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Περίληψη

Η

παρούσα

διπλωµατική

εργασία

πραγµατεύεται

το

φαινόµενο

των

συγχωνεύσεων και εξαγορών στο Τραπεζικό Σύστηµα µέσα από το πρίσµα της Θεωρίας
Παιγνίων. Αποτελείται από τρία κεφάλαια που παρουσιάζουν αντίστοιχα, βασικές
έννοιες της Θεωρίας Παιγνίων, το φαινόµενο των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στην
ελεύθερη αγορά και τέλος το ίδιο φαινόµενο εξειδικευµένο στο Τραπεζικού
Συστήµατος.
Το 1ο

κεφάλαιο της εργασίας πραγµατοποιεί µία εισαγωγή στη Θεωρία

Παιγνίων όπου παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα είδη παιγνίων. Παρουσιάζεται η
θεωρία συγκεκριµένων ειδών παιγνίων, θεωρηµάτων και τεχνικών, συνοδευόµενη από
παίγνια-εφαρµογές πάνω στη θεωρία για καλύτερη κατανόηση του αναγνώστη. Στατικά
και ∆υναµικά είναι τα παίγνια που αναλύονται στο πρώτο κεφάλαιο, όµως στη συνέχειά
της εργασίας χρησιµοποιούνται µόνο τα δεύτερα.
Η φύση του 2ου κεφαλαίου είναι κυρίως βιβλιογραφική µε αναφορά στις
µεγαλύτερες συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο τέλος του
κεφαλαίου αναλύονται δύο περιπτώσεις Εξαγορών-Συγχωνεύσεων µέσω της Θεωρίας
Παιγνίων. Ο σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η οµαλή µετάβαση στο επόµενο
κεφάλαιο και ο ορθός συνδυασµός του µε το πρώτο.
Στο 3ο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται εξειδίκευση των Εξαγορών
και Συγχωνεύσεων στο Τραπεζικό Σύστηµα. Καταγράφονται οι µεγαλύτερες
συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών στις Η.Π.Α., στην Ανατολική Ευρώπη, στα
Βαλκάνια και στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συγχώνευση των Alpha
Bank και Eurobank και τι µπορεί να δροµολογήσει στο ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα.
Η εργασία κλείνει µε την εφαρµογή της Θεωρίας Παιγνίων στο ελληνικό Τραπεζικό
Σύστηµα και τη δηµιουργία τεσσάρων παιγνίων ως αποτέλεσµα της παραπάνω
συγχώνευσης, µε τη χρήση οικονοµικών στοιχείων της περιόδου ∆εκέµβριος 2011 –
Ιανουάριος 2012, καθώς και έρευνας της UBS το 2010 σχετικά µε τις εξαγορές και
συγχωνεύσεις στις ελληνικές τράπεζες. Παίκτες των παιγνίων αυτών θεωρούνται 3
µεγάλες ελληνικές τράπεζες
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Κεφάλαιο 1ο
Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων
1.1 Εισαγωγή
Η Θεωρία Παιγνίων έχει πάνω από εκατόν εβδοµήντα χρόνια ζωής. Η εξέλιξη
της είναι ραγδαία και συνεχώς εφαρµόζεται σε όλο και περισσότερα πεδία. Τον 19ο
αιώνα ‘‘γεννήθηκε’’ , τον 20ο επισηµοποιήθηκε ως απαραίτητο εργαλείο σε πολλούς
επιστηµονικούς τοµείς, και πλέον στον 21ο, πολλοί από αυτούς τους τοµείς δεν
νοούνται χωρίς την χρήση της. Εποµένως µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό πως είναι
