αρκούµαστε να λειτουργούµε κατά τον εργαλειακό ορθολογισµό µόνο σε 

ότι κρίνουµε αρκετά σοβαρό, στις υπόλοιπες περιπτώσεις λειτουργούµε εµπειρικά, 

υποσυνείδητα ή και µιµητικά. Παραδείγµατος χάρη στην περίπτωση αγοράς ενός 

αυτοκινήτου προσπαθούµε να υπολογίσουµε σύµφωνα µε τον εργαλειακό ορθολογισµό 

και λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραµέτρους (τιµή, ασφάλεια, ιπποδύναµη, 

κατανάλωση καυσίµων κ.α.) για το πιο µοντέλο θα αγοράσουµε, ενώ εύκολα 

αποφασίζουµε από ποιο πάγκο της λαϊκής θα αγοράσουµε τα φρούτα µας δίνοντας 

πολλή λιγότερη σηµασία για την ποιότητα, την τιµή, ή την ποσότητα που θα πάρουµε. 

Ακόµα η επίγνωση κάποιου για τις προτιµήσεις του δεν σηµαίνει πώς αυτές 

µπορούν να ιεραρχηθούν ή ακόµα να καλύτερα να µετρηθούν. Οι προτιµήσεις µπορούν 



 6 

κάλλιστα να µην είναι άµεσα υπολογιστικά συγκρίσιµες και είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη 

η απόφαση όταν αυτές συνδυάζονται. Για παράδειγµα, είναι σχετικά εύκολο να 

δηλώσει κάποιος ότι προτιµά την παρέα του Χ από την παρέα της Ψ, και τον 

κινηµατογράφο από το τένις. Αλλά ενδεχοµένως να δυσκολευτεί να αποφασίσει µεταξύ 

των να πάει στον κινηµατογράφο µε την Ψ ή να παίξει τένις µε τον Χ. 

Οι οικονοµικές επιστήµες συχνά χρησιµοποιούν καµπύλες αδιαφορίας, 

συναρτήσεις ωφελείας και άλλα εργαλεία για την σύγκριση των προτιµήσεων και την 

λήψη αποφάσεων. Κατά παρόµοιο τρόπο και η Θεωρία Παιγνίων χρησιµοποιεί τα ίδια 

εργαλεία. Συνήθως λοιπόν κάθε αποτέλεσµα µίας απόφασης, ή η κατάληξη ενός 

παιγνίου, αντιπροσωπεύεται µε µονάδες ωφέλειας (utils) που συµβολίζονται µε το 

λατινικό γράµµα U. 

Τα utils είναι αριθµητικές µονάδες που αντιπροσωπεύουν ποσοτικά την 

ωφέλεια του κάθε παίκτη, είτε αυτή είναι ποσοτικοποιήσιµη (χρήµα) είτε όχι 

(υπερηφάνεια). Η µετατροπή της ωφέλειας σε utils γίνεται συνήθως µε την χρήση 

ορισµένων δεικτών. Για παράδειγµα έστω ο Χ προτιµά τα πορτοκάλια µε δείκτη 0,5 

και τα µανταρίνια µε δείκτη 0,2 , έτσι θα προτιµήσει 3 κιλά µανταρίνια [U(µανταρίνια) 

= 3 * 0,2 = 0,6] από 1 κιλό πορτοκάλια [U(πορτοκάλια) = 1 * 0,5 = 0,5], αφού 

U(µανταρίνια) >U(πορτοκάλια). 

Κατά αυτόν τον τρόπο συστήνονται διάφορες συναρτήσεις ωφελείας, βάσει των 

οποίων ορίζονται τα αποτελέσµατα των παιγνίων. 

 

2. Οι κανόνες του παιγνίου είναι γνωστοί σε όλους τους παίκτες. 

 

Η παραδοχή αυτή µας επιστρέφει στον Homo Economicus και στην υπόθεση 

της απόλυτης πληροφόρησης. Όπως ακριβώς λοιπόν οι καταναλωτές στην οικονοµική 

επιστήµη δεν µπορούν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις αν δεν γνωρίζουν όλες τους τις 

δυνατές επιλογές τους, έτσι και οι παίκτες στη Θεωρία Παιγνίων πρέπει να γνωρίζουν 

όλους τους κανόνες που αφορούν το παίγνιο. 

 Πιο συγκεκριµένα κάθε παίκτης πρέπει να γνωρίζει πλήρως το σύνολο όλων 

των πιθανών δράσεων, τις αποδόσεις σε utils κάθε κατάληξης του παιγνίου για τον ίδιο 

και τους συµπαίκτες του. 

 Με την µορφή του «παιγνίου» η παραδοχή αυτή είναι αρκετά κατανοητή, 

δεδοµένου πώς για τον καθένα είναι αδιανόητο να συµµετάσχει σε ένα παιχνίδι χωρίς 

να ξέρει τους κανόνες του. Στην πραγµατικότητα όµως, τις περισσότερες φορές οι 
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καταστάσεις που καλείται να περιγράψει η Θεωρία Παιγνίων η γνώση κάθε 

παραµέτρου είναι κάτι το ανυπόστατο. 

 

3. Κοινή γνώση του ορθολογισµού 

 

 Η παραδοχή περί Κοινής Γνώσης του Ορθολογισµού (ΚΓΟ) των παικτών 

αναφέρεται στο ότι όλοι οι παίκτες πρέπει να γνωρίζουν πώς, όπως αυτοί, έτσι και οι 

συµπαίκτες τους θα κινηθούν ορθολογικά. Η παραδοχή αυτή είναι αναγκαία γιατί σε 

περίπτωση που ένας παίκτης αµφιβάλει για το αν ο συµπαίκτης του θα κινηθεί 

ορθολογικά τότε δεν θα µπορεί να επιλέξει µε «ασφάλεια» την κίνηση που θα κάνει. 

 Η παραδοχή φαίνεται να στηρίζεται στην προηγούµενη παραδοχή, η οποία 

θέλει τους παίκτες να γνωρίζουν τα πάντα για το παίγνιο στο οποίο συµµετέχουν. 

Έχοντας λοιπόν όλα τα στοιχεία στα χέρια τους ουσιαστικά καλούνται να προβλέψουν 

τις επιλογές των αντιπάλων τους, που σε συνάρτηση µε την δική τους επιλογή θα 

φέρουν το αποτέλεσµα του παιγνίου. Για να προβλέψει ο κάθε παίκτης τις κινήσεις 

κάθε αντιπάλου του, θα πρέπει να έχει διαµορφώσει ένα είδος υποδείγµατος που θα 

καθορίζει την συµπεριφορά του αντιπάλου του. Κοινώς θα πρέπει να γνωρίζει την 

λογική µε την οποία κινείται, και αυτή θεωρείται πώς είναι ο εργαλειακός 

ορθολογισµός. 

 

4. Οι παίκτες έχουν ευθυγραµµισµένες προσδοκίες (ΕΣΠ). 

 

 Σύµφωνα µε την συγκεκριµένη παραδοχή όλοι οι εργαλειακά ορθολογικοί 

παίκτες βγάζουν τα ίδια συµπεράσµατα σχετικά µε το πώς θα εξελιχθεί το παίγνιο. 

Ακριβώς όπως όλα τα κοµπιουτεράκια βγάζουν το ίδιο αποτέλεσµα αν τους δοθεί η 

ίδια σειρά πράξεων, έτσι και οι παίκτες συµπεραίνουν το ίδιο εφόσον έχουν την ίδια 

και πλήρη πληροφόρηση (όπως αυτή προϋποθέτεται από την παραδοχή 2). 

 

 Πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο πώς όλες οι παραπάνω παραδοχές είναι 

αρκετά αµφισβητήσιµες, κυρίως γιατί πρόκειται για υποθέσεις οι οποίες συχνά δεν 

αποτελούν δεδοµένα στον πραγµατικό κόσµο. Έτσι πολλές φορές οι λύσεις των 

παιγνίων δεν συνάδουν µε τις κινήσεις των παικτών στην πραγµατική ζωή, και εδώ 

έγκειται και η αµφισβήτηση των τελευταίων χρόνων ως προς την ανεφαρµογή της 

Θεωρίας σε ρεαλιστικές συνθήκες. 
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2.2 Παράδειγµα ενός Παιγνίου. «Το ∆ίληµµα του Κρατουµένου» 

 

 Παρακάτω χρησιµοποιείται το γνωστότερο όλων παίγνιο «Το ∆ίληµµα του 

Κρατουµένου» (Prisoner’s Dilemma) ως παράδειγµα για τον αναγνώστη.  

Πρόκειται για το πιο γνωστό και πιο γοητευτικό παίγνιο της Θεωρίας Παιγνίων. 

Παρουσιάζει το πολύ ενδιαφέρον παράδοξο, όπου το ατοµικό συµφέρον φαίνεται να 

αυτό-υπονοµεύεται όσο περισσότερο προσπαθούµε να το υπηρετήσουµε. Επιπλέον στο 

∆ίληµµα του Κρατουµένου ο εργαλειακός Ορθολογισµός αποδεικνύεται ψυχρά 

ανήθικος, γεγονός που εγείρει τις αντιδράσεις πολλών κοινωνιολόγων και σύγχρονων 

φιλοσόφων. 

 Η κατάσταση που περιγράφεται στο ∆ίληµµα του Κρατουµένου είναι η εξής: 

∆ύο άτοµα έχουν συλληφθεί ως κατηγορούµενοι για ένα έγκληµα. Οι δύο τους 

ανακρίνονται σε διαφορετικά δωµάτια και ο ανακριτής παρουσιάζεται να τους λέει 

πώς: 

� Σε περίπτωση που και οι δύο οµολογήσουν το έγκληµα θα υποστούν ο καθένας 

έξι χρόνια φυλάκισης. 

� Σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο οµολογήσει και ο άλλος αρνηθεί τις 

κατηγορίες, εκείνος που θα αρνηθεί τις κατηγορίες θα υποστεί εννέα χρόνια 

φυλάκισης ενώ εκείνος που θα οµολογήσει θα αφεθεί ελεύθερος. 

� Και τέλος σε περίπτωση που και οι δύο αρνηθούν τις κατηγορίες, λόγω 

έλλειψης στοιχείων θα τιµωρηθούν µόνο µε ένα χρόνο φυλάκισης ο καθένας. 

 

Πριν λύσουµε το παίγνιο και δούµε τι προβλέπει πως θα συµβεί η Θεωρία 

Παιγνίων, ας δούµε πώς η παραπάνω κατάσταση παίρνει την µορφή παιγνίου. 

Οι δύο κρατούµενοι είναι οι δύο παίκτες του παιγνίου, και ο καθένας έχει δύο 

επιλογές την Οµολογία και την Άρνηση. Ο συνδυασµός των αποφάσεων και των δύο 

είναι αυτός που θα φέρει το τελικό αποτέλεσµα. Το παίγνιο εφόσον είναι 2Χ2 επιλογών 

έχει τέσσερις πιθανές καταλήξεις. 

Η απεικόνιση του παιγνίου γίνεται είτε µε την µορφή πίνακα, είτε µε την µορφή 

δέντρου. 
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Μορφή Πίνακα. 

Στην µορφή πίνακα, στην πρώτη γραµµή παρουσιάζονται οι επιλογές του ενός 

παίκτη και στην πρώτη στήλη οι επιλογές του άλλου. Κάθε κελί αυτού του πίνακα 

απεικονίζει και µία από τις πιθανές καταλήξεις του παιγνίου, ή αλλιώς όλους τους 

πιθανούς συνδυασµούς των επιλογών των δύο παικτών. Σε κάθε κελί υπάρχουν δύο 

αριθµοί που αντιστοιχούν στις µονάδες ωφελείας του κάθε παίκτη (utils), που αλλιώς 

ονοµάζονται και pay-offs. 

 

Πίνακας 2.2.1.  Παίγνιο «∆ίληµµα του Κρατουµένου» 

 Οµολογία Άρνηση 

Οµολογία -6 -6 0 -9 

Άρνηση -9 0 -1 -1 

 

 Η µορφή πίνακα αν και οπτικά εύχρηστη, έχει πολλούς περιορισµούς, και 

εξυπηρετεί µόνο σε περιπτώσεις δύο παικτών, και όταν έχουµε παίγνια στα οποία οι 

παίκτες παίρνουν τις αποφάσεις τους ταυτόχρονα. Σε περίπτωση τριών παικτών ο 

πίνακας µετατρέπεται σε κύβο. Ακόµα περισσότεροι παίκτες οδηγούν σε σχήµατα 

περισσότερων διαστάσεων.  

 

Μορφή δέντρου 

 Στην µορφή δέντρου απεικονίζουµε τους παίκτες µε κόµβους και τις αποφάσεις 

τους µε κλάδους, όπως αυτό φαίνεται παρακάτω. Η χρήση του δέντρου µας επιτρέπει 

να απεικονίζουµε παίγνια µε άπειρο αριθµό παικτών, στα οποία οι παίκτες δεν 

λαµβάνουν τις αποφάσεις τους ταυτόχρονα. Στο παρακάτω δέντρο 1.3.1. 

παρουσιάζεται σαν ο κόκκινος κρατούµενος να αποφασίζει πρώτος και ο µπλε 

κρατούµενος δεύτερος. Αυτό δεν συµβαίνει απαραίτητα, όπως δεν συµβαίνει και στο 

παράδειγµα µας.   

 Με τον όρο ταυτόχρονα η Θεωρία Παιγνίων εννοεί πως οι παίκτες δεν 

γνωρίζουν την επιλογή του αντιπάλου τους πριν αποφασίσουν, παρά µόνο µπορούν να 

την προβλέψουν. Έτσι λοιπόν ο µπλε κρατούµενος σύµφωνα µε την δεδοµένη 

κατάσταση δεν µπορεί να γνωρίζει αν ο κόκκινος κρατούµενος οµολόγησε ή όχι. Κατά 

συνέπεια και δεν γνωρίζει σε ποιο κόµβο βρίσκεται, στον 2:1 ή στον 2:2. Σε περίπτωση 

που γνωρίζει το σκεπτικό του είναι τελείως διαφορετικό, καθότι σε κάθε κόµβο η 
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βέλτιστη επιλογή του είναι διαφορετική. Στον κόµβο 2:1 τον συµφέρει να επιλέξει να 

αρνηθεί, ενώ στον 2:2 να οµολογήσει. 

 

 

∆έντρο 2.2.1. Ετερόχρονες επιλογές. 

 

 Για να αποδοθεί οπτικά σε ένα δέντρο ότι οι παίκτες δρουν ταυτόχρονα και όχι 

σειριακά (ο ένας µετά από τον άλλο), συνηθίζεται να τοποθετείται µία διακεκοµµένη 

γραµµή ανάµεσα στους κόµβους.. 

 

 

∆έντρο 2.2.2. Ταυτόχρονες επιλογές. 

 

 Το δίληµµα των δύο κρατουµένων είναι ανάµεσα στο να οµολογήσουν ή να 

αρνηθούν τις κατηγορίες. Εύκολα οι περισσότεροι περιµένουµε και από τους δύο 

κρατούµενους να αρνηθούν τις κατηγορίες. Σε αυτή την περίπτωση και οι δύο θα 

υποστούν φυλάκιση ενός έτους µόνο. Πραγµατικά η περίπτωση της συνεργασίας και 

της αµοιβαίας εµπιστοσύνης φαίνεται να συµφέρει περισσότερο και τους δύο. 

 Όµως, οι κρατούµενοι έρχονται αντιµέτωποι µε τον κίνδυνο και τον πειρασµό. 

Τον κίνδυνο να οµολογήσει ο άλλος κρατούµενος και να υποστούν εννέα χρόνια 

φυλάκισης ενώ ο άλλος θα αφεθεί ελεύθερος, και τον πειρασµό να οµολογήσουν οι 

ίδιοι για να αφεθούν ελεύθεροι ενώ ο άλλος να καταλήξει µε εννέα χρόνια φυλάκισης. 
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Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο και τον πειρασµό παρατηρούµε κάθε πρόθεση 

συνεργασίας και εµπιστοσύνης να καταρρέει στην αµφιβολία. 

 Ηθικά - ανεξάρτητα µε τη δικαιοσύνη και τον νόµο, πουθενά δεν έχει 

αναφερθεί εξάλλου αν οι κρατούµενοι είναι ένοχοι ή όχι – αλλά και λογικά η 

συνεργασία και η εµπιστοσύνη ανάµεσα στους δύο κρατουµένους θεωρείται βεβαία, 

όµως σύµφωνα µε τον εργαλειακό ορθολογισµό και την Θεωρία Παιγνίων η 

συνεργασία αυτή απορρίπτεται στο όνοµα του ρίσκου (κινδύνου) και της ευκαιρίας 

(πειρασµού). 

 Εφόσον οι παίκτες κινούνται σύµφωνα µε τον εργαλειακό ορθολογισµό, θα 

πρέπει να προσπαθήσουν να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα βάσει των 

επιλογών τους. Στην συγκεκριµένη περίπτωση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για τον 

καθένα είναι η απελευθέρωση, οπότε θα πρέπει και οι δύο να οµολογήσουν  

(ελπίζοντας πώς ο άλλος φυσικά θα αρνηθεί). 

 Στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι δεν έχει αναφερθεί αν οι δύο κρατούµενοι 

γνωρίζονται και κατά πόσο ενδιαφέρονται για την κατάληξη του άλλου. Σε κάθε 

περίπτωση η συνάρτηση ωφέλειας του κάθε παίκτη (τα pay-offs του) συµπεριλαµβάνει 

σαν µοναδική παράµετρο της τα χρόνια φυλάκισης, και καµία άλλη. Για παράδειγµα θα 

µπορούσε να συµπεριληφθεί σαν παράµετρος, το πόσο νοιάζει τον έναν ή τον άλλο η 

κατάληξη του καθενός, ή αν γνωρίζονταν το επίπεδο εµπιστοσύνης που έχουν µεταξύ 

τους κτλ. 

 Έτσι, οι δύο κρατούµενοι καταλήγουν να οµολογούν και δέχονται ποινή 

φυλάκισης έξι ετών ο καθένας. Το οποίο είναι παράδοξο και ταυτόχρονα εξαιρετικά 

παράλογο. Να καταλήγουν δηλαδή µε έξι χρόνια φυλάκισης ο καθένας ενώ θα 

µπορούσαν αυτά τα χρόνια να είναι µόνο ένα. 

 Και όµως, ο εργαλειακός ορθολογισµός όπως τον ορίσαµε (να ενδιαφέρει τους 

παίκτες µόνο το πόσα χρόνια φυλάκισης θα υποστούν) δεν αφήνει περιθώρια 

αµφιβολίας για την κατάληξη του παιγνίου. Η οµολογία αποτελεί την βέλτιστη 

απάντηση σε κάθε επιλογή του άλλου.  

 Αναφέρθηκε προηγουµένως πώς οι παίκτες ενός παιγνίου προσπαθούν να 

προβλέψουν την κίνηση των άλλων και να απαντήσουν «σωστά» σε αυτήν οδηγώντας 

την κατάληξη του παιγνίου εκεί που τους συµφέρει. Στην περίπτωση του «∆ιλήµµατος 

του Κρατουµένου» η οµολογία αποτελεί την βέλτιστη απάντηση και στις δύο δυνατές 

κινήσεις του αντιπάλου. 
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 Έστω ότι ο µπλε κρατούµενος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Σε αυτή την 

περίπτωση τον κόκκινο κρατούµενο (σύµφωνα πάντα µε τον εργαλειακό ορθολογισµό 

και τον τρόπο που ορίστηκαν τα pay-offs) τον συµφέρει να επιλέξει να οµολογήσει για 

να αφεθεί ελεύθερος, και όχι να αρνηθεί τις κατηγορίες και να υποστεί φυλάκιση ενός 

έτους. Επαναλαµβάνεται ότι ο εργαλειακός ορθολογιστής κόκκινος κρατούµενος θα 

επιλέγει ανάµεσα σε µηδέν χρόνια φυλάκισης και ένα χρόνο φυλάκισης, τα µηδέν 

χρόνια φυλάκισης. 

 Έστω τώρα ότι ο µπλε κρατούµενος επιλέγει να οµολογήσει. Και σε αυτή την 

περίπτωση τον κόκκινο κρατούµενο τον συµφέρει να οµολογήσει και να υποστεί έξι 

χρόνια φυλάκισης παρά να αρνηθεί τις κατηγορίες και να υποστεί εννέα χρόνια 

φυλάκισης. 

 Αντίστοιχη θα είναι και η σκέψη του µπλε κρατούµενου απέναντι στις επιλογές 

του κόκκινου κρατούµενου (ΕΣΠ - παραδοχή 4) . 

 Έτσι λοιπόν η λύση του «∆ιλήµµατος του Κρατουµένου» κατά τον εργαλειακό 

ορθολογισµό δεν µπορεί να είναι άλλη από την οµολογία και των δύο κρατουµένων, 

όσο και αν αυτό φαίνεται παράλογο, ανήθικο ή ανόητο, και που εκτός των άλλων, 

συνήθως είναι και µη ρεαλιστικό. Έχουν γίνει πολλά εργαστηριακά πειράµατα όπου οι 

εθελοντές καλούνταν να συµπεριφερθούν ως οι κρατούµενοι του παιγνίου, και η 

συνεργασία φαίνεται να νικά έναντι της µη συνεργασίας (Βαρουφάκης κεφάλαιο 

5.1.3)[Β1] .Τα αποτελέσµατα αυτά ωστόσο δεν επαρκούν για να αµφισβητήσουν άµεσα 

την Θεωρία Παιγνίων, ούτε την ουσία του εργαλειακού ορθολογισµού. Καταδεικνύουν, 

όµως, πώς η ανθρώπινη συµπεριφορά και σκέψη είναι πολύ πιο πολύπλοκες και 

εξαρτώνται από παράγοντες που είναι έως αδύνατον να συµπεριληφθούν σε µία 

συνάρτηση ωφελείας.  