µία θεωρία µε εξαιρετικά µεγάλο εύρος όσον αφορά τα θεωρήµατα και τις τεχνικές που
έχουν αναπτυχθεί στο πέρασµα του χρόνου. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούµε σε
τεχνικές, παίγνια και θεωρήµατα τα οποία οφείλουµε να παρουσιάσουµε διότι κρίνονται
ως θεµελιώδη για την Θεωρία Παιγνίων, αλλά και γιατί θα έχουν άµεση συνάφεια µε τα
επόµενα κεφάλαια αυτής της εργασίας.
1.2. Τι είναι Θεωρία Παιγνίων. Πού τη συναντούµε.
Παίγνια συναντούµε σε µία συνηθισµένη µας µέρα δεκάδες φορές. Στο τι
αποφάσεις θα πάρουµε στον εργασιακό µας χώρο, πραγµατοποιώντας αγορά ενός
αντικειµένου, στη συµπεριφορά µας µε οικεία ή όχι πρόσωπα, στις κινήσεις µας στο
δρόµο ως οδηγοί, αλλά και ως πεζοί, ακόµη και µέσα στο ίδιο µας το σπίτι. Παίγνιο
(Game) είναι οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία το τελικό αποτέλεσµα εξαρτάται από
τις στρατηγικές επιλογές του λήπτη της απόφασης (T. J. Webster, 2009). Τι είναι όµως
Θεωρία Παιγνίων(Game Theory); Κλάδος των Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών που
αναλύθηκε σε πολύ σηµαντικό βαθµό τον 20ο αιώνα και όπως διαφαίνεται θα συνεχίσει
να απασχολεί την επιστηµονική κοινότητα σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό τον 21ο.
Εφαρµογές της Θεωρίας Παιγνίων παρατηρούµε κυρίως στην οικονοµική επιστήµη, την
λήψη διοικητικών αποφάσεων και τις διεθνείς σχέσεις, αλλά και την κοινωνιολογία, την
πολιτική, την τεχνολογία πληροφοριών, την ψυχολογία, ακόµη και την βιολογία.
1.3. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση-Ιστορική Αναδροµή
Οι πρώτες προσπάθειες ‘‘γέννησης’’ της Θεωρίας Παιγνίων ανάγονται στον 19ο
αιώνα και πιο συγκεκριµένα στο 1838 όπου ο Γάλλος οικονοµολόγος Augustin Cournot
επιχείρησε να ερµηνεύσει την Στρατηγική Συµπεριφορά(Strategic Behavior), δηλαδή
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την λογική σύµφωνα µε την οποία λαµβάνονται αποφάσεις αλληλεξάρτησης για την
παραγωγή προϊόντων σε δυοπωλιακές(ολιγοπωλιακές) καταστάσεις. Σαράντα πέντε
χρόνια έπρεπε να περάσουν έως ότου επέµβει ένας άλλος Γάλλος, µαθηµατικός αυτή τη
φορά, για να τροποποιηθεί η ανάλυση του Augustin Cournot. Το όνοµα αυτού Joseph
Bertrand. Ο Joseph Bertrand το 1883 στο έργο του προσπάθησε να αναλύσει το ρόλο
της Στρατηγικής Συµπεριφοράς(Strategic Behavior) στη λήψη διοικητικών αποφάσεων
σε δυοπωλιακές (ολιγοπωλιακές) καταστάσεις όπου υπάρχει και πάλι αλληλεξάρτηση,
αλλά υπό διαφορετικό πρίσµα. Το ‘‘κέντρο’’ της έρευνας του δεν ήταν η παραγόµενη
ποσότητα όπως έκανε ο Cournot, αλλά η τιµή του προϊόντος και ποιες αλληλεπιδράσεις
έχουµε ανάµεσα στις αποφάσεις των εταιριών που λειτουργούν υπό ολιγοπωλιακά –
δυοπολιακά καθεστώτα.
Ο Ουγγροαµερικανός µαθηµατικός