 

 Παραπάνω παρουσιάστηκε ο βασικός κορµός της Θεωρίας Παιγνίων αλλά και 

δόθηκαν οι πιο κύριες αδυναµίες της: η µη τήρηση των βασικών παραδοχών της 

Θεωρίας σε πραγµατικές καταστάσεις, και η δυσκολία µετατροπής των επιθυµιών των 

παικτών σε utils. 

 Ο λόγος, µάλιστα, που η Θεωρία Παιγνίων έχει συνδεθεί τόσο µε τις 

Οικονοµικές Επιστήµες είναι πώς οι Οικονοµικές Επιστήµες, ναι µεν ανήκουν στο 

κλάδο των Κοινωνικών Επιστηµών, αλλά πραγµατεύονται φαινόµενα τα οποία, λόγω 

της χρήσης του χρήµατος ως σηµείο αναφοράς στις οικονοµικές δραστηριότητες του 

ατόµου, είναι περισσότερο ποσοτικά ή µετρήσιµα από τις υπόλοιπες κοινωνικές 
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επιστήµες. Τα χρήµα αποτελεί µόνο του µία πολύ καλή µονάδα ωφελείας (util). Ακόµα, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, η οµοιότητα του εργαλειακά ορθολογιστή παίκτη και του Homo 

Economicus ενισχύει την σύνδεση Θεωρίας Παιγνίων και Οικονοµικής Επιστήµης. 

Οι αδυναµίες της Θεωρίας Παιγνίων ελαττώνονται, χωρίς όµως να 

εξαλείφονται, όταν επιχειρείται να περιγράψει οικονοµικές ή επιχειρησιακές 

καταστάσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει πλήθος εφαρµογών της Θεωρίας σε 

πολλά οικονοµικά ζητήµατα. 

 

 

2.3 Η στενή σχέση της Θεωρίας Παιγνίων µε την Λήψη Αποφάσεων 

  

 Όπως κάθε επιστήµη, η Οικονοµική Επιστήµη δεν αρκείται στο να περιγράφει 

και να αναλύει τα οικονοµικά φαινόµενα, αλλά επιχειρεί να προτείνει βελτιώσεις ή 

λύσεις, όπου συναντώνται προβλήµατα, σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας και της 

οικονοµικής ζωής. Άλλωστε, ως σκοπός της, ορίζεται η επίλυση του λεγόµενου 

«Οικονοµικού Προβλήµατος». Της ανισότητας, δηλαδή, ανάµεσα στους παρεχόµενους 

πόρους και στις ανθρώπινες ανάγκες. 

 ∆εν είναι γνωστό το πότε ακριβώς ο άνθρωπος άρχισε να αντιµετωπίζει την 

οικονοµία οργανωµένα, µε την χρήση µοντέλων και θεωριών, όπως κάνει σήµερα. Από 

την αρχαιότητα σώζονται πολλά κείµενα που περιλαµβάνουν σκέψεις περί οικονοµίας. 

Μερικά από αυτά είναι του Αριστοτέλη (384 π.χ. - 322 π.χ.) , του Ξενοφώντα (430 

π.χ. - 354 π.χ.), ή του Qin Shi Huang (259 π.χ. - 210 π.χ.).  Ωστόσο, ο 18ος αιώνας, 

οπότε και το 1776 δηµοσιεύτηκε ο Πλούτος των εθνών (The Wealth of Nations) του 

Adam Smith (1723-1790), θεωρείται η αρχή για την εδραίωση της οικονοµικής 

επιστήµης, ως ξεχωριστό τοµέα των επιστήµων. 

Αφετηρία , όµως για την σηµερινή µορφή της Επιστήµης, είναι η περίοδος της 

Βιοµηχανικής Επανάστασης. Κατά την περίοδο αυτή ο άνθρωπος άρχισε να δηµιουργεί 

παραγωγικά συστήµατα µεγάλης κλίµακας που του επέτρεπαν να κατασκευάζει και να 

επεξεργάζεται προϊόντα και αγαθά ευκολότερα και γρηγορότερα από ότι στο παρελθόν, 

ενώ ταυτόχρονα δηµιουργήθηκε η ανάγκη για εµπεριστατωµένους τρόπους οργάνωσης 

και διεύθυνσης της παραγωγής αρχικά, αλλά στην συνέχεια για όλους τους τοµείς µίας 

επιχείρησης. 
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Πρωτοστάτες αυτού του κλάδου της οικονοµικής επιστήµης ήταν οι Taylor 

(1856-1915), Fayol (1841-1926), Ford (1863-1947), και Mayo (1886-1949). Οι ιδέες  

των οποίων αναφέρονταν στην σηµαντικότητα του καθορισµού στόχου σε µία 

επιχείρηση, την σωστότερη εκµετάλλευση των πόρων µέσα από την οργανωµένη 

χρήση, την ανάγκη για εξειδίκευση και πρόσληψη των κατάλληλων εργαζοµένων, την 

διάκριση λειτουργιών κ.α.. Αξιοσηµείωτο είναι πώς έθιξαν και θέµατα σχέσεων 

εργαζοµένων - επιχείρησης, παρακίνησης εργαζοµένων, και εταιρικής κουλτούρας. 

Θέµατα στα οποία υστερούν πολλές επιχειρήσεις ακόµα και σήµερα. Για πολλές 

µάλιστα αποτελούν άγνωστες έννοιες. Η εφαρµογή των ιδεών αυτών στέφθηκε µε 

απόλυτη επιτυχία καθώς προκάλεσε θεαµατική αύξηση στην παραγωγή, ενώ 

αποτελούν µέχρι σήµερα καίρια θέµατα του σύγχρονου τρόπου οργάνωσης και 

διοίκησης.[Σ8] 

Οι εξελίξεις στον τοµέα της οργάνωσης και διοίκησης καθ’ όλη αυτή την 

διάρκεια, από τις πρώτες ιδέες κατά την βιοµηχανική επανάσταση µέχρι σήµερα, 

υπήρξαν µεγάλες και αδιάκοπες. Στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα η εφαρµογή νέων 

τεχνολογιών όπως η ροµποτική, έφεραν ακόµα µία επανάσταση στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και στην δοµή των επιχειρήσεων. Γενικότερα η αλµατώδης 

ανάπτυξη της Πληροφορικής τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πολύ τον κόσµο της 

οικονοµίας και των επιχειρήσεων φέρνοντας νέες τεχνολογίες, νέες αγορές (βλ. 

∆ιαδίκτυο), νέα προϊόντα (βλ. Προσωπικούς υπολογιστές, υλισµικό, λογισµικό κ.λ.π.) 

και υπηρεσίες (βλ. Πληροφοριακά Συστήµατα κ.α.), ενώ η παγκόσµια -πλέον- αγορά 

χαρακτηρίζεται από έναν συνεχώς εντεινόµενο ανταγωνισµό. 

Σύγχρονη λύση, συνυφασµένη µε την επιβίωση ενός οργανισµού πια, είναι η 

σωστή Οργάνωση και ∆ιοίκηση. Μέσα από αυτές τις δύο έννοιες των οικονοµικών 

επιστηµών οι επιχειρήσεις προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτες και 

αποτελεσµατικές, ώστε να καταφέρουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. 

Εξαιτίας των πολύπλοκων ζητηµάτων που πραγµατεύεται η Οργάνωση και 

∆ιοίκηση, αλλά και των σηµαντικών ποσοτικών στοιχείων που υπάρχουν στα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει, παρουσιάζεται ολοένα και µεγαλύτερη χρήση τεχνικών 

και διαδικασιών ποσοτικής ανάλυσης για την αντιµετώπιση τους. [Β5] Κάποιες από τις 

πλέον γνωστές και εφαρµόσιµες στην πράξη τεχνικές είναι: ο γραµµικός 

προγραµµατισµός, (Linear programming), η θεωρία των γραµµών αναµονής (Waiting-

Line Models of Queuing theory), ο προγραµµατισµός και ο έλεγχος των αποθεµάτων 
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(Inventory Control), η δικτυωτή ανάλυση (Network Techniques), η προσοµοίωση 

(Simulation), αλλά και η θεωρία παιγνίων (Game Theory) [Β6] 

 

 

2.4 Τµηµατοποίηση µίας Εταιρείας – Καταµερισµός Ευθυνών και 

Αποφάσεων µέσα από το Οργανόγραµµα. 

 

Η Οργάνωση και ∆ιοίκηση ουσιαστικά βασίζεται στη λήψη αποφάσεων που 

αφορούν µία επιχείρηση ή οργανισµό σε µακροχρόνιο ή βραχυχρόνιο επίπεδο. Ο 

manager µεταξύ άλλων καλείται να λάβει αποφάσεις σχετικά µε την τιµή πώλησης των 

προϊόντων ή υπηρεσιών, τη διαµόρφωση του κόστους, την επένδυση η επέκταση σε 

εξοπλισµό και εγκαταστάσεις, τις δαπάνες πωλήσεων ή διαφήµισης, την πρόσληψη και 

εκπαίδευση προσωπικού και πολλές άλλες. [Β4] 

Σε µεγάλες εταιρείες ή οργανισµούς όµως, οι αποφάσεις δεν λαµβάνονται από 

ένα πρόσωπο, αλλά από περισσότερα, τα οποία µάλιστα ανήκουν σε διαφορετικούς 

τοµείς, που έχουν επιφορτιστεί διαφορετικές ευθύνες και εργασίες. 

Μία εταιρεία, ανάλογα µε το αντικείµενο στο οποίο δραστηριοποιείται, που 

µπορεί να είναι περισσότερα από ένα, αλλά και το µέγεθος της (αριθµό εργαζοµένων, 

γεωγραφικό µέγεθος) µπορεί να έχει πολλά τµήµατα, όπως: το λογιστήριο, έρευνας και 

ανάπτυξης, σχεδιασµού, δηµοσίων σχέσεων, διαχείρισης, το νοµικό τµήµα, το τµήµα 

πωλήσεων, παραγωγής, διαφήµισης, ποιοτικού ελέγχου, προµηθευτών (ά πρώτων υλών 

ή αγοράς), το τµήµα διανοµής, marketing, ανθρωπίνου δυναµικού ή προσωπικού, το 

τµήµα logistics, εξυπηρέτησης πελατών, συντήρησης, το τµήµα οικονοµικών, 

αποστολών, εξαγωγών, εισαγωγών, τα τµήµατα λιανικής και χονδρικής, εσωτερικού 

ελέγχου, διοίκησης, ανάπτυξης και προώθησης, τεχνικής υποστήριξης, το τµήµα 

engineering, ή information technology, καθώς και το τµήµα εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης,  τη διεύθυνση στρατηγικού σχεδιασµού οµίλου, της επιτροπής σχεδιασµού 

διαδοχής και εταιρικής διακυβέρνησης, επιτροπής αµοιβών, της ελεγκτικής επιτροπής 

και πολλών άλλων. 

 Κάθε εταιρεία δηµιουργεί τµήµατα ανάλογα µε τις ανάγκες της, τις απατήσεις 

της και την φιλοσοφία της ωστόσο τµήµατα όπως το τµήµα παραγωγής, το τµήµα 

marketing, ανθρωπίνου δυναµικού, το τµήµα οικονοµικών ή λογιστήριο, έρευνας και 

ανάπτυξης και πωλήσεων είναι τµήµατα που συναντούνται σχεδόν σε όλες τις 
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επιχειρήσεις. Ή πιο σωστά εκτελούν ζητήµατα που κάθε εταιρεία έχει. Λογιστικές 

ανάγκες, έρευνα αγοράς, οργάνωση και σχεδιασµός της παραγωγής, πρόσληψη και 

επίβλεψη εργαζοµένων, επικοινωνία µε πελάτες και κλείσιµο συµφωνιών. 

Κάθε τµήµα διεκπεραιώνει διαφορετικές εργασίες και εκτελεί διαφορετικούς 

στόχους, που συµβάλουν στην επιτυχηµένη και εύρυθµη λειτουργία µίας εταιρείας, για 

την οποία προϋποθέτεται µελετηµένη οργάνωση, σωστός καταµερισµός έργων και 

ρόλων, ουσιαστική και επιτυχηµένη επικοινωνία. Για την επίτευξη των παραπάνω ένα 

πολύ χρήσιµο εργαλείο είναι το οργανόγραµµα. Ένα σχεδιάγραµµα που 

χρησιµοποιείται για να δείξει την δοµή µίας επιχείρησης και αποτελεί την «επίσηµη» 

οργάνωση της εταιρείας-οργανισµού. 

 

Ορισµός: 

Το οργανόγραµµα είναι ένα διάγραµµα που απεικονίζει την δοµή µίας 

επιχείρησης - οργανισµού σχετικά µε τις θέσεις των εργαζοµένων της, τις αρµοδιότητες 

τους αλλά και τις τυπικές σχέσεις µεταξύ τους. 

 

Τα οργανογράµµατα καµιά φορά µπορεί να προκαλούν σύγχυση ως προς την 

δοµή της επιχείρησης µιας και είτε η επιχείρηση η ίδια είναι αρκετά πολύπλοκη, είτε 

δεν έχει γίνει πολύ καλή απεικόνιση της στο οργανόγραµµα. Ένας ακόµη λόγος είναι 

γιατί καµιά φορά οι τυπικές σχέσεις που έχουν οριστεί παρακάµπτονται ή 

καταργούνται. Για παράδειγµα µπορεί ένα ένας υπάλληλος να διεκπεραιώνει εργασία 

που ανήκει σε κάποιο άλλο τµήµα, ή ένας προϊστάµενος να διεκπεραιώνει την εργασία 

κάποιου υφισταµένου, ή ο υπεύθυνος πωλήσεων να παρακάµπτει µέρος της ιεραρχίας 

κ.λ.π. . Όλα τα παραπάνω είναι περιστατικά που µπορεί να συµβούν σε µία επιχείρηση 

και πολλές φορές δεν αποτελούν απαραίτητα προβλήµατα, αλλά λύσεις για αυτή. Σε 

κάθε περίπτωση το οργανόγραµµα εξακολουθεί και αποτελεί ένα βασικό εργαλείο 

διοίκησης που χρησιµοποιεί κάθε επιχείρηση.  

Τα οργανογράµµατα είναι συνήθως µεταγενέστερα της επιχείρησης και όχι 

προγενέστερα της. Ορίζονται αφού η επιχείρηση έχει ξεκινήσει τις δραστηριότητες της, 

έχει αναπτυχθεί και δηµιουργείται πλέον η ανάγκη να οριστούν επακριβώς ποιοι 

εργαζόµενοι είναι υπεύθυνοι για τι, και για το ποιοι αναφέρονται σε ποιους.  

Πολλές φορές ένα οργανόγραµµα ωστόσο, δεν απεικονίζει µόνο την ως έχει 

κατάσταση της επιχείρησης, αλλά και τον τρόπο που θέλει να λειτουργεί. Αν θέλουµε 

µία οριζόντια οργάνωση της εταιρείας όπου όλοι οι τοµείς θα αναφέρονται σε έναν 
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γενικό διευθυντή το οργανόγραµµα σχεδιάζεται κατά αυτό τον τρόπο. Αν πάλι,  

θέλουµε να γίνεται κατανοµή των αρµοδιοτήτων στα κατάλληλα πρόσωπα και τα 

υψηλόβαθµα διοικητικά στελέχη να µην απασχολούνται µε διεκπεραιωτικές 

διαδικασίες, τότε είναι προτιµότερο το οργανόγραµµα να σχεδιαστεί κάθετα. 

Τα οργανογράµµατα, συνήθως, έχουν το σχήµα πυραµίδας. Στην κορυφή τους 

υπάρχει το διοικητικό συµβούλιο ή ο γενικός προϊστάµενος ενός τµήµατος. Από κάτω 

υπάρχουν τα υφιστάµενα τµήµατα, ή οι υφιστάµενοι σε αυτόν, που συνήθως 

απεικονίζονται µε µικρότερα κουτιά. Είναι σύνηθες τα τµήµατα ή τα άτοµα, τα οποία 

απεικονίζονται στην ίδια γραµµή / επίπεδο του οργανογράµµατος να θεωρούνται 

οµότιµα. [Ι1] 

Λίγο πολύ όλα τα τµήµατα καλούνται να πάρουν αποφάσεις. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν περιπτώσεις λήψης αποφάσεων σε διάφορα 

τµήµατα µίας εταιρείας, µε το σκοπό τον σχολιασµό και την δηµιουργία 

συµπερασµάτων. 

 

 

3. Μεθοδολογία 

 

Τα τµήµατα για τα οποία θα γίνει ανάλυση είναι τα: τµήµα marketing, 

διαφήµισης, έρευνας και ανάπτυξης, παραγωγής, πωλήσεων, οικονοµικών και 

διοίκησης ανθρωπίνου δυναµικού. Στην εργασία συµπεριλαµβάνονται και δύο ακόµα 

προσεγγίσεις.  

Στην πρώτη, ήδη παρουσιασµένα παίγνια θα συνδυαστούν και θα αποτελέσουν 

ένα µεγαλύτερο παίγνιο. Ουσιαστικά παρουσιάζεται πως κάθε παίγνιο ενός τµήµατος 

λειτουργεί ως υποπαίγνιο (subgame) του ευρύτερου παιγνίου της επιχείρησης. Μέσα 

από την προσέγγιση αυτή η λειτουργικότητα των τµηµάτων και του οργανογράµµατος 

σε µια εταιρεία η οποία εκρέει από την αναγκαιότητα για καταµερισµό και διανοµή 

ευθυνών σε αυτό. Η δεύτερη προσέγγιση παρουσιάζει την αξία της πληροφορίας και 

της πληροφόρησης ενός στελέχους που λαµβάνει αποφάσεις (manager). 

Η ανάλυση για κάθε τµήµα περιλαµβάνει µία πιθανή ανάγκη για λήψη 

απόφασης. Η ανάγκη µετατρέπεται σε παίγνιο, και λύνεται µέσω του προγράµµατος 

gambit. Στη συνέχεια σχολιάζονται, παραθέτονται συµπεράσµατα και προτάσεις.  
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Τα παίγνια και οι λύσεις τους επιλέχτηκε να είναι σχετικά απλά, 

παρουσιάζοντας καθαρές στρατηγικές σε κάθε περίπτωση. Αποτελούν υποθετικά 

παίγνια εργαστηρίου, καθώς η εφαρµογή της Θεωρίας σε πραγµατικές συνθήκες δεν 

είναι δυνατή. Μεγαλύτερη εµβάθυνση στα χαρακτηριστικά του παιγνίου γίνεται µόνο 

όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και χρήσιµο για την δηµιουργία συµπερασµάτων. 

Στην πλειονότητα των παραδειγµάτων θα χρησιµοποιηθούν τρεις υποθετικές 

εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα συγκεκριµένο κλάδο και αγορά, και 

παράγουν το ίδιο προϊόν. Παρουσιάζονται, δηλαδή, συνθήκες ολιγοπωλιακού 

ανταγωνισµού. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται µερικά από τα βασικά στοιχεία των 

τριών επιχειρήσεων, που χρησιµοποιούνται ως βάση για τα παίγνια που θα 

ακολουθήσουν. 

 

Πίνακας 3.1. Κατάσταση αγοράς 

Εταιρεία Πωλήσεις Μερίδιο της αγοράς Κέρδη σε ευρώ 

Κόκκινη 28.000 28% 812.000 

Μπλε 20.000 20% 560.000 

Πράσινη 52.000 52% 1.560.000 
Συνολική Ζήτηση  

Κλάδου 
100.000 100% 2.932.000 

 

Πίνακας 3.2 Κόστος παραγωγής ανά µονάδα προϊόντος σε ευρώ. 

Εταιρεία 
Κόστος 
ά υλών 

Κόστος 
παραγωγής 

Μισθοί 
Κόστος 

αποθήκευσης 
Λοιπά 
έξοδα. 

Κόστος 
παραγωγής 

Κόκκινη 22 19 9 13 8 71 

Μπλε 22 22 9 11 8 72 

Πράσινη 22 22 8 10 8 70 

 

Πίνακας 3.3.  Βασικά στοιχεία του προϊόντος κάθε εταιρείας. 

Εταιρεία Τιµή πώλησης Κόστος παραγωγής Κέρδος προ φόρων 

Κόκκινη 100 71 29 

Μπλε 100 72 28 

Πράσινη 100 70 30 
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4. ∆ηµιουργία και Ανάλυση Παιγνίων 

 

4.1 Τµήµα marketing: 

 

4.1.1 Παρουσίαση 

  

Ο όρος marketing είναι µία δύσκολη στο να αποσαφηνιστεί έννοια. Ένας 

γρήγορος και σύντοµος ορισµός είναι πώς marketing είναι ότι έχει να κάνει ή 

σχετίζεται µε την αγορά. Η Αµερικάνικη Εταιρεία Μάρκετινγκ (American Marketing 

Association) δίνει τον ακόλουθο ορισµό: 

 

 «Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 

communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, 

clients, partners, and society at large.» [Ι7] 

 

Το τµήµα ή η διεύθυνση marketing αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό τµήµα 

µίας επιχείρησης και ειδικότερα σε µεγάλες ή πολύ µεγάλες εταιρείες, όπου η αγορά 

στην οποία αναφέρονται είναι µεγάλη, ο ανταγωνισµός έντονος, και πρέπει να δοθεί 

µεγάλη προσοχή στους πελάτες και την αγορά.  

Τα καθήκοντα ενός τµήµατος marketing είναι πολλά, και συνήθως όχι πολύ 

ξεκάθαρα. Η παρακάτω δήλωση του Rob Engelman προέδρου το Worldwatch Institute 

στην Ουάσινγκτον µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συγκεντρωθούν όλα τα καθήκοντα 

σε ένα, την ευθύνη του «brand». 

«The perceptions and feelings formed about an organization, its products / services, 
and its performance is what is known as its “brand.” The Marketing Department is 
responsible for creating meaningful messages through words, ideas, images, and names 
that deliver upon the promises / benefits an organization wishes to make with its 
customers. Furthermore, the Marketing Department is responsible for ensuring that 
messages and images are delivered consistently, by every member of the 
organization.»[Ι8] 

Γίνεται κατανοητό λοιπόν πώς το τµήµα marketing έχει λόγο στα πάντα µέσα 

σε µία εταιρεία, καθώς τα πάντα συµβάλουν στο “brand”, ή αλλιώς και «brand name». 

Συνεπώς δεν είναι λίγες οι φορές που οι αποφάσεις τις οποίες καλείται να λάβει το 

τµήµα marketing αφορούν και εµπλέκουν άλλα τµήµατα της εταιρείας.  
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 Ένα πολύ εύστοχο παράδειγµα για τα παραπάνω είναι η απόφαση για τη 

συσκευασία ή την εµφάνιση του προϊόντος - σηµαντικό στοιχείο στη διαµόρφωση του 

«brand» - , που επηρεάζει το κόστος και τον τρόπο παραγωγής του προϊόντος, και που 

λόγο σε αυτά έχουν το τµήµα παραγωγής, κοστολόγησης ή ακόµα και τα τµήµατα 

πρώτων υλών και logistics. Η συσκευασία ή εµφάνιση ενός προϊόντος επηρεάζει τον 

καταναλωτή και έχει αντίκτυπο στο αν θα το αγοράσει ή όχι. 

 

4.1.2. ∆ηµιουργία και Λύση Παιγνίου. 

  

 Στο παρακάτω παίγνιο θα βάλουµε τις τρεις εταιρείες να ανταγωνιστούν ή µία 

τις άλλες σε µία τέτοια απόφαση επιλογής συσκευασίας για το προϊόν τους. Οι επιλογές 

για τις εταιρείες θα είναι τρεις, να κρατήσουν την τωρινή τους συσκευασία, να 

υιοθετήσουν µία πιο απλή συσκευασία που θα τους κοστίσει λιγότερο, αλλά και θα 

µπορούν να τη χρησιµοποιήσουν ως διαφηµιστικό κόλπο δηλώνοντας φιλικοί στο 

περιβάλλον, ή να προβούν σε µία ελκυστική συσκευασία που θα προσελκύσει τους 

καταναλωτές. Κάθε επιλογή θα διαφοροποιήσει το κόστος παραγωγής (συσκεύασης) 

του προϊόντος, και θα αλλάξει τα κέρδη της εταιρείας. Κάθε επιλογή λοιπόν επηρεάζει 

την συνάρτηση ωφελείας (payoffs) και ως προς τις πωλήσεις αλλά και ως προς το 

περιθώριο των κερδών. Θεωρούµε ότι η τιµή πώλησης παραµένει σταθερή και ότι η 

συνολική ζήτηση του προϊόντος του κλάδου παραµένει στις 100.000 µονάδες. 

 Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται τυχαία και αυθαίρετα οι µεταβολές στο 

κόστος του προϊόντος και κατά του αντιστοιχία κέρδους των εταιριών. 

 

Πίνακας 4.1.1. Μεταβολές Κόστους 

Ελκυστική Κανονική Οικονοµική 

Συσκευασία Μεταβολή 

Κόστους 
Κέρδη 

Μεταβολή 

Κόστους 
Κέρδη 

Μεταβολή 

Κόστους 
Κέρδη 

Κόκκινη +3 26 0 29 -3 32 

Μπλε +3 25 0 28 -1 29 

Πράσινη +2 28 0 30 -4 34 

 

 Ενώ στον Πίνακα 4.1.2 φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο µεταβάλλονται τα 

µερίδια αγοράς. Οι υποθέσεις µας είναι πως, µία ελκυστική συσκευασία υπερτερεί µία 

κανονικής και ακόµα περισσότερο µίας οικονοµικής και τους αποσπά πελάτες, όµως 
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θεωρούµε ότι σε περίπτωση που µία εταιρεία επιλέξει να υιοθετήσει µία οικονοµική 

συσκευασία ενώ οι άλλες εταιρείες προωθούν και οι δύο τα προϊόντα τους 

χρησιµοποιώντας ελκυστικές συσκευασίες τότε εκείνη πείθει το καταναλωτικό κοινό 

για τον σεβασµό της στο περιβάλλον και στον καταναλωτή και αυξάνει κατά πολύ το 

µερίδιο της σε βάρος των άλλων δύο επιχειρήσεων. Παρόµοια επιτυχία παρουσιάζεται 

σε όλες τις περιπτώσεις που µόνο µία εταιρεία υιοθετεί την οικονοµική συσκευασία. 

 

Πίνακας 4.1.2 Μεταβολές Ποσοστών ανά Περίπτωση 

Περιπτώσεις Κατάληξης Μεταβολές 

2 Ελκυστικές & 1 Κανονική 
Οι «Ελκυστικές» αποσπούν 1 µονάδα από την «Κανονική» η 

κάθε µία. 

2 Ελκυστικές & 1 Οικονοµική 
Η «Οικονοµική» αποσπά 3 µονάδες από την κάθε 

«Ελκυστική». 

2 Κανονικές & 1 Ελκυστική Η «Ελκυστική» αποσπά 2 µονάδες από κάθε «Κανονική». 

2 Κανονικές & 1 Οικονοµική Η «Οικονοµική» αποσπά 1 µονάδα από την κάθε «Κανονική». 

2 Οικονοµικές & 1 Ελκυστική 
Η «Ελκυστική» αποσπά 4 µονάδες από κάθε µία 

«Οικονοµική» 

2 Οικονοµικές & 1 Κανονική Η «Κανονική» αποσπά 2 µονάδες από κάθε «Οικονοµική» 

1 από κάθε είδος συσκευασίας 
Η «Οικονοµική» και η «Ελκυστική» αποσπούν από µία 

µονάδα από την «Κανονική». 

 

 

Όλες οι αλλαγές στις συναρτήσεις ωφελείας παρουσιάζονται στους παρακάτω 

πίνακες 4.1.3. και 4.1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Πίνακας 4.1.3.   Πωλήσεις  

Κόκκινη Μπλε Πράσινη 
Μερίδια 

Αγοράς % 
Πωλήσεις Εταιρειών 

ΕΛ ΕΛ ΕΛ 28 20 52 28.000 20.000 52.000 

ΕΛ ΕΛ ΚΑΝ 29 21 50 29.000 21.000 50.000 

ΕΛ ΕΛ ΟΙΚ 25 17 58 25.000 17.000 58.000 

ΕΛ ΚΑΝ ΕΛ 29 18 53 29.000 18.000 53.000 

ΕΛ ΚΑΝ ΚΑΝ 32 18 50 32.000 18.000 50.000 

ΕΛ ΚΑΝ ΟΙΚ 29 18 53 29.000 18.000 53.000 

ΕΛ ΟΙΚ ΕΛ 25 26 49 25.000 26.000 49.000 

ΕΛ ΟΙΚ ΚΑΝ 29 21 50 29.000 21.000 50.000 

ΕΛ ΟΙΚ ΟΙΚ 36 16 48 36.000 16.000 48.000 

ΚΑΝ ΕΛ ΕΛ 26 21 53 26.000 21.000 53.000 

ΚΑΝ ΕΛ ΚΑΝ 26 24 50 26.000 24.000 50.000 

ΚΑΝ ΕΛ ΟΙΚ 26 21 53 26.000 21.000 53.000 

ΚΑΝ ΚΑΝ ΕΛ 26 18 56 26.000 18.000 56.000 

ΚΑΝ ΚΑΝ ΚΑΝ 28 20 52 28.000 20.000 52.000 

ΚΑΝ ΚΑΝ ΟΙΚ 27 19 54 27.000 19.000 54.000 

ΚΑΝ ΟΙΚ ΕΛ 26 21 53 26.000 21.000 53.000 

ΚΑΝ ΟΙΚ ΚΑΝ 27 22 51 27.000 22.000 51.000 

ΚΑΝ ΟΙΚ ΟΙΚ 30 19 51 30.000 19.000 51.000 

ΟΙΚ ΕΛ ΕΛ 34 17 49 34.000 17.000 49.000 

ΟΙΚ ΕΛ ΚΑΝ 29 21 50 29.000 21.000 50.000 

ΟΙΚ ΕΛ ΟΙΚ 24 28 48 24.000 28.000 48.000 

ΟΙΚ ΚΑΝ ΕΛ 29 18 53 29.000 18.000 53.000 

ΟΙΚ ΚΑΝ ΚΑΝ 30 19 51 30.000 19.000 51.000 

ΟΙΚ ΚΑΝ ΟΙΚ 27 22 51 27.000 22.000 51.000 

ΟΙΚ ΟΙΚ ΕΛ 24 16 60 24.000 16.000 60.000 

ΟΙΚ ΟΙΚ ΚΑΝ 27 19 54 27.000 19.000 54.000 

ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ 28 20 52 28.000 20.000 52.000 
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Πίνακας 4.1.4   Κέρδη 

Κόκκινη Μπλε Πράσινη 

Κέρδη 

Εταιρειών ανά 

προϊόν 

Συνολικά Κέρδη Εταιρειών 

ΕΛ ΕΛ ΕΛ 26 25 28 728.000 500.000 1.456.000 

ΕΛ ΕΛ ΚΑΝ 26 25 30 754.000 525.000 1.500.000 

ΕΛ ΕΛ ΟΙΚ 26 25 34 650.000 425.000 1.972.000 

ΕΛ ΚΑΝ ΕΛ 26 28 28 754.000 504.000 1.484.000 

ΕΛ ΚΑΝ ΚΑΝ 26 28 30 832.000 504.000 1.500.000 

ΕΛ ΚΑΝ ΟΙΚ 26 28 34 754.000 504.000 1.802.000 

ΕΛ ΟΙΚ ΕΛ 26 29 28 650.000 754.000 1.372.000 

ΕΛ ΟΙΚ ΚΑΝ 26 29 30 754.000 609.000 1.500.000 

ΕΛ ΟΙΚ ΟΙΚ 26 29 34 936.000 464.000 1.632.000 

ΚΑΝ ΕΛ ΕΛ 29 25 28 754.000 525.000 1.484.000 

ΚΑΝ ΕΛ ΚΑΝ 29 25 30 754.000 600.000 1.500.000 

ΚΑΝ ΕΛ ΟΙΚ 29 25 34 754.000 525.000 1.802.000 

ΚΑΝ ΚΑΝ ΕΛ 29 28 28 754.000 504.000 1.568.000 

ΚΑΝ ΚΑΝ ΚΑΝ 29 28 30 812.000 560.000 1.560.000 

ΚΑΝ ΚΑΝ ΟΙΚ 29 28 34 783.000 532.000 1.836.000 

ΚΑΝ ΟΙΚ ΕΛ 29 29 28 754.000 609.000 1.484.000 

ΚΑΝ ΟΙΚ ΚΑΝ 29 29 30 783.000 638.000 1.530.000 

ΚΑΝ ΟΙΚ ΟΙΚ 29 29 34 870.000 551.000 1.734.000 

ΟΙΚ ΕΛ ΕΛ 32 25 28 1088.000 425.000 1.372.000 

ΟΙΚ ΕΛ ΚΑΝ 32 25 30 928.000 525.000 1.500.000 

ΟΙΚ ΕΛ ΟΙΚ 32 25 34 768.000 700.000 1.632.000 

ΟΙΚ ΚΑΝ ΕΛ 32 28 28 928.000 504.000 1.484.000 

ΟΙΚ ΚΑΝ ΚΑΝ 32 28 30 960.000 532.000 1.530.000 

ΟΙΚ ΚΑΝ ΟΙΚ 32 28 34 864.000 616.000 1.734.000 

ΟΙΚ ΟΙΚ ΕΛ 32 29 28 768.000 464.000 1.680.000 

ΟΙΚ ΟΙΚ ΚΑΝ 32 29 30 864.000 551.000 1.620.000 

ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ 32 29 34 896.000 580.000 1.768.000 
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Το παίγνιο µε τη µορφή δέντρου έχει ως εξής: 

 

∆έντρο 4.1.1 

 

 Η λύση του παιγνίου είναι φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας  4.1.5.  Λύση Παιγνίου – Περίπτωση 1η 

# ΕΛ ΚΑΝ ΟΙΚ ΕΛ ΚΑΝ ΟΙΚ ΕΛ ΚΑΝ ΟΙΚ 

1 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

 

 Βλέπουµε πως οι κόκκινη και πράσινη εταιρεία θα επιλέξουν την οικονοµική 

συσκευασία ενώ η µπλε θα επιλέξει την ελκυστική συσκευασία. Άξιο προσοχής είναι 

ότι η οικονοµική συσκευασία για τις κόκκινη και πράσινη εταιρεία µειώνει κατά πολύ 

το κόστος παραγωγής του προϊόντος από ότι για την µπλε εταιρεία, και αυτός είναι 

ένας σηµαντικός λόγος που συµβάλει στην επιλογή των δύο εταιρειών. 

 Αν στο παίγνιο αυτό, χρησιµοποιούσαµε µόνο τα µερίδια αγοράς ή τις 

πωλήσεις, χωρίς να τις συνδυάζαµε µε τα κέρδη, η λύση του παιγνίου θα ήταν 

διαφορετική (άλλωστε θα ήταν ένα διαφορετικό παίγνιο). Όπως φαίνεται και στον 

παρακάτω πίνακα δεν παρουσιάζεται µία καθαρή στρατηγική, αλλά πολλές 

διαφορετικές, οι οποίες άλλοτε είναι περισσότερο συµφέρουσες από την προηγούµενη 

λύση και άλλοτε όχι. 

Σε αντίθεση µε το προηγούµενο παίγνιο, καµία από τις εταιρείες δεν είναι 

«σίγουρη» για το ποια θα είναι η επιλογή των άλλων εταιρειών, έτσι δεν µπορεί να 
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λάβει την σωστή απόφαση. Το παράδοξο είναι πως το λιγότερο πολύπλοκο παίγνιο µας 

δίνει µία περισσότερο περίπλοκη λύση. Το πρώτο περιλαµβάνει και τις πωλήσεις και 

τα κέρδη, ενώ στο δεύτερο µόνο τις πωλήσεις. Η εξήγηση σε αυτό το παράδοξο είναι 

πως στο πρώτο παίγνιο κάθε κατάληξη είναι περισσότερο διαφορετική από τις άλλες, 

ενώ στο δεύτερο παίγνιο πολλές καταλήξεις έχουν το ίδιο payoff για τις εταιρείες, έτσι 

το δίληµµα µεγαλώνει. 

 

Πίνακας 4.1.6.  Λύση Παιγνίου – Περίπτωση 2η  

# ΕΛ ΚΑΝ ΟΙΚ ΕΛ ΚΑΝ ΟΙΚ ΕΛ ΚΑΝ ΟΙΚ 

1 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

2 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

3 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 

4 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 

5 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

6 0,0000 0,2500 0,7500 1,0000 0,0000 0,0000 0,2000 0,0000 0,8000 

7 0,0000 0,5000 0,5000 0,2727 0,0000 0,7273 1,0000 0,0000 0,0000 

8 0,0000 0,0000 1,0000 0,6667 0,3333 0,0000 0,6667 0,3333 0,0000 

9 0,5714 0,0000 0,4286 0,5714 0,0000 0,4286 0,5714 0,0000 0,4286 

10 0,0000 0,5000 0,5000 0,0588 0,5882 0,3529 1,0000 0,0000 0,0000 

11 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,5833 0,3333 0,0833 

12 1,0000 0,0000 0,000 0,1200 0,1600 0,7200 0,1200 0,1600 0,7200 

 

4.1.3 Συµπεράσµατα- Προτάσεις - Σχόλια: 

 

 Η συλλογή και η λήψη όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών ή 

παραγόντων για ένα ζήτηµα ευνοεί την ορθότερη (όχι πάντα λιγότερο περίπλοκή) λήψη 

αποφάσεων. 

Μία εταιρεία πρέπει να καθορίζει µε ακρίβεια τους στόχους της, και να τους 

µεταφέρει µε σαφήνεια στα τµήµατα και τα µέλη της εταιρείας. Αν για παράδειγµα η 

διεύθυνση των τριών εταιρειών του παραδείγµατος µας έθεταν ως στόχο επίτευξης του 

τµήµατος την αύξηση των µεριδίων της αγοράς, αυτό ενδεχοµένως να µείωνε τα κέρδη 

τους. Ορίζοντας σωστά ότι κύριος στόχος είναι το κέρδη, το τµήµα θα λάβει υπόψη του 

τον παράγοντα κόστος και θα αποφασίσει ανάλογα. Ενδεχοµένως, οι διευθύνσεις των 
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εταιρειών να ενδιαφέρονταν µόνο για τα µερίδιο της αγοράς, ανεξαρτήτου κόστους. 

Τότε το κάθε τµήµα θα έπρεπε να παίξει το δεύτερο παίγνιο. 

Σε περίπτωση που οι στόχοι κάθε εταιρείας ήταν διαφορετικοί, άλλη εταιρεία 

ενδιαφερόταν για το µερίδιο της αγοράς και άλλη για τα κέρδη, οι συναρτήσεις 

ωφελείας του παιγνίου για κάθε εταιρεία θα ήταν διαφορετικές. 

 

 

4.2 ∆ιαφηµιστικό Τµήµα 

  

4.2.1 Παρουσίαση 

 

Το τµήµα διαφήµισης µίας εταιρείας είναι υπεύθυνο για την διαφήµιση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών της. Οι επιλογές που έχει το τµήµα για να πετύχει τους 

στόχους του, και οι αποφάσεις που καλείται να πάρει είναι πολλές, όπως το είδος 

διαφήµισης, το µέσο, το κοινό που θα απευθύνεται κλπ. Στα καθήκοντα του 

περιλαµβάνονται η ανάλυση, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της διαφήµισης. Πολλά 

από τα παραπάνω - ή και όλα - συνήθως ανατίθενται σε διαφηµιστικές εταιρείες ή 

γραφεία, και η ύπαρξη του τµήµατος δεν είναι απαραίτητη σε κάθε εταιρεία. Ωστόσο οι 

αποφάσεις για την διαφήµιση λαµβάνονται, από το διοικητικό συµβούλιο, ή κάποιο 

άλλο τµήµα, όπως το τµήµα marketing που ούτως ή άλλως είναι υπεύθυνο για το 

προωθητικό µίγµα.  

  

4.2.2. ∆ηµιουργία και Λύση Παιγνίων. 

 

Στο παρακάτω παίγνιο θα περιγράψουµε την απόφαση της εταιρείας να 

προχωρήσει ή όχι στην δηµιουργία νέας διαφηµιστικής καµπάνιας. Για την απόφαση 

της θα λάβει υπόψη της τις αντίστοιχες κινήσεις των ανταγωνιστικών εταιρειών της.  

 

 Κάθε µία από τις τρεις εταιρείες έχουν δύο επιλογές: 

α) να κάνουν µία νέα διαφηµιστική καµπάνια. Η οποία ορίζουµε ότι θα στοιχίσει σε 

όλες από 50.000 ευρώ. 

β) να µην κάνουν νέα διαφηµιστική καµπάνια. 
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 Υποθέτουµε πώς το διαφηµιστικό τµήµα κάθε εταιρείας γνωρίζει τα µερίδια της 

αγοράς, το µέγεθος των πωλήσεων, τις τάσεις και προτιµήσεις των καταναλωτών και 

γενικά είναι σε θέση να υπολογίσει σωστά τα µελλοντικά µερίδια και κέρδη - κάτι 

βέβαια αδύνατο καθώς υπάρχει ένα τεράστιο ζήτηµα κατά πόσο µετρήσιµα ακόµα και 

ωφέλιµα είναι τα αποτελέσµατα της διαφήµισης ως µέρος του «µη τιµολογιακού 

ανταγωνισµού» [Α2] [A3] - και γνωρίζουν πόσο θα µεταβληθούν οι πωλήσεις τους σε 

σχέση µε τους ανταγωνιστές τους. 

 Ορίζουµε αυθαίρετα πώς αν και οι τρεις εταιρείες επιλέξουν να κινηθούν το ίδιο 

τα µερίδια αγοράς θα παραµείνουν σταθερά, ειδάλλως εκείνη ή εκείνες που θα 

διαφηµίζονται θα αυξάνουν το µερίδιο τους κατά 8 µονάδες, το οποίο θα αντλούν από 

εκείνη ή εκείνες που δεν διαφηµίζονται. 

 Επιπλέον θεωρούµε ότι η διαφήµιση του προϊόντος, οποιαδήποτε εταιρεία και 

αν διαφηµίζεται, αυξάνει την συνολική ζήτηση του. Η αύξηση αυτή είναι ανάλογη της 

έκθεσης του καταναλωτικού κοινού στη διαφήµιση. Όσες περισσότερες εταιρείες 

επιλέξουν να διαφηµιστούν τόσο περισσότερο το καταναλωτικό κοινό θα εκτίθεται σε 

διαφηµίσεις για το προϊόν. Αντίστοιχα σε περίπτωση καθόλου διαφήµισης του 

προϊόντος η ζήτηση του καταναλωτικού κοινού θα πέσει. 

 Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται τα στοιχεία για κάθε πιθανή κατάληξη. 