John Von Neumann και ο Γάλλος

µαθηµατικός Emile Borel φαίνονται ως οι πρώτοι που προσπάθησαν να θεµελιώσουν
θεωρίες σχετικές µε τις minimax στρατηγικές. Και οι δύο εµπνευσµένοι από τους
παίκτες του poker και τις τακτικές που ακολουθούσαν προσπάθησαν να τις
αποτυπώσουν σε επιστηµονικά συγγράµµατα. Το 1921 ο Emile Borel εξέδωσε κάποια
επιστηµονικά άρθρα σχετικά µε το ρόλο του µπλοφαρίσµατος(bluffing) σε καταστάσεις
ατελής πληροφόρησης(imperfect information), όπου προσπαθούσε να αναπτύξει
µεθόδους εύρεσης των κυρίαρχων στρατηγικών γιατί θεωρούσε πως µπορούσαν να
έχουν εφαρµογή σε παίγνια οικονοµικής και στρατιωτικής φύσεως. Ως τα
σηµαντικότερα επιτεύγµατά του θεωρούνται η πρώτη ουσιαστικά διατύπωση σχετικά
µε τις µικτές στρατηγικές(mixed strategies), και η προσπάθεια θεµελίωσης όπως
αναφέρεται ανωτέρω, θεωρήµατος σχετικά µε την minimax ισορροπία(equilibrium) σε
παίγνιο δύο παικτών µε τρεις ή πέντε στρατηγικές. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε να
αναπτύξει περαιτέρω την συγκεκριµένη θεωρία. Αυτό λοιπόν που δεν κατάφερε ο
Emile Borel, το κατάφερε ο John Von Neumann, ο οποίος το 1928 εξέδωσε
επιστηµονικά άρθρα που αποδείκνυαν το θεώρηµα minimax και εισήγαγε την έννοια
της εκτεταµένης µορφής παίγνιο(extensive form game). Η µετέπειτα συνεργασία του µε
τον γερµανικής καταγωγής µαθηµατικό Oskar Morgenstern θα έχει ως αποτέλεσµα την
εµβάθυνση στο παραπάνω θεώρηµα και θα επισφραγιστεί µε την έκδοση του βιβλίου
‘‘Theory of Games and Economic Behavior’’ το 1944, από το οποίο ουσιαστικά ξεκινά
η σύγχρονη Θεωρία Παιγνίων.
Άλλες προσπάθειες για την ανάπτυξη της Θεωρίας Παιγνίων στις αρχές του 20ου
αιώνα πραγµατοποιήθηκαν από τον Αµερικανό οικονοµολόγο Edward Chamberlin, τον
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Γερµανό οικονοµολόγο Heinrich von Stackelberg και τον επίσης Αµερικανό Paul
Sweezy το 1933, 1934 και 1939 αντίστοιχα, οι οποίοι όµως περιορίστηκαν σε τεχνικές
βελτιστοποίησης των ήδη υπαρχουσών αναλύσεων των Cournot και Bertrand.
Η ‘‘επανάσταση’’ όµως στη Θεωρία Παιγνίων επήλθε µέσω του γνωστoύ σε
όλους µας John Forbes Nash όπου η ζωή του µεταφέρθηκε σε κινηµατογραφική ταινία
µε τίτλο ‘‘ένας υπέροχος άνθρωπος’’ το 2001. Μέσω της διδακτορικής διατριβής του
αλλά και άλλων επιστηµονικών συγγραµµάτων