 

Πίνακας 4.2.1 Μεταβολή Μεριδίων Αγοράς Περίπτωση 1η  

Κόκκινη Μπλε Πράσινη 

Μεταβολή 

Μεριδίων 

Εταιρειών 

Μεταβολή 

Συνολικής 

Ζήτησης 

Συνολική 

Ζήτηση 
Μερίδια (%) 

Ναι Ναι Ναι 0 0 0 +6 106.000 28 20 52 

Ναι Ναι Όχι +4 +4 -8 + 3,5 103.500 32 24 44 

Ναι Όχι Ναι +4 -8 +4 + 3,5 103.500 32 12 56 

Ναι Όχι Όχι +8 -4 -4 + 1 103.500 36 16 48 

Όχι Ναι Ναι -8 +4 +4 + 3,5 103.500 20 24 56 

Όχι Ναι Όχι -4 +8 -4 + 1 101.000 24 28 48 

Όχι Όχι Ναι -4 -4 +8 + 1 101.000 24 16 60 

Όχι Όχι Όχι 0 0 0 -1,5 98.500 28 20 52 
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Πίνακας 4.2.2 Κέρδη Περίπτωση 1η  

Κόκκινη Μπλε Πράσινη Πωλήσεις ανά εταιρεία 

Κέρδη Εταιρειών 

(πωλήσεις Χ τιµή – έξοδα 

διαφήµισης) 

Ναι Ναι Ναι 29.680 21.200 55.120 810.720 543.600 1.603.600 

Ναι Ναι Όχι 33.120 24.840 45.540 910.480 645.520 1.366.200 

Ναι Όχι Ναι 33.120 12.420 57.960 910.480 347.760 1.688.800 

Ναι Όχι Όχι 37.260 16.560 49.680 1.030.540 463.680 1.490.400 

Όχι Ναι Ναι 20.700 24.840 57.960 600.300 645.520 1.688.800 

Όχι Ναι Όχι 24.240 28.280 48.480 702.960 741.840 1.454.400 

Όχι Όχι Ναι 24.240 16.160 60.600 702.960 452.480 1.768.000 

Όχι Όχι Όχι 27.580 19.700 51.220 799.820 551.600 1.536.600 

 

Το παίγνιο σε µορφή δέντρου έχει ως εξής: 

 

∆έντρο 4.2.1. Περίπτωση 1η  

 

Πίνακας 4.2.3 Λύση Παιγνίου Περίπτωση 1η 

# Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι 

1 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 

 

  Η λύση δείχνει πώς και οι τρεις εταιρείες θα επιλέξουν να διαφηµιστούν. 

Παρόλα αυτά η κατάληξη του παιγνίου δεν είναι η πιο συµφέρουσα για την κάθε 

εταιρεία, αφού κάθε εταιρεία θα προτιµούσε να διαφηµιστεί εκείνη ενώ οι άλλες 
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εταιρείες όχι, γιατί τότε τα κέρδη της θα µεγιστοποιούνταν. Για την µπλε εταιρεία 

µάλιστα η περίπτωση του να µην προβεί καµία εταιρεία σε διαφήµιση αποδεικνύεται 

καλύτερη από το να διαφηµιστούν και οι τρεις, και αυτό γιατί το κόστος της 

διαφήµισης (50.000 ευρώ) είναι µεγαλύτερο από τα έσοδα των πωλήσεων που θα χάσει 

αν η συνολική ζήτηση µειωθεί στην περίπτωση που το προϊόν δεν διαφηµιστεί 

καθόλου. 

  

 Η υπόθεση µας για επιρροή της συνολικής ζήτησης του προϊόντος από την 

διαφήµιση είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι του παιγνίου όπως το παρουσιάσαµε, και αυτό 

γίνεται κατανοητό αν αποφασίσουµε να µην το συµπεριλάβουµε στο σύστηµα µας. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το παίγνιο χωρίς να επηρεάζεται η συνολική ζήτηση της 

αγοράς. 

  

Πίνακας 4.2.4 Μεταβολή Μεριδίων Αγοράς Περίπτωση 2η  

Κόκκινη Μπλε Πράσινη 

Μεταβολή 

Μεριδίων 

Εταιρειών 

Συνολική 

Ζήτηση 
Μερίδια (%) 

Ναι Ναι Ναι 0 0 0 100.000 28 20 52 

Ναι Ναι Όχι +4 +4 -8 100.000 32 24 44 

Ναι Όχι Ναι +4 -8 +4 100.000 32 12 56 

Ναι Όχι Όχι +8 -4 -4 100.000 36 16 48 

Όχι Ναι Ναι -8 +4 +4 100.000 20 24 56 

Όχι Ναι Όχι -4 +8 -4 100.000 24 28 48 

Όχι Όχι Ναι -4 -4 +8 100.000 24 16 60 

Όχι Όχι Όχι 0 0 0 100.000 28 20 52 
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Πίνακας 4.2.5 Κέρδη Περίπτωση 2η  

Κόκκινη Μπλε Πράσινη Πωλήσεις ανά εταιρεία 

Κέρδη Εταιρειών 

(πωλήσεις Χ τιµή – έξοδα 

διαφήµισης) 

Ναι Ναι Ναι 28.000 20.000 52.000 762.000 510.000 1.510.000 

Ναι Ναι Όχι 32.000 24.000 44.000 878.000 622.000 1.320.000 

Ναι Όχι Ναι 32.000 12.000 56.000 878.000 336.000 1.630.000 

Ναι Όχι Όχι 36.000 16.000 48.000 994.000 448.000 1.440.000 

Όχι Ναι Ναι 20.000 24.000 56.000 580.000 622.000 1.630.000 

Όχι Ναι Όχι 24.000 28.000 48.000 696.000 734.000 1.440.000 

Όχι Όχι Ναι 24.000 16.000 60.000 696.000 448.000 1.750.000 

Όχι Όχι Όχι 28.000 20.000 52.000 812.000 560.000 1.560.000 

 

Το παίγνιο σε µορφή δέντρου έχει ως εξής: 

 

∆έντρο 4.2.2.  Περίπτωση 2η 

 

Πίνακας 4.2.6 Λύση Παιγνίου Περίπτωση 2η 

# Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι 

1 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 

 

Παρατηρούµε ότι η λύση είναι η ίδια. Ωστόσο αυτή τη φορά και οι τρεις 

εταιρείας ζηµιώνονται, σε σχέση από το αν και οι τρεις δεν διαφηµίζονταν. Το παίγνιο 

θυµίζει το «∆ίληµµα του Κρατουµένου», και ουσιαστικά είναι. 
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Η ιδεατή λύση είναι και οι τρεις εταιρείες να µην διαφηµιστούν, παρόλα αυτά ο 

φόβος πως µία από όλες θα το κάνει ή ο πειρασµός της ιδανικής κατάληξης (να 

διαφηµιστεί η εταιρεία και οι άλλες όχι), αναγκάζει τα διαφηµιστικά τµήµατα των 

εταιρειών να προχωρήσουν στην διαφήµιση του προϊόντος. 

Το παρόν παίγνιο εκφράζει µία ακόµα οπτική του ερωτήµατος κατά πόσο η 

διαφήµιση είναι απαραίτητη. 

 

∆ιαφήµιση του κλάδου. 

 

∆εν είναι λίγες οι φορές που έχουµε δει διαφηµίσεις οι οποίες δεν διαφηµίζουν 

κάποιο «brand» αλλά έναν κλάδο, ή ένα προϊόν γενικά. Για παράδειγµα όταν µία 

διαφήµιση µας προτρέπει να αγοράζουµε τυποποιηµένο λάδι και όχι χύµα, ή να τρώµε 

µήλα, προβάλει τον αντίστοιχο κλάδο ή προϊόν. 

Αναφέραµε ήδη, πως η µπλε εταιρεία ζηµιώνεται µε την χρήση διαφήµισης και 

στα δύο σενάρια που αναπτύξαµε προηγουµένως, και αποδείχτηκε η σηµαντικότητα 

της συνολικής επιρροής της διαφήµισης στην αύξηση των πωλήσεων του κλάδου 

συνολικά. 

Οι τρεις εταιρείες λοιπόν θα µπορούσαν κάλλιστα να έρθουν σε επαφή και να 

συναποφασίσουν να προχωρήσουν σε µία από κοινού διαφηµιστική καµπάνια για την 

προβολή του προϊόντος που παράγουν. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος για την κάθε 

µία θα γινόταν 15.000 ευρώ, τα µερίδια τους θα παρέµεναν ως έχουν εξαρχής και θα 

ωφελούνταν από την γενική αύξηση των πωλήσεων στην αγορά. 

Σε αυτή την περίπτωση τα κέρδη των τριών εταιρειών θα ήταν: 

 

Πίνακας 4.2.7 Κέρδη ∆ιαφήµισης Κλάδου 

Εταιρεία Κόκκινη Μπλε Πράσινη 

Κέρδη 840.720 573.600 1.633.600 

 

Γνωρίζοντας πως σε περίπτωση µη συµφωνίας θα αναγκαστούν να προβούν 

από µόνες τους στην απόφαση αν θα διαφηµιστούν ή όχι, τα αποτελέσµατα της οποίας 

είναι αυτά του Πίνακας 4.2.3. και συγκρίνοντας τα, παρατηρούµε ότι τις τρεις εταιρείες 

τις συµφέρει να συµφωνήσουν σε κοινή διαφήµιση. 
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4.2.3 Συµπεράσµατα – Σχόλια – Προτάσεις: 

  

Αναφερθήκαµε σε µία δυνατότητα συµφωνίας ανάµεσα στις τρεις εταιρείας στο 

δεύτερο παίγνιο, όπου και οι τρεις εταιρείες βρέθηκαν να έχουν λιγότερα κέρδη από ότι 

θα µπορούσαν, το περιεχόµενο της οποίας είχε να κάνει µε τη διαφήµιση του κλάδου ή 

του προϊόντος. 

Γενικά, κάθε παίγνιο του τύπου «∆ίληµµα του Κρατουµένου» ενδείκνυται για 

την πρόταση και επίτευξη παρόµοιων συµφωνιών. Αν οι δύο κρατούµενοι είχαν την 

δυνατότητα να συνεννοηθούν από πριν ίσως να µην οµολογούσαν. Αν δεσµεύονταν να 

µην το κάνουν, είχαν εµπιστοσύνη στον άλλο, και κρατούσαν τον λόγο τους. 

Η πιο συνηθισµένη εφαρµογή σε οικονοµικές καταστάσεις αυτού του είδους 

συµφωνιών είναι η δηµιουργία Καρτέλ. Οι εταιρείες συνειδητοποιώντας ότι ο 

τιµολογιακός ανταγωνισµός θα τους επιφέρει ζηµία, όπως οι ξεχωριστές διαφηµιστικές 

καµπάνιες στο παράδειγµά µας, συµφωνούν σε µία υψηλή τιµή και αυξάνουν τα κέρδη 

τους. Οι όροι του παιγνίου, άλλωστε, ευνοούν περισσότερο την επίτευξη της 

συµφωνίας στο τιµολογιακό παίγνιο, ή το παίγνια της διαφήµισης, από ότι στο 

παράδειγµα των δύο κρατουµένων. Οι εταιρείες µπορούν να αλλάξουν την επιλογή 

τους αν δουν ότι κάποια από τις άλλες δεν τηρεί τα συµφωνηθέντα, αντίστοιχα οι 

κρατούµενοι δεν µπορούν να πάρουν πίσω την απόφαση τους. Το γεγονός ότι το 

παίγνιο θα επαναληφθεί αλλάζει τον τρόπο σκέψης των παικτών. 

 

 

4.3 Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης. 

 

4.3.1 Παρουσίαση 

 

  Η τεχνολογία και η τεχνογνωσία µίας επιχείρησης αποτελούν κάποια από τα 

πιο σηµαντικά στοιχεία της ανταγωνιστικότητας της, στα οποία µπορεί να επενδύσει 

για να βελτιώσει τα προϊόντα της έναντι των άλλων εταιρειών. Πολλές εταιρείες για 

αυτό το σκοπό προχωρούν στην δηµιουργία ειδικών τµηµάτων που ασχολούνται µε την 

έρευνα και ανάπτυξη για την δηµιουργία νέων προϊόντων, την βελτίωση των ήδη 

υπαρχόντων ή των βελτιστοποίηση των µεθόδων που χρησιµοποιούν στην παραγωγή. 
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 Το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης είναι επίσης επιφορτισµένο να γνωρίζει και 

να ενηµερώνεται για νέες τεχνολογίες, υλικά και προϊόντα. Η εργασία του τµήµατος 

ορίζεται κυρίως από τις ανάγκες και προτιµήσεις του καταναλωτικού κοινού και της 

αγοράς. Για αυτό το λόγο υπάρχει στενή συνεργασία µε τα τµήµατα που συλλέγουν 

στοιχεία για τις αγοραστικές συνήθειες και την καταναλωτική συµπεριφορά του 

αγοραστικού κοινού. 

 Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βελτιώσει µία εταιρεία τα προϊόντα της και τις 

µεθόδους παραγωγής της: να χρησιµοποιήσει διαφορετικά υλικά για πρώτες ύλες, να 

αναπτύξει νέες τεχνολογίες, ή να εισάγει παλαιότερες µε τρόπο πρωτότυπο κ.α.. Σε 

κάθε περίπτωση στόχος της εταιρείας είναι ή να µειώνει τα κόστη της µε αυτό τον 

τρόπο, ή να βελτιώνει το προϊόν της και να αυξήσει τις πωλήσεις της, ή να 

ανεξαρτητοποιηθεί και να γίνει πιο ευέλικτη. Όταν µία εταιρεία αναπτύσσει µία 

τεχνολογία η ίδια, τότε την εκµεταλλεύεται σε αποκλειστικότητα, ή έστω είναι η πρώτη 

που επωφελείται από την χρήση της. 

 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα ΝΟΚΙΑ που αφιέρωσε 5 χρόνια για να 

αναπτύξει την τεχνολογία Wibree. Μία καινοτοµία µικρής εµβέλειας ασύρµατης 

σύνδεσης, ανάγκη που ήδη κάλυπτε η τεχνολογία Bluetooth, αλλά η Wibree 

καταναλώνει κατά 10 φορές λιγότερη ενέργεια και µπορεί να ενσωµατωθεί σε πολύ 

µικρότερες συσκευές. Η τεχνολογία Wibree αναµένεται να αυξήσει την 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της NOKIA, ενώ παράλληλα οδηγούµαστε και σε 

µία παράλληλη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας που συµβαδίζει µε την κοινωνική 

επιταγή για οικονοµία και φιλικότητα προς το περιβάλλον. Γεγονός που είναι σαφής 

οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάση κοινοτικής νοµοθεσίας για ποιοτικά προϊόντα. 

Η νοµοθεσία µεταξύ άλλων προβλέπει προϊόντα ανθεκτικότερα στο χρόνο, για µείωση 

των ρύπων. [Ι9] 

  

4.3.2. ∆ηµιουργία και Λύση παιγνίου. 

 

Βάσει των παραπάνω θα δοµήσουµε ένα παίγνιο στο οποίο οι τρεις εταιρείες 

κόκκινη, µπλε και πράσινη, θα καλούνται να αποφασίσουν αν θα επενδύσουν στην 

ανάπτυξη και έρευνα για να βελτιώσουν το προϊόν τους. Η βελτίωση αυτή θα επιφέρει 

µεν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στο προϊόν τους και θα αυξήσει τις πωλήσεις έναντι 

των µη βελτιωµένων προϊόντων των ανταγωνιστών, αλλά παράλληλα υποθέτουµε πως 

η περίοδος χρήσης των προϊόντων θα αυξηθεί, κατ’ επέκταση και ο χρόνος 
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επαναγόρας, οπότε και η συνολική ζήτηση του κλάδου θα µειωθεί κατά 10% των 

πωληθέντων βελτιωµένων προϊόντων. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα στοιχεία του παιγνίου. 

 

Πίνακας 4.3.1. Μεταβολή Μεριδίων Αγοράς Περίπτωση 1η 

Κόκκινη Μπλε Πράσινη 

Μεταβολή 

Μεριδίων 

Εταιρειών 

Συνολική 

Ζήτηση 
Μερίδια (%) 

Ναι Ναι Ναι 0 0 0 90.000 28 20 52 

Ναι Ναι Όχι 4 4 -8 95.200 32 24 44 

Ναι Όχι Ναι 4 -8 4 92.000 32 12 56 

Ναι Όχι Όχι 6 -3 -3 97.200 34 17 49 

Όχι Ναι Ναι -8 4 4 92.800 20 24 56 

Όχι Ναι Όχι -3 6 -3 98.000 25 26 49 

Όχι Όχι Ναι -3 -3 6 94.800 25 17 58 

Όχι Όχι Όχι 0 0 0 100.000 28 20 52 

 

 

Πίνακας 4.3.2. Κέρδη Περίπτωση 1η 

Κόκκινη Μπλε Πράσινη Πωλήσεις ανά εταιρεία 
Κέρδη Εταιρειών 

(πωλήσεις x τιµή) 

Ναι Ναι Ναι 25.200 18.000 46.800 730.800 504.000 1.404.000 

Ναι Ναι Όχι 30.464 22.848 41.888 883.456 639.744 1.256.640 

Ναι Όχι Ναι 29.440 11.040 51.520 853.760 309.120 1.545.600 

Ναι Όχι Όχι 33.048 16.524 47.628 958.392 462.672 1.428.840 

Όχι Ναι Ναι 18.560 22.272 51.968 538.240 623.616 1.559.040 

Όχι Ναι Όχι 24.500 25.480 48.020 710.500 713.440 1.440.600 

Όχι Όχι Ναι 23.700 16.116 54.984 687.300 451.248 1.649.520 

Όχι Όχι Όχι 28.000 20.000 52.000 812.000 560.000 1.560.000 
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Πίνακας 4.3.3. Μεταβολή Συνολική Ζήτησης  

Κόκκινη Μπλε Πράσινη 
Αρχική ζήτηση ανά 

εταιρεία 

Μείωση Ζήτησης 

κατά 

Τελική Συνολική 

Ζήτηση 

Ναι Ναι Ναι 28.000 20.000 52.000 10% 10% 10% 90.000 

Ναι Ναι Όχι 28.000 20.000 52.000 10% 10% 0 95.200 

Ναι Όχι Ναι 28.000 20.000 52.000 10% 0% 10% 92.000 

Ναι Όχι Όχι 28.000 20.000 52.000 10% 0% 0 97.200 

Όχι Ναι Ναι 28.000 20.000 52.000 0% 10% 10% 92.800 

Όχι Ναι Όχι 28.000 20.000 52.000 0% 10% 0 98.000 

Όχι Όχι Ναι 28.000 20.000 52.000 0% 0% 10% 94.800 

Όχι Όχι Όχι 28.000 20.000 52.000 0% 0% 0 100.000 

  

Το παίγνιο σε µορφή δέντρου έχει ως εξής: 

 

∆έντρο 4.3.1. Περίπτωση 1η 

 

 Παρατηρούµε και τις τρεις εταιρείες να επιλέγουν να βελτιώσουν το προϊόν 

τους. Μία απόφαση που δεν τους συµφέρει. Οι εταιρείες παγιδεύονται στο παράδειγµα 

του διλήµµατος του κρατουµένου (όπως και στο προηγούµενο παίγνιο της 

διαφήµισης). Επιλέγουν την βελτίωση του προϊόντος τους, παρότι θα τους συνέφερε 

περισσότερο αν καµία δεν το έκανε. Αυτό, γιατί ταυτόχρονα φοβούνται και έλκονται. 

Φοβούνται, γιατί τα κέρδη της κάθε εταιρείας θα είναι πολύ λιγότερα αν είναι η 

µοναδική που δεν θα επιλέξει να αναπτύξει το προϊόν της, και έλκονται γιατί τα κέρδη 
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της κάθε µίας εταιρείας θα είναι τα µέγιστα αν είναι η µοναδική που θα επιλέξει να το 

κάνει. Έτσι καταλήγουν να το κάνουν και οι τρεις. 

 

Πίνακας 4.3.4. Λύση Παιγνίου Περίπτωση 1η 

# Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι 

1 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 

 

 Στο συγκεκριµένο παίγνιο, τέθηκε ως κανόνας ότι η επιλογή της βελτίωσης του 

προϊόντος θα µειώσει σηµαντικά (10%) το ποσοστό της ζήτησης, έτσι οι εταιρείες, που 

θεωρούµε ότι κρατούν σταθερή τιµή πώλησης αλλά και ότι η ανάπτυξη της νέας 

τεχνολογίας είναι µηδενικού κόστους και κατά συνέπεια υπάρχουν ίδια επίπεδα 

κέρδους ανά προϊόν, καταλήγουν να ζηµιώνονται µε την επιλογή τους. 

 Για άλλη µία φορά διαφαίνεται η σηµασία των payoffs και το πόσο συµβάλουν 

στην κατάληξη του παιγνίου. Σε περίπτωση που οι πωλήσεις δεν έπεφταν, αλλά υπήρχε 

υψηλό κόστος ανάπτυξης και έρευνας η κατάληξη του παιγνίου θα ήταν η ίδια. Αλλά 

σε περίπτωση που το κόστος ανάπτυξης ήταν χαµηλό, η τεχνολογία µείωνε το κόστος 

παραγωγής, ή γενικά αυξάνονταν τα περιθώρια κέρδους µετά την εφαρµογής της νέας 

τεχνολογίας, οι τρεις εταιρείες θα «παγιδεύονταν» στο αντίστροφο του «∆ιλήµµατος 

του Κρατουµένου», στο παίγνιο «Deadlock». 

 Έστω, λοιπόν, υποθέτουµε ότι η συνολική ζήτηση παραµένει αµετάβλητη, ότι η 

νέα τεχνολογία βελτιώνει στη συνείδηση του καταναλωτή το προϊόν και το προτιµά 

έναντι µη βελτιωµένων, και ταυτόχρονα µειώνει κατά 2 το κόστος παραγωγής, και 

αυτόµατα τα περιθώρια κέρδους ανά προϊόν. 

Πίνακας 4.3.5. Μεταβολή Μεριδίων Αγοράς Περίπτωση 2η 

Κόκκινη Μπλε Πράσινη 
Μεταβολή 

Μεριδίων  
Μερίδια (%) Πωλήσεις ανά εταιρεία 

Ναι Ναι Ναι 0 0 0 28 20 52 28.000 20.000 52.000 

Ναι Ναι Όχι 4 4 -8 32 24 44 32.000 24.000 44.000 

Ναι Όχι Ναι 4 -8 4 32 12 56 32.000 12.000 56.000 

Ναι Όχι Όχι 6 -3 -3 34 17 49 34.000 17.000 49.000 

Όχι Ναι Ναι -8 4 4 20 24 56 20.000 24.000 56.000 

Όχι Ναι Όχι -3 6 -3 25 26 49 25.000 26.000 49.000 

Όχι Όχι Ναι -3 -3 6 25 17 58 25.000 17.000 58.000 

Όχι Όχι Όχι 0 0 0 28 20 52 28.000 20.000 52.000 
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Πίνακας 4.3.6. Κέρδη Περίπτωση 2η 

Κόκκινη Μπλε Πράσινη Κέρδη ανά εταιρεία Κέρδη Εταιρειών 

Ναι Ναι Ναι 31 30 32 868.000 600.000 1.664.000 

Ναι Ναι Όχι 31 30 30 992.000 720.000 1.320.000 

Ναι Όχι Ναι 31 28 32 992.000 336.000 1.792.000 

Ναι Όχι Όχι 31 28 30 1.054.000 476.000 1.470.000 

Όχι Ναι Ναι 29 30 32 580.000 720.000 1.792.000 

Όχι Ναι Όχι 29 30 30 725.000 780.000 1.470.000 

Όχι Όχι Ναι 29 28 32 725.000 476.000 1.856.000 

Όχι Όχι Όχι 29 28 30 812.000 560.000 1.560.000 

 

Το παίγνιο σε µορφή δέντρου έχει ως εξής: 

 

∆έντρο 4.3.2. Περίπτωση 2η 

 

Σε αυτή την περίπτωση βλέπουµε πως όντως οι τρεις εταιρείες επιλέγουν την 

ανάπτυξη νέας τεχνολογίας. Η πιο συµφέρουσα για αυτές κατάληξη εξακολουθεί να 

είναι αν εφαρµόσουν µόνο αυτές την νέα τεχνολογία, όπως και στο προηγούµενο 

παίγνιο, µόνο που αυτή τη φορά η ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας και από τις τρεις 

συµφέρει, από ότι αν δεν την ανέπτυσσαν. Σε αυτή την περίπτωση έχουµε το 

αντίστροφο παίγνιο του «∆ίληµµα του Κρατούµενου» το γνωστό «Deadlock». 
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Πίνακας 4.3.7. Λύση Παιγνίου Περίπτωση 2η 

# Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι 

1 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 

 

4.3.3 Συµπεράσµατα – Σχόλια – Προτάσεις: 

  

Σε αυτό το παράδειγµα φάνηκε ότι υπάρχουν αποφάσεις που αποτελούν 

µονόδροµο. ∆εν µπορεί µία εταιρεία να µην ακολουθήσει τις κινήσεις των 

ανταγωνιστών ή αλλιώς τις τάσεις της αγοράς. Το συµπέρασµα αυτό αντλείται και από 

το παίγνιο της διαφήµισης, ωστόσο στο παρόν παράδειγµα διαπιστώνεται ότι κάτι 

τέτοιο δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Όταν η κίνηση έχει θετικά αποτελέσµατα, όπως 

η κίνηση της έρευνας και ανάπτυξης, ο ανταγωνισµός λειτουργεί ως παρακίνηση και 

όχι ως εµπόδιο. 

 

Πραγµατικές συνθήκες και το φαινόµενο των Spillovers  

 

 Αξίζει να σηµειωθεί βέβαια ότι η επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη δεν είναι 

πάντα επιτυχής ή προσοδοφόρα, αλλά ούτε και ταυτόχρονη όπως υποτέθηκε 

παραπάνω. Γενικά η έρευνα και αποδίδει πάντα αποτελέσµατα και συνήθως το κόστος 

της και οι δαπάνες για την ανάπτυξη είναι µεγάλα, και τα αποτελέσµατα δεν είναι 

πάντα συµφέροντα, ειδικά όταν αυτά καπηλεύονται από τον ανταγωνισµό. Πολλές 

εταιρείες µάλιστα επιλέγουν να µην επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη και να 

περιµένουν να µιµηθούν ή να αντιγράψουν άλλες εταιρείες (φαινόµενο των spillovers). 

Το νοµικό πλαίσιο δεν καλύπτει πάντα τις πρωτοπόρες εταιρείες που ξοδεύουν χρήµα 

και χρόνο για την έρευνα και ανάπτυξη, µε αποτέλεσµα οι εταιρείες αυτές πολλές 

φορές να ζηµιώνονται.  

 Ο χρόνος σε αυτή την περίπτωση είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για το αν 

µία εταιρεία θα επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Οι Goncalo 

Pacheco-de-Almeida και Peter Zemsky στο σύγγραµµα τους «Time-Consuming 

Technology Development: How Imitation and Spillovers Affect Competitive Dynamics» 

αναλύουν σηµαντικά το ζήτηµα, µε την χρήση της Θεωρίας Παιγνίων, και ως βασικό 

παράγοντα στην λήψη της απόφασης είναι το χρονικό διάστηµα, το οποίο χρειάζεται να 

«µιµηθεί» ή να αντιγράψει ο ανταγωνισµός την νέα τεχνολογία, και το κέρδος που 

µπορεί να δηµιουργηθεί µέσα σε αυτό τον χρόνο για την πρωτοπόρο εταιρεία. [Σ2] 



 39 

4.4 Τµήµα Παραγωγής & Τµήµα Ποιότητας 

 

4.4.1 Παρουσίαση 

 

Το τµήµα παραγωγής είναι το τµήµα που διαχειρίζεται την παραγωγική 

διαδικασία, την διαδικασία δηλαδή µεταποίησης των πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα. 

Βασικός του σκοπός είναι να είναι επιτυχής η διαδικασία παραγωγής, που 

περιλαµβάνουν πολλές διαδικασίες όπως στον σχεδιασµό του προϊόντος, τις µεθόδους 

παραγωγής, την αγορά α’ υλών και εξοπλιστικών µηχανηµάτων, στο προσωπικό και τις 

βάρδιες εργασίας, στην ποιότητα του προϊόντος, την εξυπηρέτηση πελατών και πολλά 

άλλες. Ανάλογα µε το µέγεθος της εταιρείας και τη σηµαντικότητα κάθε µίας εκ των 

παραπάνω διαδικασιών µπορεί να δηµιουργηθεί ξεχωριστό τµήµα στην επιχείρηση. 

Μία ιδιαίτερα σηµαντική διαδικασία είναι και ο έλεγχος της ποιότητας του 

προϊόντος, οπότε και πολλές επιχειρήσεις ιδρύουν ξεχωριστό τµήµα για την διαδικασία 

αυτή. Η εταιρεία SANITAS για παράδειγµα είναι µία από αυτές. 

Τµήµα ποιότητας της εταιρείας SANITAS σύµφωνα µε την ιστοσελίδα τους. 

 Το τµήµα ποιότητας της εταιρίας µας αποτελείται από µία οµάδα οκτώ ατόµων διαφόρων 

ειδικοτήτων (Χηµικοί, Χηµικοί Μηχανικοί  και Τεχνολόγοι Τροφίµων) οι οποίοι έχουν 

απόλυτη εξειδίκευση και υψηλή κατάρτιση. Τα κύρια αντικείµενα εργασίας τους συνοψίζονται 

παρακάτω: 

 

• Υποστηρίζουν τη λειτουργία και βελτιώνουν συνεχώς το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας της 

εταιρίας. 

•  Κάνουν ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, είναι αυτοί που 

διασφαλίζουν τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων µας. 

•  Ελέγχουν ποιοτικά τις παραλαβές υλικών και εµπορευµάτων και επιβεβαιώνουν ότι είναι 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της εταιρίας. 

•  Ορίζουν τις προδιαγραφές των προϊόντων, τις τεχνικές παραµέτρους και αυτές τις 

παραµέτρους που χαρακτηρίζουν τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα των προϊόντων. 

•  Ελέγχουν αν τα προϊόντα είναι πλήρως σύµφωνα µε τις διατάξεις της ευρωπαϊκής 

νοµοθεσίας. 

•  Χειρίζονται, ερευνούν και φιλτράρουν παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονα των καταναλωτών. 

http://www.sanitas.com.gr/page.aspx?id=11 
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 Η σπουδαιότητα της ποιότητας µπορεί να είναι τόσο µεγάλη ωστόσο, που ο 

έλεγχος της ποιότητας να επανεισάγεται στις ευθύνες του τµήµατος παραγωγής µε την 

υιοθέτηση Total Quality Management. Για αυτό το λόγο το παρακάτω παίγνιο µπορεί 

να αποδοθεί και στα δύο παραπάνω τµήµατα. [Ι10] 

 

4.4.2. ∆ηµιουργία και λύση παιγνίου. 

 

Στο παίγνιο οι τρεις εταιρείες καλούνται να αποφασίσουν το επίπεδο ποιότητας 

του προϊόντος τους. Η ποιότητα του προϊόντος καθορίζει την ανταγωνιστικότητα του 

έναντι των άλλων. Θεωρούµε δεδοµένο ότι οι καταναλωτές προτιµούν προϊόντα 

υψηλότερης ποιότητας. Παράλληλα η αύξηση ή η µείωση της ποιότητας ενός 

προϊόντος, αυξάνει ή µειώνει το κόστος παραγωγής του. Καθορίζουµε τρία επίπεδα 

ποιότητας Α, Β και ΑΑΑ. Για κάθε εταιρεία η αύξηση ή η µείωση του κόστους 

διαφέρουν. 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα στοιχεία του παιγνίου. 

 

Πίνακας 4.4.1. Κόστος Παραγωγής ανά Επίπεδο Ποιότητας 

 Κόστος Παραγωγής ανά µονάδα Κέρδη Πωλήσεων ανά µονάδα 

Επίπεδο 

Ποιότητας 

Β 

ποιότητας 

Α 

ποιότητας 

ΑΑΑ 

ποιότητας 

Β 

ποιότητας 

Α 

ποιότητας 

ΑΑΑ 

ποιότητας 

Κόκκινη 17 (-2) 19 20 (+1) 31 29 28 

Μπλε 19 (-3) 22 25 (+3) 31 28 25 

Πράσινη 21 (-1) 22 23 (+1) 31 30 29 
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Πίνακας 4.4.2. Μεταβολή Μεριδίων Αγοράς  

Κόκκινη Μπλε Πράσινη 
Μεταβολή Μεριδίων 

Εταιρειών 
Μερίδια (%) 

ΑΑΑ ΑΑΑ ΑΑΑ 0 0 0 28 20 52 

ΑΑΑ ΑΑΑ Α 3 3 -6 31 23 46 

ΑΑΑ ΑΑΑ Β 5 5 -10 33 25 42 

ΑΑΑ Α ΑΑΑ 1 -2 1 29 18 53 

ΑΑΑ Α Α 4 -1 -3 32 19 49 

ΑΑΑ Α Β 6 4 -10 34 24 42 

ΑΑΑ Β ΑΑΑ 2 -4 2 30 16 54 

ΑΑΑ Β Α 5 -3 -2 33 17 50 

ΑΑΑ Β Β 7 -2 -5 35 18 47 

Α ΑΑΑ ΑΑΑ -2 1 1 26 21 53 

Α ΑΑΑ Α -1 4 -3 27 24 49 

Α ΑΑΑ Β 1 7 -8 29 27 44 

Α Α ΑΑΑ -1 -1 2 27 19 54 

Α Α Α 0 0 0 28 20 52 

Α Α Β 3 3 -6 31 23 46 

Α Β ΑΑΑ 0 -4 4 28 16 56 

Α Β Α 1 -2 1 29 18 53 

Α Β Β 4 -1 -3 32 19 49 

Β ΑΑΑ ΑΑΑ -6 3 3 22 23 55 

Β ΑΑΑ Α -4 6 -2 24 26 50 

Β ΑΑΑ Β -3 8 -5 25 28 47 

Β Α ΑΑΑ -3 0 3 25 20 55 

Β Α Α -2 1 1 26 21 53 

Β Α Β -1 4 -3 27 24 49 

Β Β ΑΑΑ -3 -2 5 25 18 57 

Β Β Α -1 -1 2 27 19 54 

Β Β Β 0 0 0 28 20 52 
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Πίνακας 4.4.3. Κέρδη 

Κόκκινη Μπλε Πράσινη Πωλήσεις ανά Εταιρεία 
Κέρδη Εταιρειών 

(πωλήσεις x τιµή) 

ΑΑΑ ΑΑΑ ΑΑΑ 28.000 20.000 52.000 784.000 500.000 1.508.000 

ΑΑΑ ΑΑΑ Α 31.000 23.000 46.000 868.000 575.000 1.380.000 

ΑΑΑ ΑΑΑ Β 33.000 25.000 42.000 924.000 625.000 1.302.000 

ΑΑΑ Α ΑΑΑ 29.000 18.000 53.000 812.000 504.000 1.537.000 

ΑΑΑ Α Α 32.000 19.000 49.000 896.000 532.000 1.470.000 

ΑΑΑ Α Β 34.000 24.000 42.000 952.000 672.000 1.302.000 

ΑΑΑ Β ΑΑΑ 30.000 16.000 54.000 840.000 496.000 1.566.000 

ΑΑΑ Β Α 33.000 17.000 50.000 924.000 527.000 1.500.000 

ΑΑΑ Β Β 35.000 18.000 47.000 980.000 558.000 1.457.000 

Α ΑΑΑ ΑΑΑ 26.000 21.000 53.000 754.000 525.000 1.537.000 

Α ΑΑΑ Α 27.000 24.000 49.000 783.000 600.000 1.470.000 

Α ΑΑΑ Β 29.000 27.000 44.000 841.000 675.000 1.364.000 

Α Α ΑΑΑ 27.000 19.000 54.000 783.000 532.000 1.566.000 

Α Α Α 28.000 20.000 52.000 812.000 560.000 1.560.000 

Α Α Β 31.000 23.000 46.000 899.000 644.000 1.426.000 

Α Β ΑΑΑ 28.000 16.000 56.000 812.000 496.000 1.624.000 

Α Β Α 29.000 18.000 53.000 841.000 558.000 1.590.000 

Α Β Β 32.000 19.000 49.000 928.000 589.000 1.519.000 

Β ΑΑΑ ΑΑΑ 22.000 23.000 55.000 682.000 575.000 1.595.000 

Β ΑΑΑ Α 24.000 26.000 50.000 744.000 650.000 1.500.000 

Β ΑΑΑ Β 25.000 28.000 47.000 775.000 700.000 1.457.000 

Β Α ΑΑΑ 25.000 20.000 55.000 775.000 560.000 1.595.000 

Β Α Α 26.000 21.000 53.000 806.000 588.000 1.590.000 

Β Α Β 27.000 24.000 49.000 837.000 672.000 1.519.000 

Β Β ΑΑΑ 25.000 18.000 57.000 775.000 558.000 1.653.000 

Β Β Α 27.000 19.000 54.000 837.000 589.000 1.620.000 

Β Β Β 28.000 20.000 52.000 868.000 620.000 1.612.000 
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Το παίγνιο µε µορφή δέντρου έχει ως εξής: 

 

∆έντρο 4.4.1 Περίπτωση 1η  

 

Πίνακας 4.4.4. Λύση Παιγνίου Περίπτωση 1η  

# ΑΑΑ Α Β ΑΑΑ Α Β ΑΑΑ Α Β 

1 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 

 

 Βλέπουµε πως η κόκκινη και η πράσινη εταιρεία θα επιλέξουν την παραγωγή 

προϊόντων ΑΑΑ ποιότητας ενώ η µπλε, που η αναβάθµιση των προϊόντων της κοστίζει 

περισσότερο, θα κρατήσει σταθερή την ποιότητα των προϊόντων της σε επίπεδο Α. 

 

4.4.3 Συµπεράσµατα – Σχόλια – Προτάσεις: 

 

 Και εδώ, όπως στο παίγνιο που αφορούσε το τµήµα marketing, σηµαντικό ρόλο 

παίζει το γεγονός ότι λαµβάνονται περισσότεροι από ένας παράγοντες υπόψη του 

παιγνίου, τα µερίδια αγοράς το κόστος παραγωγής. 

Παρατηρούµε ότι όσο η µπλε εταιρεία έχει υψηλότερο κόστος από τις άλλες 

δυο εταιρείες στην παραγωγή ΑΑΑ ποιότητας µειονεκτεί. Και τα επίπεδα κέρδους της 

θα ήταν υψηλότερα αλλά και θα µπορούσε να εισάγει στην αγορά ίδιας ποιότητας 

προϊόντα µε τις ανταγωνιστικές εταιρείες, και να αυξήσει τις πωλήσεις της. 

Πέρα αυτών όµως, ένας σηµαντικός παράγοντας είναι ότι µε αυτόν τον τρόπο 

θα µειώνονταν τα κέρδη των ανταγωνιστικών της εταιρειών. Καθώς σηµερινός σκοπός 

των εταιρειών δεν είναι αποκλειστικά η επίτευξη κέρδους αλλά η µακροχρόνια ύπαρξη 
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της εταιρείας, η επιβίωση της και η επικράτηση της έναντι του ανταγωνισµού, η 

µείωση των εσόδων των ανταγωνιστικών εταιρειών αποτελεί σηµαντικό παράγοντα. Οι 

εταιρείες πολλές φορές εκτιµούν ότι είναι προτιµότερο να µειώσουν τα κέρδη τους 

ακόµα και να παρουσιάσουν ζηµίες για ορισµένα διαστήµατα, µε σκοπό να 

αποτρέψουν τους ανταγωνιστές τους να πάρουν προβάδισµα και να επιταχυνθεί η 

περαιτέρω τους εξέλιξη. 

Αν θεωρήσουµε λοιπόν πώς οι διευθύνοντες της µπλε εταιρείας πρόσθεταν στη 

συνάρτηση ωφελείας τους έναν ακόµα παράγοντα η απόφαση για το τµήµα θα ήταν 

διαφορετική. 

Έστω λοιπόν, ότι για κάθε ευρώ που τα κέρδη της κόκκινης και πράσινης  

εταιρείας ξεπερνούν τα 800.000 ευρώ και 1.500.000 ευρώ αντίστοιχα, τα utils της µπλε 

θα µειώνονται κατά µισό. Υπενθυµίζεται ότι τα utils της κόκκινης και πράσινης 

εταιρείας εξακολουθούν να είναι ίσα µε τα κέρδη της. 
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Πίνακας 4.4.5. Utils Εταιρειών 

Κόκκινη Μπλε Πράσινη Utils κάθε Εταιρείας 

ΑΑΑ ΑΑΑ ΑΑΑ 784.000 496.000 1.508.000 

ΑΑΑ ΑΑΑ Α 868.000 541.000 1.380.000 

ΑΑΑ ΑΑΑ Β 924.000 563.000 1.302.000 

ΑΑΑ Α ΑΑΑ 812.000 479.500 1.537.000 

ΑΑΑ Α Α 896.000 484.000 1.470.000 

ΑΑΑ Α Β 952.000 596.000 1.302.000 

ΑΑΑ Β ΑΑΑ 840.000 443.000 1.566.000 

ΑΑΑ Β Α 924.000 465.000 1.500.000 

ΑΑΑ Β Β 980.000 468.000 1.457.000 

Α ΑΑΑ ΑΑΑ 754.000 506.500 1.537.000 

Α ΑΑΑ Α 783.000 600.000 1.470.000 

Α ΑΑΑ Β 841.000 654.500 1.364.000 

Α Α ΑΑΑ 783.000 499.000 1.566.000 

Α Α Α 812.000 524.000 1.560.000 

Α Α Β 899.000 594.500 1.426.000 

Α Β ΑΑΑ 812.000 428.000 1.624.000 

Α Β Α 841.000 492.500 1.590.000 

Α Β Β 928.000 515.500 1.519.000 

Β ΑΑΑ ΑΑΑ 682.000 527.500 1.595.000 

Β ΑΑΑ Α 744.000 650.000 1.500.000 

Β ΑΑΑ Β 775.000 700.000 1.457.000 

Β Α ΑΑΑ 775.000 512.500 1.595.000 

Β Α Α 806.000 540.000 1.590.000 

Β Α Β 837.000 644.000 1.519.000 

Β Β ΑΑΑ 775.000 481.500 1.653.000 

Β Β Α 837.000 510.500 1.620.000 

Β Β Β 868.000 530.000 1.612.000 
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Το νέο παίγνιο µε µορφή δέντρου έχει ως εξής: 

 

∆έντρο 4.4.2 Περίπτωση 2η  

 

Πίνακας 4.4.6. Λύση Παιγνίου Περίπτωση 2η 

# ΑΑΑ Α Β ΑΑΑ Α Β ΑΑΑ Α Β 

1 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 

 

 Πράγµατι η λύση αλλάζει και η µπλε εταιρεία επιλέγει και αυτή να παράγει 

προϊόντα ΑΑΑ ποιότητας. Τα χρηµατικά κέρδη της µειώνονται κατά 4.000 ευρώ από 

ότι στο πρώτο παίγνιο. Με την νέα επιλογή όµως τα κέρδη της κόκκινης εταιρείας 

πέφτουν κάτω από τις 800.000 ευρώ, και η διεύθυνση της µπλε εταιρείας το θεωρεί 

σηµαντικότερο. 

  

 Επαναλαµβάνεται λοιπόν η σηµασία στον καθορισµό των στόχων µίας 

επιχείρησης στη λήψη αποφάσεων, αλλά επιπλέον διαφαίνεται ξεκάθαρα και η 

σηµαντικότητα µίας σωστής συνάρτησης ωφέλειας και της διαµόρφωσης των utils. Ναι 

µεν στον κόσµο της οικονοµίας και των επιχειρήσεων τα utils µπορούν να ταυτιστούν 

µε το χρήµα, αλλά όπως φάνηκε και από το παράδειγµα µας, αυτό δεν συµβαίνει 

πάντα. 
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4.5 Τµήµα Πωλήσεων 

 

4.5.1 Παρουσίαση 

 

 Το τµήµα πωλήσεων είναι υπεύθυνο για τις πωλήσεις των προϊόντων, και 

σχετίζεται µε όλες τις διαδικασίες που τις αφορούν. Ανάλογα µε το µέγεθος της 

εταιρείας, τις ανάγκες της, αλλά και το είδος των πελατών της η εταιρεία µπορεί να 

χωρίσει το τµήµα πωλήσεων σε επιµέρους τµήµατα, όπως το λιανικό τµήµα πωλήσεων, 

το τµήµα χονδρικής, εξυπηρέτησης πελατών, και σε περίπτωση που εξάγει τα προϊόντα 

της να δηµιουργήσει τµήµα εξαγωγών, ή ακόµα σε τµήµατα ανά χώρα –γεωγραφική 

περιοχή. 