στις αρχές της δεκαετίας του 50

απέδειξε την ύπαρξη ‘‘σταθερού σηµείου’’ ισορροπίας(‘‘fixed point’’ equilibrium) σε
παίγνια µη-συνεργασίας(non-cooperative games) µε γνώση εκ των προτέρων για την
ύπαρξη τέλους στο παίγνιο. Στα συγκεκριµένα παίγνια ο κάθε παίκτης θεωρείται
‘‘ορθολογικός’’ και θα προτιµήσει την πιο συµφέρουσα για αυτόν στρατηγική ως
αντίδραση στην στρατηγική που υιοθετούν οι αντίπαλοι. Προς τιµήν του John Nash
έπειτα από αυτή την εξέλιξη όπου πραγµατικά άλλαξε όλη τη φύση της Θεωρίας
Παιγνίων, το αποτέλεσµα αυτού του είδους παιγνίων ονοµάζεται πλέον ισορροπία
Nash(Nash equilibrium).(T. J. Webster, 2009; www.en.wikipedia.org)
Το 1957 έγινε η πρώτη προσπάθεια για εφαρµογή της Θεωρίας Παιγνίων σε πιο
ρεαλιστικές καταστάσεις. Μέσα από το έργο ‘‘Games and Decisions’’ των Robert
Duncan Luce και Howard Raiffa ελέχθη πως τα µέχρι εκείνης της στιγµής παίγνια
παρουσιάζονταν µε πλήρη γνώση των κανόνων και αποτελεσµάτων(payoffs) από τους
παίκτες, κάτι το οποίο φυσικά δεν ήταν καθόλου ρεαλιστικό γιατί τα συγκεκριµένα
δεδοµένα παρουσιάζονταν σπανιότατα σε πραγµατικές καταστάσεις. Με αυτή την
αιτιολογία στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται για πρώτη φορά παίγνια όπου
προσοµοίωναν πραγµατικές καταστάσεις.
Φυσικά το εγχείρηµα των Luce και Raiffa ήταν αρκετά τολµηρό για να
µπορέσουν να ολοκληρώσουν ένα τόσο καινούριο και µεγάλο κεφάλαιο για την Θεωρία
Παιγνίων. Ξεκίνησαν όµως τον συγκεκριµένο τοµέα και πάνω σε αυτό βασίστηκε ο
σπουδαίος John C. Harsanyi για αναπτύξει παίγνια µη-πλήρους και ασύµµετρης
πληροφόρησης (incomplete and asymmetric information games). To 1966 o Harsanyi
εισήγαγε την έννοια των παιγνίων συνεργασίας (cooperative games) στα οποία
επιβάλλονται συνεργασίες µέσω συµφωνιών, συµβολαίων, απειλών και υποσχέσεων.
Πριν την συνεισφορά αυτή του Harsanyi στην επιστηµονική κοινότητα, οι οικονοµικοί
αναλυτές θεωρούσαν τα παίγνια συνεργασίας ως είδος παιγνίων µη-συνεργασίας και τα
αντιµετώπιζαν αναλόγως. Μπορεί να συνειδητοποιήσει κανείς το µέγεθος του ρίσκου
και της πιθανότητας εξαγωγής λανθασµένων συµπερασµάτων από την πλευρά των
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αναλυτών και ως αποτέλεσµα την εκτέλεση επισφαλών αποφάσεων. Τέλος ο Harsanyi
το 1973 εισήγαγε την ιδέα της ρητής τυχαιοποίησης(explicit randomization). Εξήγαγε
το συµπέρασµα πως το αποτέλεσµα αµιγούς στρατηγικής παραµένει ως έχει σε παίγνιο
όπου επιτρέπεται στους παίκτες του παιγνίου να αλλάξουν τα payoff τους µε ένα µικρό
ποσό και τα νέα payoff θα είναι γνωστά µόνο στον παίκτη στον οποίο θα εφαρµοστεί η
συγκεκριµένη αλλαγή.
Μία από της σηµαντικότερες έννοιες