 Το τµήµα πωλήσεων ασκεί και αποφασίζει τις διάφορες πολιτικές πωλήσεων 

που µπορεί να ακολουθήσει η εταιρεία. Κυριότερες εξ αυτών είναι η τιµολογιακή 

πολιτική, η διαµόρφωση του δικτύου πωλήσεων και κάποια είδη παράπλευρης 

πολιτικής όπως αυτές των εκπτώσεων, των προσφορών και άλλων. 

  

4.5.2. ∆ηµιουργία και λύση παιγνίου. 

 

Στο παρόν παίγνιο θα ασχοληθούµε µε την τιµολογιακή πολιτική. Έστω οι τρεις 

εταιρείες καλούνται να αποφασίσουν αν θα αυξήσουν ή όχι την τιµή πώλησης των 

προϊόντων τους. 

Υποθέτουµε ότι η αρχική γενική ζήτηση του προϊόντος είναι 100.000 µονάδες, 

και ότι οι τρεις εταιρείες έχουν την ίδια τιµή 100 ευρώ. Η αγοραστική δύναµη που 

διαθέτει το καταναλωτικό κοινό είναι 10.000.000 ευρώ. Οι καταναλωτές θα 

προτιµήσουν ένα προϊόν µε χαµηλότερη τιµή και θα αγοράσουν όση ποσότητα 

µπορέσουν µέχρι να εξαντληθεί η αγοραστική τους δύναµη. Αυτό σηµαίνει ότι αν το 

προϊόν µίας εταιρείας έχει φτηνότερη τιµή οι πωλήσεις των άλλων δύο θα είναι 

µηδενικές. 

Για αυτό το λόγο στο παρόν παίγνιο θα ορίσουµε έναν περιορισµό για τις τρεις 

εταιρείες που δεν υπήρχε στα προηγούµενα παίγνια. Κάθε εταιρεία έχει ορισµένη 

παραγωγική δυνατότητα, όπως αυτή φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Σε περίπτωση ισοτιµίας οι πωλήσεις χωρίζονται σύµφωνα µε τα αρχικά 

ποσοστά που έχουν οριστεί εξ αρχής. 
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Πίνακας 4.5.1. Ποσοστά Προτίµησης σε Περίπτωση Ισοτιµίας 

Εταιρεία 
Μέγιστη 

Παραγωγή 

Απόλυτη 

Ισοτιµία 

Ισοτιµία 

Κόκκινης 

Μπλε 

Ισοτιµία 

Κόκκινης 

Πράσινης 

Ισοτιµία 

Μπλε 

Πράσινης 

Κόκκινη 30.000 28% 58% 35% - 

Μπλε 25.000 20% 42% - 28% 

Πράσινη 55.000 52% - 65% 72% 
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Πίνακας 4.5.2. Πωλήσεις 

Τιµές Εταιρειών Πωλήσεις ανά Εταιρεία 

Κόκκινη Μπλε Πράσινη Κόκκινη Μπλε Πράσινη 
Συνολική Ζήτηση 

105 105 105 26.700 19.000 49.500 95.200 

105 105 100 24.900 18.000 55.000 97.900 

105 105 95 26.500 19.000 55.000 100.500 

105 100 105 25.000 25.000 46.500 96.500 

105 100 100 19.000 25.000 55.000 99.000 

105 100 95 21.600 25.000 55.000 101.600 

105 95 105 25.400 25.000 47.200 97.600 

105 95 100 20.200 25.000 55.000 100.200 

105 95 95 22.800 25.000 55.000 102.800 

100 105 105 30.000 18.600 48.000 96.600 

100 105 100 30.000 14.300 55.000 99.300 

100 105 95 30.000 16.900 55.000 101.900 

100 100 105 30.000 25.000 42.800 97.800 

100 100 100 28.000 20.000 52.000 100.000 

100 100 95 27.700 20.000 55.000 102.700 

100 95 105 30.000 25.000 44.000 99.000 

100 95 100 29.700 25.000 49.500 104.200 

100 95 95 24.000 25.000 55.000 104.000 

95 105 105 30.000 19.000 49.000 98.000 

95 105 100 30.000 15.700 55.000 100.700 

95 105 95 30.000 18.300 55.000 103.300 

95 100 105 30.000 25.000 44.300 99.300 

95 100 100 30.000 20.000 51.500 101.500 

95 100 95 30.000 19.200 55.000 104.200 

95 95 105 30.000 25.000 45.500 100.500 

95 95 100 30.000 25.000 47.800 102.800 

95 95 95 29.500 21.000 54.700 105.200 
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Πίνακας 4.5.3. Κέρδη 

Κέρδη Εταιρειών Πωλήσεις ανά Εταιρεία Κέρδη ανά εταιρεία 

Κόκκινη Κόκκινη Μπλε Κόκκινη Κόκκινη Μπλε Κόκκινη Κόκκινη Μπλε 

34 33 35 26.700 19.000 49.500 907.800 627.000 1.732.500 

34 33 30 24.900 18.000 55.000 846.600 594.000 1.650.000 

34 33 25 26.500 19.000 55.000 901.000 627.000 1.375.000 

34 28 35 25.000 25.000 46.500 850.000 700.000 1.627.500 

34 28 30 19.000 25.000 55.000 646.000 700.000 1.650.000 

34 28 25 21.600 25.000 55.000 734.400 700.000 1.375.000 

34 23 35 25.400 25.000 47.200 863.600 575.000 1.652.000 

34 23 30 20.200 25.000 55.000 686.800 575.000 1.650.000 

34 23 25 22.800 25.000 55.000 775.200 575.000 1.375.000 

29 33 35 30.000 18.600 48.000 870.000 613.800 1.680.000 

29 33 30 30.000 14.300 55.000 870.000 471.900 1.650.000 

29 33 25 30.000 16.900 55.000 870.000 557.700 1.375.000 

29 28 35 30.000 25.000 42.800 870.000 700.000 1.498.000 

29 28 30 28.000 20.000 52.000 812.000 560.000 1.560.000 

29 28 25 27.700 20.000 55.000 803.300 560.000 1.375.000 

29 23 35 30.000 25.000 44.000 870.000 575.000 1.540.000 

29 23 30 29.700 25.000 49.500 861.300 575.000 1.485.000 

29 23 25 24.000 25.000 55.000 696.000 575.000 1.375.000 

24 33 35 30.000 19.000 49.000 720.000 627.000 1.715.000 

24 33 30 30.000 15.700 55.000 720.000 518.100 1.650.000 

24 33 25 30.000 18.300 55.000 720.000 603.900 1.375.000 

24 28 35 30.000 25.000 44.300 720.000 700.000 1.550.500 

24 28 30 30.000 20.000 51.500 720.000 560.000 1.545.000 

24 28 25 30.000 19.200 55.000 720.000 537.600 1.375.000 

24 23 35 30.000 25.000 45.500 720.000 575.000 1.592.500 

24 23 30 30.000 25.000 47.800 720.000 575.000 1.434.000 

24 23 25 29.500 21.000 54.700 708.000 483.000 1.367.500 
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Το παίγνιο σε µορφή δέντρου έχει ως εξής: 

 

∆έντρο 4.5.1 

 

Πίνακας 4.5.4. Λύση Παιγνίου 

# + = - + = - + = - 

1 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 

 

 Σύµφωνα µε την λύση του η κόκκινη εταιρεία θα µειώσει την τιµή της, η µπλε 

θα την κρατήσει σταθερή και η πράσινη θα την αυξήσει. Τα µερίδια κάθε εταιρείας 

αλλάζουν όπως φαίνεται παρακάτω αφού η κόκκινη και µπλε εταιρεία πουλάνε όλη την 

ποσότητα προϊόντων που µπορούν να παράγουν. 

 

Πίνακας 4.5.5. Στοιχεία Λύσης  

Εταιρεία Ποσοστά Εταιρειών Πωλήσεις Κέρδη 

Κόκκινη 30,2 % 30.000 720.000 

Μπλε 25,2 % 25.000 700.000 

Πράσινη 44,6 % 44.300 1.550.500 
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4.5.3 Συµπεράσµατα – Σχόλια – Προτάσεις: 

  

 Αν θέταµε άπειρη παραγωγική δυνατότητα και στις τρεις επιχειρήσεις τότε η 

λύση θα ήταν και οι τρεις να µειώσουν την τιµή τους, ένα ακόµα «∆ίληµµα του 

Κρατουµένου», αφού σε περίπτωση που µία εταιρεία είχε µεγαλύτερη τιµή οι πωλήσεις 

της θα ήταν µηδενικές. Με αυτή τη λογική αν το παίγνιο είχε πλήθος αποφάσεων µία 

για κάθε τιµή, οι τρεις εταιρείες θα έφταναν να πουλάν τα προϊόντα τους στο κόστος, 

και νικήτρια θα ήταν η εταιρεία µε το µικρότερο κόστος παραγωγής, η οποία θα 

αποκτούσε και το µονοπώλιο της αγοράς. 

 Σε αυτή την περίπτωση θα εισάγαµε την οικονοµία του κλάδου, σε έναν 

περίεργο - για τα πραγµατικά δεδοµένα – φαύλο κύκλο. Αφού το µονοπώλιο της µίας 

πλέον εταιρείας θα της επέτρεπε να αυξήσει την τιµή πώλησης, µοναδικό φρένο της θα 

ήταν η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή. Εφόσον όµως η τιµή θα άρχιζε να 

αυξάνεται θα επανεµφανιζόταν περιθώριο κέρδος για άλλες εταιρείες, οι οποίες λογικά 

θα επιχειρούσαν να επωφεληθούν από αυτό. Η ύπαρξη παραπάνω από µίας εταιρείας 

στον κλάδο θα επανέφερε τον εξοντωτικό τιµολογιακό ανταγωνισµό µέχρι πάλι να 

παρέµενε µία εταιρεία. 

 Παρόµοια φαινόµενα όµως δεν παρατηρούνται στην πραγµατική οικονοµία, 

αφενός µεν επειδή υπάρχουν περιορισµοί στην παραγωγικότητα των εταιρειών λόγω 

του περιορισµένου αριθµού των πόρων, και αφετέρου λόγω του νόµου «φθίνουσας» 

απόδοσης. [Β3] 

 Γίνεται κατανοητό ότι η τιµολογιακή πολιτική και η λήψη αποφάσεων σε αυτή 

είναι ένα από τα πιο περίπλοκα παίγνια που µπορούν να δοµηθούν, καθώς έχει πολλούς 

παράγοντες που δύσκολα µπορούν να αναλυθούν. Χρειάζεται καλές εκτιµήσεις της 

ζήτησης των καταναλωτών, γνώση των αποφάσεων και συνθηκών των ανταγωνιστών, 

ανάλυση του κόστους, χρήση µοντέλων και γραµµικού προγραµµατισµού για τον 

καθορισµό της βέλτιστης παραγωγής. Παρόλα αυτά  η τιµολογιακή πολιτική έχει έναν 

βασικό ανταγωνιστικό παράγοντα που µπορεί να κερδίσει το παιχνίδι έναντι των 

ανταγωνιστών, το κόστος. Η εταιρεία µε µικρό κόστος παραγωγής είναι σαφές ότι έχει 

το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα. 

 Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι στην πραγµατική οικονοµία δεν έχουµε να 

κάνουµε µε συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού. Ελλιπής πληροφόρηση, δηµιουργία 

προτιµήσεων ή η διαφοροποίηση προϊόντων («brands»), ύπαρξη υποκατάστατων, αλλά 



 53 

και η δηµιουργία καρτέλ είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά της ατελούς οικονοµίας 

µας. 

 
 
 
4.6 ∆ηµιουργία Τµηµάτων - Καταµερισµός Ευθυνών 
 

4.6.1 Ένωση των 5 Προηγούµενων Παιγνίων. 

 

Παραπάνω παρουσιάστηκαν πέντε παίγνια στο ίδιο µοτίβο, τον ανταγωνισµό 

µεταξύ τριών επιχειρήσεων. Κάθε παίγνιο που παρουσιάστηκε εξέταζε ένα διαφορετικό 

σενάριο στο οποίο και οι τρεις εταιρείες καλούνταν να πάρουν κάποια απόφαση, η 

οποία ωστόσο καθόριζε το ίδιο παρεπόµενο, το κέρδος. Η λήψη κάθε απόφασης 

αποδόθηκε σε διαφορετικό τµήµα των εταιρειών. Παρακάτω θα υποθέσουµε ότι οι 

πέντε αποφάσεις λήφθηκαν ταυτόχρονα και θα δούµε την συνολική αλλαγή στα κέρδη 

των τριών εταιρειών. 

 

Πίνακας 4.6.1 Αποφάσεις τµηµάτων 

 Κόκκινη Μπλε Πράσινη 

Συσκευασία «Οικονοµική» «Ελκυστική» «Οικονοµική» 

∆ιαφήµιση ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Βελτίωση Προϊόντος ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ποιότητα ΑΑΑ Α ΑΑΑ 

Τιµή πώλησης 95 ευρώ 100 ευρώ 105 ευρώ 

 

 Λαµβάνοντας υπόψη µας το πίνακα 4.5.5 προχωράµε στις παρακάτω αλλαγές 

στοιχείων της κάθε εταιρείας.  

 

Πίνακας 4.6.2. Στοιχεία Εταιρειών 

 Κόκκινη Μπλε Πράσινη 

 Κόστος Ποσοστό Κόστος Ποσοστό Κόστος Ποσοστό 

Αρχικά 71 30,2 72 25,2 70 44,6 

Συσκευασία -3 -4 +3 +8 -4 -4 

Ποιότητα +1 +1 0 -2 +1 +1 

Συνολικά 69 27,2 75 31,2 67 41,6 
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Η συνολική ζήτηση από το παίγνιο της διαφήµισης και της έρευνας και 

ανάπτυξης είναι +6% και -10% αντίστοιχα. Αθροιστικά λοιπόν έχουµε -4% στην 

συνολική ζήτηση και από 99.300 οι πωλήσεις θα γίνουν  95.328. 

 

Πίνακας 4.6.3. Αποτελέσµατα των 5 Παιγνίων 

Εταιρεία Πωλήσεις Τιµή Κόστος Κέρδη 
Συνολικά Κέρδη 

(–50.000 Έξοδα ∆ιαφήµισης) 

Κόκκινη 25.929 95 69 26 624.154 

Μπλε 29.742 100 75 25 693550 

Πράσινη 39.656 105 67 38 1.456.928 

 

 Οι παραπάνω αποφάσεις θα µπορούσαν να είναι µέρος ενός παιγνίου, όπως 

ακριβώς θα µπορούσαν να λαµβάνονται από ένα άτοµο ή ένα τµήµα της επιχείρησης. 

Αν επιχειρούσαµε όµως να ενώσουµε τα παραπάνω παίγνια σε ένα, το παίγνιο που θα 

δηµιουργούταν θα ήταν τεράστιο. 

Καθώς τα τρία από τα πέντε παίγνια µας είχαν τρεις επιλογές και τα άλλα δύο. 

Ο συνδυασµός αυτών των επιλογών θα έδινε 108 επιλογές (3Χ3Χ3Χ2Χ2 =108) για κάθε 

εταιρεία για το ενωτικό παίγνιο. Το δέντρο του παιγνίου δηλαδή θα είχε 1.259.712 

καταλήξεις (108Χ108Χ108). 

Εδώ το µεγαλύτερο αυτό παίγνιο χωρίστηκε σε πέντε µικρότερα παίγνια. Τα 

οποία µπορούν να ονοµαστούν ως υποπαίγνια, (subgames). Τα υποπαίγνια αυτά, 

συµβαίνουν ταυτόχρονα το ένα µε το άλλο, κάτι πολύ σύνηθες στον επιχειρηµατικό 

κόσµο, αλλά όχι στην Θεωρία Παιγνίων. Αφού µε τον όρο subgame συνήθως ορίζεται 

ένα κοµµάτι ενός sequential game [Ι3],  όπου δηλαδή οι παίκτες γνωρίζουν κάποιες από 

τις προηγούµενες κινήσεις των παικτών. 

 

4.6.2 Συµπεράσµατα – Σχόλια – Προτάσεις: 

 

Είδαµε ότι το συνολικό παίγνιο θα είχε 108 επιλογές και 1.259.712 καταλήξεις 

για κάθε εταιρεία. Υπό πραγµατικές συνθήκες οι αριθµοί αυτοί θα ήταν 

υπερπολλαπλάσιοι. Για την αντιµετώπιση αυτού του κυκεώνα επιλογών οι επιχειρήσεις 

δηµιουργούν τµήµατα και το καθένα από αυτά λαµβάνει τις δικές του αποφάσεις. Η 

συλλογή δε των στοιχείων και της γνώσης για τους παράγοντες που επηρεάζουν κάθε 
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απόφαση εντείνει ακόµα περισσότερο την ανάγκη για καταµερισµό των τοµέων 

ευθύνης, και της λήψης αποφάσεων. 

Ένα τµήµα που έχει επωµιστεί µε συγκεκριµένες εργασίες και ευθύνες, έχει 

στελεχωθεί µε το κατάλληλο προσωπικό είναι λογικό να γνωρίζει καλύτερα τις 

ανάγκες και τις συνθήκες που αφορούν στη λήψη µίας απόφασης που το αφορά. Είναι 

σοφότερο να είναι εκείνο υπεύθυνο για την εξέταση και ανάλυση του προβλήµατος και 

αν όχι να λαµβάνει την απόφαση, να είναι αυτό που θα την προτείνει. 

Είδαµε, λοιπόν, ότι κάθε εταιρεία µπορεί να εφαρµόσει την Θεωρία Παιγνίων, 

σε κάθε τµήµα σε υποπαίγνια, αντί να δοµήσει ένα τεράστιο παίγνιο για την ίδια. Ή 

µπορεί να δοµήσει ένα µεγάλο παίγνιο απαρτισµένο από υποπαίγνια. ∆εν µπορούµε να 

αποκλείσουµε µε σιγουριά ότι ο συνδυασµός των υποπαιγνίων οδηγεί πάντα στην 

βέλτιστη λύση. 

Για αυτό το λόγο η ύπαρξη προσώπου ή οµάδας προσώπων µέσα σε µία 

εταιρεία ή οργανισµό που να ελέγχουν ή να διευθύνουν όλα τα τµήµατα, είναι εξίσου 

αναγκαία. Είναι εκείνη που συγκεντρώνει τις προτάσεις ή της ληφθείσες αποφάσεις, 

ελέγχει την ορθότητα τους, και τις συγκρίνει µεταξύ τους. Οι αποφάσεις ή τα 

συµφέροντα κάθε τµήµατος µπορεί να είναι και αντικρουόµενα, ή το ένα να εµποδίζει 

το άλλο. Ο περιορισµός που θέσαµε στο παίγνιο του τµήµατος πωλήσεων για την 

παραγωγική δυνατότητα θα µπορούσε να είναι η απόφαση του τµήµατος παραγωγής 

για το βέλτιστο επίπεδο παραγωγής,  λόγω του νόµου της «φθίνουσας» απόδοσης. 

Η τµηµατοποίηση και ο καταµερισµός των ευθυνών είναι πρακτικά αναγκαίος. 

Το ίδιο όµως είναι ο έλεγχος και ο συγχρονισµός των τµηµάτων. Για άλλη µία φορά η 

επικοινωνία και η συνεργασία αποδεικνύονται ουσιαστικά σηµεία της επιτυχίας. Για 

αυτό και µία εταιρεία είναι σηµαντικό να επενδύσει στην δηµιουργία ενός σωστού και 

αποτελεσµατικού δικτύου επικοινωνίας, ανάµεσα στα ανώτερα στελέχη κάθε 

τµήµατος, είτε πρόκειται για φυσικό δίκτυο επικοινωνίας, είτε για πληροφοριακό 

σύστηµα δεδοµένων. 
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4.7 Οικονοµικό Τµήµα  

 

4.7.1 Παρουσίαση 

 

 Το οικονοµικό τµήµα µίας επιχείρησης είναι αυτό που καθορίζει τους 

οικονοµικά και λογιστικά στοιχεία µίας εταιρείας. Οι εργασίες του είναι κυρίως 

διεκπαιρεωτικές και περιλαµβάνουν τις λογιστικές εγγραφές, την παροχή σηµαντικών 

πληροφοριών για την ∆ιοίκηση, και ελέγχει κάθε ροή χρήµατος όπως πληρωµές, 

αγορές, µισθοδοσία, δάνεια κ.α. 

Το οικονοµικό τµήµα έχει περισσότερο διεκπαιρεωτικό ρόλο και δεν λαµβάνει 

αποφάσεις, δεδοµένου πως κάθε απόφαση έχει να κάνει µε χρήµα οπότε και η λήψη 

τέτοιων αποφάσεων µεταβιβάζονται σε ανώτερα διευθυντικά στελέχη ή στο ίδιο το 

µετοχικό συµβούλιο, ή τον ιδιοκτήτη της εταιρείας. Μία από αυτές τις αποφάσεις είναι 

το κατά πόσο θα είναι νόµιµη η επιχείρηση, αν δηλαδή θα φοροδιαφύγει η όχι. [3] 

Μία επιχείρηση εξετάζει αν την συµφέρει ή όχι να φοροδιαφύγει. Οι 

παράγοντες που θα λάβει υπόψη της είναι πόσα χρήµατα θα κερδίσει αν φοροδιαφύγει, 

το πρόστιµο που θα της επιβληθεί αν αποδειχθεί ότι φοροδιαφεύγει, και το πόσο πιθανό 

είναι να την ελέγξουν και να αποδειχθεί το έγκληµα της. 

 

 

4.7.2. ∆ηµιουργία και λύση παιγνίου. 

 

Στο παρακάτω παίγνιο θα θεωρήσουµε ότι αν µία εταιρεία θελήσει να 

φοροδιαφύγει θα καταφέρει να περάσει τον βασικό λογιστικό έλεγχο, και η εφορία θα 

αντιληφθεί την απάτη µόνο όταν διεξάγει εκτενέστερο έλεγχο στα λογιστικά της 

βιβλία.  

 Η απόφαση µία εταιρείας θα µπορούσε να δοθεί εύκολα από την εξίσωση: 

 

Α = ΚΦ – π X ΠΦ 

 

Αν Α > 0 τότε η εταιρεία θα φοροδιαφύγει. 

Αν Α < 0 τότε η εταιρεία δεν θα φοροδιαφύγει. 
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Όπου ΚΦ είναι το όφελος από την φοροδιαφυγή το οποίο είναι ίσο µε τους 

φόρους που θα πλήρωνε η επιχείρηση στο κράτος και ισούται µε τα φορολογητέα 

κέρδη επί τον ποσοστιαίο φόρο που έχει καθορίσει ο νόµος, π η πιθανότητα να γίνει 

εκτενής έλεγχος στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, και ΠΦ το πρόστιµο που θα 

κυρωθεί στην επιχείρηση αν αποδειχθεί ότι φοροδιέφυγε. 

Στο παρακάτω παίγνιο δεν θα ορίσουµε το π  (την πιθανότητα ενός εκτενούς 

ελέγχου) τελείως αυθαίρετα αλλά αυτή θα καθοριστεί περισσότερο δυναµικά. Θα 

θεωρήσουµε λοιπόν πως το κράτος προβαίνει σε εκτενή έλεγχο των λογιστικών 

βιβλίων µίας επιχείρησης µόνο αν υποπτευθεί γενική φοροδιαφυγή στον κλάδο. Έτσι 

λοιπόν ανάµεσα στις τρεις εταιρείες που χρησιµοποιούµε για τα παραδείγµατα µας, αν 

τουλάχιστον οι δύο φοροδιαφύγουν το κράτος τότε θα υποψιαστεί φοροδιαφυγή και θα 

αποφασίσει να ελέγξει τυχαία µία από τις τρεις επιχειρήσεις (µε πιθανότητα 1/3). Έτσι 

οι αποφάσεις των εταιρειών είναι αυτές που καθορίζουν τον φορολογικό έλεγχο. 

 Θεωρούµε ότι ο φόρος είναι 40% (φόρος των διανεµηθέντων κερδών των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2010) και πώς το πρόστιµό είναι το διπλάσιο του φόρου, 

ενώ αν µία εταιρεία φοροδιαφύγει δεν πληρώνει καθόλου. 

 

Πίνακας 4.7.1. Φορολογία Περίπτωση 1η  

 Κέρδη Φόρος Πρόστιµο 

Κόκκινη 812.000 324.800 649.600 

Μπλε 560.000 224.000 448.000 

Πράσινη 1.560.000 624.000 1.248.000 
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Το παίγνιο σε µορφή δέντρου έχει ως εξής: 

 

∆έντρο 4.7.1. Περίπτωση 1η  

 

Πίνακας 4.7.2. Λύση Παιγνίου Περίπτωση 1η  

# Τήρηση Φοροδιαφυγή Τήρηση Φοροδιαφυγή Τήρηση Φοροδιαφυγή 

1 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 

 

 

 Η λύση µας δείχνει ότι και οι τρεις εταιρείες θα επιλέξουν να φοροδιαφύγουν 

και το κράτος ζηµιώνεται αφού κανονικά θα έπρεπε να λάβει 1.172.800 ευρώ από τις 

τρεις εταιρείες και θα λάβει κατά µέσο όρο 781.866,66 ευρώ [ (624.000 + 448.000 + 

1.248.000) / 3 ].  
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4.7.3. Συµπεράσµατα – Σχόλια – Προτάσεις: 

 

Από την παραπάνω εξέταση στερήθηκε κάθε στοιχείο ηθικής ή φιλονοµίας, 

αλλά και η σκέψη πώς οι φόροι που θα καταβάλουν σε βάθος χρόνου θα συµβάλλουν 

ωφέλιµα τις τρεις εταιρείες, αφού θα χρησιµοποιηθούν ως δηµοσιονοµική πολιτική που 

θα βελτιώσει οδικά δίκτυα, θα αυξήσει την ροή χρήµατος στην αγορά, και την 

αγοραστική δύναµη των καταναλωτών. Η συνάρτηση ωφέλειας περιορίστηκε στο 

τώρα, και ως µοναδικό παράγοντα λαµβάνει το χρήµα. Έτσι, πολύ απλά οι επιχειρήσεις 

εξετάζουν αν τους συµφέρει ή όχι να φοροδιαφύγουν. 

Το θέµα της φοροδιαφυγής αλλά και της φορολογίας, είναι πολύ φλέγον 

ζήτηµα. Το άρθρο του πολυεκατοµµυριούχου επιχειρηµατία Warren E. Buffett (1930) 

«Stop Coddling the Super-Rich» [Ι11] τον Αύγουστο του 2011 µε φόντο την Παγκόσµια 

Χρηµατοπιστωτική Κρίση του 2008, επαναφέρει την φορολογία στο προσκήνιο ως ένα 

µέσο παρέµβασης τόσο για τον κρατικό έλεγχο σε ελεύθερες οικονοµίες για την 

αποτροπή δυσάρεστων επιπτώσεων (µάθηµα που έλαβε η παγκόσµια κοινότητα µε το 

κραχ του 1929), αλλά και ως µέσο επαναδιανοµής του πλούτου ή αλλιώς της 

ανακυκλοφορίας του χρήµατος στον οικονοµικό κύκλο. Παρόµοια σχόλια έγιναν από 

τον Κάρολο Μαρξ (1818 - 1883) για την τάση των επιχειρήσεων να µειώνουν τους 

µισθούς των υπαλλήλων αγνοώντας ότι είναι εκείνοι οι οποίοι θα στηρίξουν την αγορά 

και θα αγοράσουν τα προϊόντα που παράγουν [Β1]. 

Το παρόν παίγνιο αφορά περισσότερο το κράτος παρά τις εταιρείες, καθώς 

εκείνο είναι που κρατά τα «ινία» του παιγνίου καθορίζοντας το ποσοστό φορολογίας, 

τον πλήθος των φορολογικών ελέγχων, και το ύψος του προστίµου. 

 

 Παρακάτω βλέπουµε την περίπτωση που το πρόστιµο φοροδιαφυγής 

διπλασιάζεται. 

 

Πίνακας 4.7.3. Φορολογία Περίπτωση 2η  

 Κέρδη Φόρος Πρόστιµο 

Κόκκινη 812.000 324.800 649.600 

Μπλε 560.000 224.000 448.000 

Πράσινη 156.000 624.000 1.248.000 
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Το παίγνιο σε µορφή δέντρου έχει ως εξής: 

 

∆έντρο 4.7.2. Περίπτωση 2η  

 

 Το παίγνιο που δηµιουργείται είναι πολύ διαφορετικό από το προηγούµενο, δεν 

παρουσιάζει µία καθαρή στρατηγική για τις τρεις εταιρείες αλλά εφτά στρατηγικές 

(µεταξύ των οποίων και µικτές), όπου τρεις από αυτές για κάθε εταιρεία προτείνουν 

την τήρηση του νόµου. 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

 

Πίνακας 4.7.4. Λύση Παιγνίου Περίπτωση 2η  

# Τήρηση Φοροδιαφυγή Τήρηση Φοροδιαφυγή Τήρηση Φοροδιαφυγή 

1 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 

2 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 

3 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 

4 1,000 0,000 0,250 0,750 0,250 0,750 

5 0,250 0,750 0,250 0,750 1,000 0,000 

6 0,250 0,750 1,000 0,000 0,250 0,750 

7 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

 

 Αντίστοιχες αλλαγές θα επέφεραν η µείωση των φόρων, ή ο έλεγχος δύο 

εταιρειών αντί µίας σε περίπτωση που το κράτος υποπτευθεί φοροδιαφυγή. 

  

 

4.8 Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού 

  

4.8.1. Παρουσίαση 

 

 Το τµήµα ανθρωπίνου δυναµικού είναι το τµήµα που στελεχώνει µία εταιρεία 

µε το κατάλληλο προσωπικό. Αναλαµβάνει τις διαδικασίες της πρόσληψης, της 

τοποθέτησης, και εκπαίδευσης των υπαλλήλων, ενώ παράλληλα φροντίζει και ελέγχει 

τις εργασιακές σχέσεις (τυπικές και άτυπες) [Β2] και εισάγει τους υπαλλήλους στην 

εταιρική κουλτούρα. 

  

4.8.2 ∆ηµιουργία και Λύση Παιγνίου 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παίγνιο σχετικά την πρόσληψη εργαζοµένων. Η 

πρόσληψη ενός εργαζοµένου αποτελεί µία συµφωνία µεταξύ της εταιρείας και του 

υποψήφιου υπαλλήλου. Για να επιτευχθεί η συµφωνία θα πρέπει να συµφωνούν και τα 

δύο µέλη. Κύριο θέµα σε µία σύµβαση εργασίας που αφορά και την επιχείρηση και τον 

εργαζόµενο είναι ο µισθός.  
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Σταθερός Μισθός ή Πληρωµή επί απόδοσης;  

 

 Το θέµα της αξιολόγησης της εργασίας είναι ένα θέµα που συνεχώς απασχολεί 

τις δύο άµεσα ενδιαφερόµενες, και κατά πολύ αντικρουόµενες πλευρές, αυτές του 

εργατικού δυναµικού (εργατικής τάξης) και των εργοδοτών (κεφαλαίου), αλλά και τους 

επιµέρους παρατηρητές τα κράτη και τις οικονοµικές επιστήµες. Η αξιολόγηση της 

εργασίας εδώ και χρόνια έχει περάσει δια πυρός και σιδήρου µε φαινόµενα εργασιακής 

εκµετάλλευσης, µε απεργιακές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις µέσω των εργατικών 

σωµατίων να λαµβάνουν χώρα στην ιστορία, ενώ το ζήτηµα έχει απασχολήσει σχεδόν 

όλα τα σηµαντικά οικονοµικό-πολιτικά συστήµατα, κοµουνισµός, ο σοσιαλισµός, 

ελεύθερη οικονοµία κ.α.. Παρότι όµως οι περισσότερες χώρες έχουν λύσει το ζήτηµα 

µε τη θέσπιση συλλογικών συµβάσεων εργασίας και τον καθορισµό κατώτατων 

µισθών, και η αγορά εργασίας φαίνεται ότι βρίσκει λίγο ή πολύ, εύκολα ή δύσκολα τις 

ισορροπίες της µε βάση τον νόµο της αγοράς και της ζήτησης, το θέµα συνεχίζει και 

απασχολεί, και ειδικά τα τελευταία χρόνια που η παγκοσµιοποίηση έχει εντείνει τον 

ανταγωνισµό και πιο πρόσφατα οι οικονοµίες κλονίζονται από τον απόηχο της 

Παγκόσµιας Χρηµατοπιστωτικής Κρίσης του 2008 και έχουν αλλάξει το παγκόσµιο 

σκηνικό. 

 Παρακάτω θα δούµε λοιπόν κατά πόσο µία επιχείρηση ή ένα τµήµα διαχείρισης 

ανθρωπίνου δυναµικού το συµφέρει να επιλέξει ανάµεσα σε µία εργασιακή σύµβαση 

µε τον εργαζόµενο που να στηρίζεται σε σταθερό µισθό ή σε πληρωµή µε βάση την 

απόδοση του. 

 

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι εργασιακές συµβάσεις µίας εταιρείας µε 

τους υπαλλήλους που ασχολούνται µε πωλήσεις, των ανθρώπων δηλαδή που 

αντιπροσωπεύουν την εταιρεία και κλείνουν συµφωνίες για αυτήν µε τους πελάτες. 

Μία εργασία που έχει να κάνει σε µεγάλο βαθµό µε την προσπάθεια που καταβάλει ο 

εργαζόµενος. 

Έστω λοιπόν ότι ο πωλητής µπορεί να επιτύχει δύο ειδών συµφωνίες: µικρή 

συµφωνία και µεγάλη συµφωνία, αλλά φυσικά µπορεί να µην πετύχει και καθόλου 

συµφωνία, και ανάλογα µε το πόση προσπάθεια θα καταβάλει στο να επιτύχει την 

συµφωνία έχει και ανάλογες πιθανότητες να τα καταφέρει. Και έστω ότι η εταιρεία 

κερδίζει για κάθε µικρή και µεγάλη συµφωνία 100 και 400 ευρώ αντίστοιχα. 
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 Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται οι πιθανότητες επίτευξής συµφωνίας και τα 

αναµενόµενα έσοδα ανάλογα µε την προσπάθεια του εργαζοµένου. 

 

Πίνακας 4.8.1. Στοιχεία Συµφωνίας 

 

Καµία 

Συµφωνία 

0 ευρώ 

Μικρή 

Συµφωνία 

100 ευρώ 

Μεγάλη 

Συµφωνία 

400 ευρώ 

Αναµενόµενα 

Κέρδη σε ευρώ 

Μεγάλη 

Προσπάθεια 
0,1 0,3 0,6 270 

Μικρή 

Προσπάθεια 
0,6 0,3 0,1 70 

 

 Υποθέτουµε ότι ο εργαζόµενος (ο κάθε εργαζόµενος) αξιολογεί την καταβολή 

µεγάλης προσπάθειας σε 25 ευρώ, και θεωρούµε πώς πιστεύει ότι σε κάποια άλλη 

δουλειά ( ην οποία απορρίπτει για να εργαστεί σε αυτή τη θέση) δεν θα έπαιρνε 

λιγότερα από 81 ευρώ. Συνεπώς ο εργαζόµενος αναµένει τις απολαβές του να είναι 

τουλάχιστον  81 ευρώ, και να αυξάνονται κατά 25 ευρώ αν δουλέψει σκληρά αλλιώς 

θα είναι ανικανοποίητος. 

 Μπορούµε αρχικά λοιπόν να δηµιουργήσουµε το εξής παίγνιο: 

 

 Η εταιρεία (κόκκινος παίκτης) έχει δύο επιλογές να δώσει αµοιβή 106 ευρώ ή 

81 ευρώ στον υπάλληλο, και ο υπάλληλος ( µπλε παίκτης ) να επιλέξει το µέγεθος της 

προσπάθειας που θα καταβάλει.   

 Τα payoffs του παιγνίου για την εταιρεία είναι τα έσοδα της µείον την αµοιβή 

του υπαλλήλου, ενώ αν ο υπάλληλος είναι ικανοποιηµένος µε την αµοιβή του το payoff 

είναι µηδέν, για κάθε ευρώ παραπάνω ή λιγότερο η ωφέλεια του ανεβαίνει ή κατεβαίνει 

ανάλογα.  

Το παίγνιο µε µορφή δέντρου έχει ως εξής: 
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∆έντρο 4.8.1  

 

Πίνακας 4.8.2. Λύση Παιγνίου 

# 81 ευρώ 106 ευρώ «Μεγάλη» «Μικρή» 

1 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

 

 Η λύση της θεωρίας παιγνίων είναι εύλογη. Σε κάθε περίπτωση βλέπουµε ότι ο 

εργαζόµενος θα επιλέξει να µην καταβάλει µεγάλη προσπάθεια, αφενός γιατί αν η 

αµοιβή του είναι 81 ευρώ θεωρεί ότι δεν την αξίζει, και αφετέρου γιατί σύµφωνα µε το 

παρόν παίγνιο η αµοιβή του είναι ανεξάρτητη της προσπάθειας του, οπότε ακόµα και 

αν αµείβεται µε 106 ευρώ προτιµά (σύµφωνα µε τον εργαλειακό ορθολογισµό) να µην 

καταβάλει επιπλέον προσπάθεια. 

 

Είναι προφανές λοιπόν, πώς η εταιρεία θα πρέπει να βρει τρόπους παρακίνησης 

ώστε ο εργαζόµενος να καταβάλει µεγάλη προσπάθεια, αφού µόνο έτσι θα εξασφαλίσει 

την κερδοφορία της. Στο παράδειγµα µας, λαµβάνουµε υπόψη µόνο τη χρηµατική 

παρακίνηση και δεν συµπεριλαµβάνουµε άλλες µεθόδους παρακίνησης (ή το φιλότιµο 

και την φιλεργατικότητα του εργαζοµένου) και ο µόνος τρόπος είναι να αλλάξει τη 

χρηµατική αµοιβή του εργαζοµένου και να την συσχετίσει µε την απόδοση του. Θα 

διαµορφωθούν δηλαδή, τρεις διαφορετικές αµοιβές για κάθε είδους συµφωνίας. 

 Στο «Game Theory In Business Applications» [Σ4]των Feryal και Pinar από όπου 

αντλείται το παραπάνω παράδειγµα και η βάση της εξέτασης µας, υπάρχει µία πρόταση 

όπου η εταιρεία επιβαρύνει τον πωλητή µε αρνητική αµοιβή σε επίτευξή µικρής ή 

καθόλου συµφωνίας ούτως ώστε η εταιρεία σε κάθε περίπτωση η εταιρεία να κερδίζει 

164 ευρώ. Ωστόσο οι αρνητικές αµοιβές είναι εκτός πραγµατικότητας (ίσως και 
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λογικής), πράγµα που αναγνωρίζουν οι Feryal και Pinar οπότε θα προχωρήσουµε στην 

επόµενη πρόταση τους για να δώσει ώθηση στην εξέταση µας. 

 

 Η πρόταση τους βασίζεται στην χρήση γραµµικού προγραµµατισµού. 

Υπενθυµίζεται ότι ο εργαζόµενος πρέπει να καταβάλει µεγάλη προσπάθεια για να 

παρουσιάσει κέρδος η εταιρεία. Συνεπώς και έχουµε µεγιστοποίηση των κερδών µείον 

της αµοιβής του πωλητή. 

 

 

Max: 0.6(400-wµγ) + 0,3(100- wµρ) + 0,1 (0- wκ) 

Ή αλλιώς ελαχιστοποίηση της αµοιβής του πωλητή 

min 0,6wµγ + 0,3 wµρ + 0,1 wκ. 

 

Οι περιορισµοί µας είναι: 

 1)  Ο εργαζόµενος να είναι ικανοποιηµένος και να µην αποχωρήσει. 

0,6wµγ + 0,3 wµρ + 0,1 wκ -25 >= 81, 

2) Να εξασφαλίζεται η καταβολή µεγάλης προσπάθειας του εργαζοµένου. 

0,6 wµγ + 0,3 wµρ + 0,1 wκ -25 >= 0,6 wκ + 0,3 wµρ + 0,1 wµγ , 

3)  και  wµγ, wµρ , wκ >= 0 

Οι λύσεις είναι  

wµγ = 118 , wµρ = 117 , wκ = 1 

όπου wµγ, wµρ, wκ, η αµοιβή για µεγάλη, µικρή και καθόλου συµφωνία αντίστοιχα. 

 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω λοιπόν, ο πωλητής πληρώνεται 1 ευρώ για κάθε 

αποτυχηµένη συµφωνία, 117 για µία µικρή συµφωνία και 118 για µία µεγάλη 

συµφωνία . Έτσι αν ο πωλητής καταβάλει µεγάλη προσπάθεια για την επίτευξη 

συµφωνιών αµείβεται µε 106 ευρώ, την οποία θεωρεί δίκαιη. Αν όµως δεν καταβάλει 

την προσπάθεια αυτή αµείβεται µε 47,5 ευρώ. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία 

εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι που θα αναλάβουν την δουλειά θα είναι αυτοί που είναι 

διατεθειµένοι να εργαστούν σκληρά.. Ακόµα, όµως, και αν δεν το κάνουν, η εταιρεία 

δεν θα βγει ζηµιωµένη, αφού ένας πωλητής που θα καταβάλει µικρή προσπάθεια και 

θα φέρει συµφωνίες των 70 ευρώ και θα αµειφθεί µε 47,5 ευρώ. [Σ4] 
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4.8.3 Συµπεράσµατα – Σχόλια – Προτάσεις: 

 

Τα παραπάνω φυσικά έχουν να κάνουν µε θέσεις όπου η προσπάθεια του 

υπαλλήλου είναι σηµαντική. Σε κάθε περίπτωση όµως, µία εταιρεία πρέπει να έχει 

επίγνωση των προσδοκιών αµοιβής των υποψήφιων εργαζοµένων της, και να φροντίζει 

οι προσδοκίες αυτές να ικανοποιούνται, αλλά κα πρέπει να παρέχει κίνητρα 

παρακίνησης, είτε χρηµατικά είτε όχι, ώστε να επωφελείται όλων των ικανοτήτων και 

προσπαθειών των εργαζοµένων της. 

Καταλληλότεροι για τις θέσεις προϊστάµενων λοιπόν, και όσων θα 

στελεχώσουν το τµήµα ανθρώπινου δυναµικού µίας εταιρείας, θα πρέπει να είναι 

άτοµα που να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις ανάγκες των εργαζοµένων, αλλά και 

να έχουν την γνώση και τις µεθόδους παρακίνησης που χρειάζονται, πάντα στο πλαίσιο 

των δυνατοτήτων της κάθε επιχείρησης ή οργανισµού. 

 

 

4.9 Η Σηµασία της ∆ιαχείρισης της Πληροφορίας για έναν Manager 

 

4.9.1 Εισαγωγή 

 

Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Βαρουφάκης στο βιβλίο του Θεωρία παιγνίων: 

«Η θεωρία που φιλοδοξεί να ενοποιήσει τις κοινωνικές επιστήµες»[Β1], µε την αλλαγή 

των payoffs ένα παίγνιο µπορεί να αλλάξει σε οποιοδήποτε άλλου τύπου παιγνίου. Ένα 

παίγνιο τύπου «Κυνήγι Ελαφιού» µπορεί να µετατραπεί κάλλιστα σε παίγνιο 

«∆ιλήµµατος του κρατουµένου» και ενώ το πρώτο δίνει µικτές στρατηγικές, να 

βρεθούµε µπροστά σε µία µοναδική λύση. Ή ακόµα πάλι ένα παίγνιο τύπου «Κυνήγι 

Ελαφιού» να µετατραπεί σε παίγνιο τύπου «Γερακιού – Περιστεριού» και τα πράγµατα 

να «δυσκολέψουν». 

 

Πίνακας 4.9.1. Παίγνιο «∆ίληµµα του Κρατουµένου» 

 Οµολογία Άρνηση  

Οµολογία -6 -6 0 -9    1 

Άρνηση -9 0 -1 -1    0 

 1 0   

 



 67 

Πίνακας 4.9.2. Παίγνιο «Κυνήγι Ελαφιού» 

 Λαγό Ελάφι  

Λαγό 1 1 2 0    ½ 

Ελάφι 0 2 3 3    ½ 

 ½ ½   

 

 

Πίνακας 4.9.3. Παίγνιο «Γεράκι-Περιστέρι» 

 Γεράκι Περιστέρι  

Γεράκι -2 -2 2 0    1/3 

Περιστέρι 0 2 1 1    2/3 

 1/3 2/3   

*∆εξιά και κάτω των πινάκων φαίνονται οι πιθανότητες που οι παίκτες θα επιλέξουν τις στρατηγικές 

τους. 

 Στο παίγνιο «Κυνήγι του Ελαφιού» οι δύο παίκτες επιλέγουν ανάµεσα στο να 

κυνηγήσουν µόνοι λαγούς, ή να συνεργαστούν και να κυνηγήσουν µαζί κάποιο ελάφι. 

Στο παίγνιο «Γεράκι - Περιστέρι» οι παίκτες επιλέγουν ανάµεσα στο αν θα 

διεκδικήσουν επιθετικά (σαν γεράκια) ή φιλειρηνικά (σαν περιστέρια) τα utils. 

 

Σε πραγµατικές συνθήκες δεν µπορούµε να ξέρουµε αν οι υποτιθέµενοι παίκτες 

έχουν σωστή αντίληψη του παιγνίου που λαµβάνουν µέρος. Η αντίληψη τους µπορεί να 

διαφέρει. Ο ένας µπορεί να νοµίζει ότι παίζουν σε ένα «Γεράκι - Περιστέρι» και ο 

άλλος σε ένα «Κυνήγι Ελαφιού», ενώ και οι δύο να σφάλουν, να συµµετέχουν δηλαδή 

σε ένα «∆ίληµµα του Κρατουµένου». Αυτό µπορεί να συµβεί, και συµβαίνει στην 

πραγµατική ζωή, όταν οι παίκτες κάνουν λάθος εκτιµήσεις για το αποτέλεσµα των 

επιλογών τόσο ίδιων όσο και των επιλογών των αντιπάλων τους. 

 Προσοχή η εσφαλµένη αντίληψη ή οι λάθος εκτιµήσεις αναφέρονται µόνο στις 

συναρτήσεις ωφελείας, και τα payoffs κάθε πιθανής κατάληξης του παιγνίου. Η γνώση-

προϋπόθεση (παραδοχή 3) της Θεωρίας Παιγνίων, ότι οι παίκτες σε ένα παίγνιο 

γνωρίζουν ότι είναι ορθολογιστές, δηλαδή επιδιώκουν το µέγιστο για αυτούς όφελος,  

δεν αµφισβητείται ούτε καταργείται. Έχουµε να κάνουµε µε ένα «ιδιαίτερο» καθεστώς 

αβεβαιότητας όπου οι παίκτες γνωρίζουν λάθος τα payoffs του παιγνίου. 

Παρόµοιες συνθήκες αβεβαιότητας στην πραγµατική ζωή, και ειδικότερα στον 

κόσµο των επιχειρήσεων, είναι κατάσταση. 
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Παρακάτω θα υποθέσουµε δύο Managers δύο διαφορετικών εταιρειών οι οποίοι 

καλούνται να διαλέξουν ανάµεσα σε δύο επιλογές την Α και την Β. Το παίγνιο θα είναι 

2X2 διαστάσεων και οι αποφάσεις των δύο παικτών θα λαµβάνονται ταυτόχρονα.. 

 

Έστω ότι το παίγνιο είναι το εξής: 

 

Πίνακας 4.9.4. «Πραγµατικό» Παίγνιο 

 Άλφα Βήτα  

Άλφα 1 1 2 4  

Βήτα 3 3 4 2  

     

Πίνακας 4.9.5. Λύση «Πραγµατικού» Παιγνίου 

# Άλφα Βήτα Άλφα Βήτα 

1 0,000 1,000 1,000 0,000 

 

Η λύση του παιγνίου θέλει ο κόκκινος manager να επιλέξει Βήτα και ο µπλε 

Άλφα. Οι εταιρείες και των δύο manager θα κερδίσουν από 3 utils. 

 

Έστω όµως ότι οι δύο manager έχουν λανθασµένη αντίληψη για την κατάσταση 

της αγοράς, τότε τα αποτελέσµατα θα είναι διαφορετικά. Θεωρώντας ο καθένας τους 

ότι τα payoffs είναι διαφορετικά, βρίσκονται να παίζουν σε διαφορετικά παίγνια. 

 

Α) Και οι δύο εκτιµούν το ίδιο λάθος την κατάσταση της αγοράς. 

 

Πίνακας 4.9.6. Παίγνιο µε Ίδια Λάθος Αντίληψη. 

 Άλφα Βήτα  

Άλφα 3 1 2 2  

Βήτα 2 4 1 0  

     

Πίνακας 4.9.7. Λύση Παιγνίου Ίδιας Λάθος Αντίληψη 

# Άλφα Βήτα Άλφα Βήτα 

1 1 0 0 1 
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 Σε αυτή την περίπτωση και οι δύο managers θα επιλέξουν την αντίθετη επιλογή 

από ότι αν θα ήξεραν τα «πραγµατικά» payoffs του παιγνίου και δεν είχαν λάθος 

αντίληψη για αυτό. Η τελική κατάληξη του παιγνίου είναι η Άλφα - Βήτα και η 

κόκκινη εταιρεία κερδίζει 2 utils και η µπλε 4 utils. Τα utils σε κάθε εταιρεία δίνονται 

από το αρχικό παίγνιο που ορίζαµε ως «πραγµατικό». 

 Η κατάληξη αυτή συµβαίνει να ωφελεί την µπλε εταιρεία και να ζηµιώνει την 

κόκκινη. Πρέπει να γίνει αντιληπτό όµως, πως η κατάληξη του παιγνίου θα µπορούσε 

να είναι οποιαδήποτε, εφόσον - όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως -  το παίγνιο µε 

την αλλαγή των payoff θα µπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο, και η κατάληξη του 

να µπορούσε οποιαδήποτε από τις τέσσερις πιθανές, όπως η Άλφα – Άλφα η οποία 

ζηµιώνει και τις δύο εταιρείες µε κέρδος 1 util και για τις δύο. Επιπλέον θα 

µπορούσαµε να έχουµε ως προτεινόµενες λύσεις µικτές στρατηγικές. 

 

 Β) Και οι δύο εκτιµούν λάθος την κατάσταση της αγοράς αλλά διαφορετικά. 

 

Έστω ότι ο κόκκινος Manager θεωρεί ότι τα payoffs διαµορφώνονται όπως 

δείχνει ο πίνακας παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.9.8. Λάθος Αντίληψη Κόκκινου Manager 

 Άλφα Βήτα  

Άλφα 4 6 3 3  

Βήτα 1 2 2 5  

     

 

Πίνακας 4.9.9. Λύση Παιγνίου Λάθος Αντίληψης Κόκκινου Manager 

# Άλφα Βήτα Άλφα Βήτα 

1 1,000 0,000 1,000 0,000 

 

 

Η λύση δείχνει την κόκκινη εταιρεία να επιλέγει Άλφα, και την µπλε Άλφα. Η 

κατάληξη δεν είναι όµως η Άλφα-Άλφα. Λαµβάνουµε υπόψη µας µόνο την απόφαση 

της κόκκινης εταιρείας γιατί αυτό είναι το παίγνιο που νοµίζει ότι παίζουν ο κόκκινος 

manager, και µόνο η δική του απόφαση θα γίνει πράξη. 
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Έστω ότι ο µπλε Manager θεωρεί ότι τα payoffs διαµορφώνονται έτσι. 

 

Πίνακας 4.9.10. Λάθος Αντίληψη Μπλε Manager 

 Άλφα Βήτα  

Άλφα 1 4 2 6  

Βήτα 4 2 5 1  

 

Πίνακας 4.9.11. Λύση Παιγνίου Λάθος Αντίληψης Μπλε Manager 

# Άλφα Βήτα Άλφα Βήτα 

1 0,000 1,000 1,000 0,000 

 

Η λύση δείχνει την κόκκινη εταιρεία να επιλέγει Βήτα και την µπλε Άλφα. 

Όπως και προηγουµένως λαµβάνουµε υπόψη µας µόνο την απόφαση του µπλε 

manager. 

 Η λύση του παιγνίου, που γίνεται σε δύο φάσεις µία στην σκέψη του κάθε 

manager, είναι η κατάληξη Άλφα-Άλφα. Ο κόκκινος επιλέγει ΆΛφα, και περιµένει από 

τον µπλε να επιλέξει Άλφα, ενώ ο µπλε επιλέγει Άλφα και περιµένει από τον κόκκινο 

να επιλέξει Βήτα. 

Η κατάληξη δίνει από 1 util σε κάθε εταιρεία. Η λανθασµένη αντίληψη αυτή τη 

φορά οδηγεί και τις δύο εταιρείες στην λιγότερο ικανοποιητική κατάληξη και για τις 

δύο εταιρείες. Αλλά θα µπορούσε να δίνει οποιαδήποτε κατάληξη, ανάλογα µε την 

λάθος αντίληψη των managers για τα payoffs. 

 

Γ) Σωστή αντίληψη για την κατάσταση της δική µίας εταιρείας λάθος για την άλλη. 

 

Έστω τώρα ότι ο κάθε manager έχει σωστή αντίληψη για την εταιρεία του αλλά 

λάθος για την ανταγωνιστική εταιρεία. Το παίγνιο για τον κόκκινο manager έχει ως 

εξής: 

 

Πίνακας 4.9.12. Αντίληψη Κόκκινου Manager 

 Άλφα Βήτα  

Άλφα 1 6 2 3  

Βήτα 3 1 4 4  
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Πίνακας 4.9.13. Λύση Παιγνίου Αντίληψης Κόκκινου Manager 

# Άλφα Βήτα Άλφα Βήτα 

1 0 1 0 1 

 

Ο κόκκινος manager αποφασίζει Βήτα, και περιµένει από τον µπλε να επιλέξει 

Βήτα και εκείνος. Βέβαια, πρέπει να σηµειωθεί ότι η επιλογή του κόκκινου manager θα 

είναι πάντα η Βήτα, εφόσον γνωρίζει τα «πραγµατικά» payoffs της κόκκινης εταιρείας, 

γιατί αποτελεί την βέλτιστη απάντηση απέναντι και στις δύο επιλογές του µπλε 

manager. Όσο λανθασµένη και αν είναι η εκτίµηση του κόκκινου manager για τις 

κινήσεις του µπλε, εφόσον ξέρει τα δικά του «πραγµατικά» payoffs η απόφαση του θα 

είναι σωστή. 

 Σε αντίθεση µε τον µπλε που η βέλτιστη απάντηση εξαρτάται από την υπόθεση 

του για την επιλογή του κόκκινου. Αν θεωρήσει ότι ο κόκκινος θα επιλέξει Άλφα, τότε 

θα επιλέξει Βήτα, ενώ αν θεωρήσει ότι ο κόκκινος επιλέξει Βήτα εκείνος θα επιλέξει 

Άλφα ως βέλτιστη απάντηση. 

 Στον παρακάτω πίνακα στην θέση των payoffs βάζουµε τα γράµµατα w, x, y, z 

στην θέση των οποίων υποθέτουµε οποιοδήποτε συνδυασµό utils που τον πείθουν για 

την οποιαδήποτε επιλογή του κόκκινου. 

 

Πίνακας 4.9.14. Αντίληψη Μπλε Manager 

 Άλφα Βήτα  

Άλφα W 1 X 4  

Βήτα Y 3 Z 2  

  

Αν λοιπόν ο µπλε νοµίσει ότι ο κόκκινος θα επιλέξει Άλφα, εκείνος θα επιλέξει 

Βήτα νοµίζοντας ότι θα κερδίσει 4 utils, αν νοµίσει ότι ο κόκκινος θα επιλέξει Βήτα, θα 

επιλέξει Άλφα για να κερδίσει 3 utils. 

Βέβαια είδαµε ότι στο παρόν παίγνιο ο κόκκινος θα επιλέγει πάντα Βήτα, κάτι 

που ο µπλε δεν µπορεί να το ξέρει εξαιτίας της λανθασµένης του εκτίµησης. Έτσι 

ανάλογα µε την εντύπωση του µπλε για το πώς θα κινηθεί ο κόκκινος, σύµφωνα πάντα 

µε την αντίληψη του, το παίγνιο θα έχει τις δύο αυτές καταλήξεις.  
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Πίνακας 4.9.15. Πιθανές Καταλήξεις Παιγνίου  

 Κόκκινη Μπλε 

Βήτα – Άλφα: 3 3 

Βήτα – Βήτα: 4 2 

 

 Στο αρχικό παίγνιο, που και οι δύο έχουν σωστή αντίληψη των payoffs, ο µπλε 

γνωρίζει ότι ο κόκκινος θα επιλέξει πάντα Βήτα, και επιλέγει Άλφα. 

Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν, ότι συµφέρον του κόκκινου manager είναι ο µπλε 

να νοµίζει ότι εκείνος θα επιλέξει Άλφα, παρότι θα επιλέξει Βήτα ούτως ή άλλως, για 

να συµβεί η κατάληξη Βήτα-Βήτα και να κερδίσει η κόκκινη εταιρεία 4 utils αντί για 3. 

Έτσι λοιπόν σκοπός του κόκκινου manager είναι να παραπλανήσει την αντίληψη του 

µπλε manager. 

 

 

4.9.4 Συµπεράσµατα – Σχόλια – Προτάσεις: 

 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε τα χαρακτηριστικά ή τις 

ικανότητες που πρέπει να έχει ένας επιτυχηµένος manager. 

 Θα πρέπει να έχει σωστή αντίληψη για τις επιπτώσεις των αποφάσεων του µέσα 

από την ορθή γνώση και πληροφόρηση για την αγορά και την εταιρεία του. Η γνώση 

και η πληροφόρηση δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο στα θέµατα της δική του 

εταιρείας, αλλά και των ανταγωνιστών, να είναι σε θέση να ξέρει ποιες είναι οι 

σωστότερες αποφάσεις - κινήσεις και για εκείνους, ώστε προβλέποντας των να 

γνωρίζει πώς πρέπει να κινηθεί. 

 Όσο πολύτιµη και χρήσιµη είναι η γνώση για εκείνον το ίδιο είναι και για τους 

ανταγωνιστές, έτσι πρέπει να ξέρει πότε πρέπει να την στερήσει από εκείνους και πότε 

όχι. Στο παραπάνω παράδειγµα είδαµε ότι συµφέρει τον κόκκινο manager να 

παραπλανήσει τον µπλε, και να διαµορφώσει λάθος προσδοκίες για τις κινήσεις του, 

αλλά είναι το ίδιο πιθανό σε κάποια άλλη περίπτωση να συµφέρει η σωστή αντίληψη 

των ανταγωνιστών αν η λάθος απόφαση στοιχίζει σε όλους. 
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5. Τελικά Συµπεράσµατα. 

  

 Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν αρκετές περιπτώσεις που αφορούν κάποια 

από τα πιο σηµαντικά τµήµατα που συναντούνται στο οργανόγραµµα µίας εταιρείας ή 

οργανισµού. Κάθε µία από τις περιπτώσεις αυτές αντιµετωπίστηκε υπό το πρίσµα της 

Θεωρίας Παιγνίων. Η εφαρµογή της Θεωρίας στην διαδικασία λήψης αποφάσεων 

αποδείχτηκε ότι µπορεί, παρά τις αδυναµίες της, να συµβάλει σηµαντικά στη λήψη 

αποφάσεων, µέσα από τα παρόντα εργαστηριακά υποδείγµατα. 

Συµπεράσµατα, σχόλια και προτάσεις έχουν γίνει ξεχωριστά για κάθε 

περίσταση και παρατέθηκαν ήδη. Κύριος σκοπός της εργασίας ήταν η δηµιουργία ενός 

χρήσιµου εγχειριδίου που θα προσφέρει γνώση στον αναγνώστη και θα τον 

προβληµατίσει σε σχέση µε τον τρόπο και την λογική της λήψης αποφάσεων στην 

οικονοµία και τις επιχειρήσεις. 

Η παρούσα ενότητα περιλαµβάνει κάποια γενικά συµπεράσµατα τόσο για την 

Θεωρία Παιγνίων, αλλά και για την επιστήµη της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης. 

 Σε ότι αφορά τη Θεωρία Παιγνίων υπογραµµίστηκε, για άλλη µία φορά, η 

αδυναµία της ως θεωρητικού εργαλείου να εφαρµοστεί σε πραγµατικές συνθήκες. 

Όµως θέση της παρούσας εργασίας είναι ότι βασικό σηµείο της αδυναµίας αυτής είναι 

η δυσκολία δηµιουργίας µίας ακριβούς συνάρτησης ωφελείας που θα αποδίδει τα 

σωστά payoffs. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται η ανάπτυξη στις κοινωνικές 

επιστήµες, τα εργαλεία της στατιστικής πρόβλεψης, και των µαθηµατικών µοντέλων 

που παρέχει η οικονοµετρία. Είναι σαφές όµως, πως ορισµένοι παράγοντες και 

στοιχεία µπορούν να µεταφερθούν και να δώσουν αν όχι απόλυτες απαντήσεις, 

τουλάχιστον σωστές κατευθύνσεις στην διαδικασία της λήψης αποφάσεων. 

Η Θεωρία Παιγνίων είναι ένα από τα σηµαντικά εργαλεία για την µαθηµατική 

µοντελοποίηση της σκέψης και δεν είναι απαραίτητο να συµπεριληφθεί σε αυτή. 

Προτείνεται λοιπόν, η δηµιουργία και ανάπτυξη ηλεκτρονικών προγραµµάτων που θα 

λαµβάνουν υπόψη τους πολλούς παράγοντες µίας κατάστασης, για παράδειγµα µια 

επιχείρησης ή ενός τµήµατος αυτής, για την παροχή βελτιωµένων δυνατοτήτων για τη 

λήψη αποφάσεων, έχοντας µέσα στον κώδικα του την λογική του J. Nash. Όπως 

παρουσιάστηκε το υποτιθέµενο αυτό πρόγραµµα µπορεί να λειτουργήσει τµηµατικά, 

και να ενοποιεί τις αποφάσεις του κάθε τµήµατος. 
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 Αντίστοιχα, σε ότι αφορά την επιστήµη της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης, µε 

επιτυχία η χρήση της Θεωρίας Παιγνίων στα ζητήµατα που εθίγησαν, συµπίπτει µε τις 

σύγχρονες αντιµετωπίσεις και προβληµατισµούς. O αναγνώστης µπορεί να τα 

χρησιµοποιήσει για να κατανοήσει βαθύτερα την επιστήµη της ∆ιοίκησης αναλύοντας 

την από την διαφορετική σκοπιά που του προσφέρεται.. 

Η αξία της γνώσης και της πληροφορίας φάνηκε σε όλα τα κεφάλαια του 

βασικού κορµού της εργασίας, µέσα από την καθοριστική σηµασία που έχουν τα 

payoffs και οι συναρτήσεις ωφελείας στις λύσεις των παιγνίων.  

Πιο συγκεκριµένα, ο καθορισµός στόχων, η ανάλυση του προβλήµατος, η 

στελέχωση των κατάλληλων ατόµων, η αλληλεπίδραση µε τους ανταγωνιστές και την 

αγορά, και αναγκαιότητα του καταµερισµού έργων και ευθυνών είναι ορισµένα από τα 

θέµατα που παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει όµως να 

παραµένουν µόνο στην συγκέντρωση πληροφοριών για τις ίδιες και το περιβάλλον 

τους, πρέπει να µπορούν να τις διαχειρίζονται. Να ξεδιαλύνουν ότι χρειάζονται και να 

το αποκρυσταλλώνουν. Αναφέρθηκε πολλές φορές η σηµαντικότητα του ακριβούς 

καθορισµού των στόχων. Όπως αποδείχτηκε όµως και στο τελευταίο κοµµάτι της 

εργασίας, πρέπει να είναι σε θέση να «ελέγχει» τις πληροφορίες των άλλων, καθώς η 

πραγµατική πρόκληση για µία εταιρεία που θα την οδηγήσει στην απόλυτη επιτυχία, 

είναι όχι µόνο να παίρνει σωστές αποφάσεις η ίδια, αλλά να καθορίζει κατά το 

συµφέρον της τις αποφάσεις των άλλων. 

 Κάθε παίγνιο της εργασίας µπορεί να προστεθεί στην πολυπληθή βιβλιογραφία 

ανάλογων εγχειρηµάτων και αναλύσεων, και να συµβάλει στην προσπάθεια της 

επιστηµονικής κοινότητας να εισάγει πιο αποτελεσµατικά την Θεωρία Παιγνίων σε 

πραγµατικές εφαρµογές. 
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