που έχουν εισαχθεί στην Θεωρία

Παιγνίων είναι αυτή της Κοινής Γνώσης(Common Knowledge), κάτι το οποίο
επετεύχθη από τον D. K. Lewis το 1969. Κάθε παίγνιο στο οποίο υπάρχει συνεργασία
είτε όχι, και στο οποίο υπάρχει πλήρης ή µη πληροφόρηση, θα πρέπει να είναι κοινή
γνώση των παικτών. Αναφορά στο σηµείο αυτό οφείλουµε να κάνουµε στους
Αµερικανούς Thomas Schelling και Robert Aumann. Ο πρώτος, τη δεκαετία του 60, και
πιο συγκεκριµένα το 1960 µέσω του έργου του ‘‘The Strategy of Conflict’’ εισήγαγε ην
έννοια του focal point γνωστό και ως Schelling point. Η έννοια αυτή αναφέρεται σε
παίγνια όπου λόγω έλλειψης επικοινωνίας µεταξύ των παικτών, η στρατηγική που
ακολουθείται από τους παίκτες είναι αυτή που τους αποφέρει το µεγαλύτερο payoff.
Ενώ ο Aumann παρουσίασε την έννοια της συσχετισµένης ισορροπίας(correlated
equilibrium), σύµφωνα µε την οποία οι στρατηγικές των παικτών στα παίγνια
βασίζονται στην παρατηρητικότητα και τις διαθέσιµες πληροφορίες που προσφέρει το
παίγνιο.
Σ’ αυτή την παράγραφο θα αναφερθούµε στην εξέλιξη της Θεωρίας Παιγνίων
τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Ξεκινώντας χρονολογικά, θα αναφερθούµε πρώτα στον
Αµερικανοισραηλινό µαθηµατικό Elon Kohlberg, ο οποίος το 1981 εξέδωσε το έργο µε
τίτλο ‘‘Some Problems with the Concept of Perfect Equilibria’’ µε το οποίο εισήγαγε
επίσηµα πλέον τον όρο εµπροσθοβατική επαγωγή(forward induction) η οποία είχε το
πλεονέκτηµα ότι µπορούσε να χρησιµοποιηθεί όµοια µε την ήδη γνωστή στους
επιστηµονικούς κύκλους οπισθοβατική επαγωγή(backward induction).Το 1986 µέσω
της χρήσης της εµπροσθοβατικής επαγωγής και έπειτα από συνεργασία µε τον JeanFrancois Merterns εξέδωσαν µαζί το ‘‘On the Strategy Stability of Equilibria’’ µε το
οποίο εµβάθυναν στην Nash ισορροπία σε κανονική µορφή. Το 1984, ο David Pearce
µε το έργο ‘‘Rationalizable Strategic Behavior’’, και ο Douglas Berheim µε το ‘‘the
Problem of Perfection’’ εισήγαγαν την έννοια rationalizability. Η έννοια αυτή
αναφέρεται στον τρόπο σκέψης µε τον οποίο λογικοί παίκτες επιλέγουν τις στρατηγικές
τους. Ο Robert Axelrod στο έργο που δηµοσίευσε την ίδια χρονιά, εισήγαγε την ιδέα
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πως ανταγωνιστικοί οικονοµικοί παράγοντες µπορούν να συνεργαστούν κάτω από
συνθήκες ασφάλειας και βεβαιότητας. Ο τίτλος του έργου αυτού ‘‘The Evolution of
Cooperation’’. Ήταν πασίγνωστος γιατί ήταν από τους πρώτους που χρησιµοποίησε
προσοµοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή τη δεκαετία του 1980. Το 1988
επανεµφανίζεται ο John Harsanyi, ο οποίος µαζί µε τον Reinhard Selten εξέδωσαν
βιβλίο στο οποίο αναλύεται µία γενική θεωρία επιλογής είδους ισορροπίας και λογικές
παράµετροι οι οποίες είναι απαραίτητες για τους παίκτες

του παιγνίου ώστε να

επιλέξουν συγκεκριµένο σηµείο ισορροπίας για οποιοδήποτε παίγνιο συνεργασίας ή µη.
Το 1990 µέσω του έργου ‘‘A Course in Microeconomic Theory’’ ο David Kreps
επιδιώκει να συνδυάσει εκτεταµένα τη Θεωρία Παιγνίων µε τη συµβατική
Μικροοικονοµική Θεωρία.
Στους δύο αιώνες περίπου ‘‘ζωής’’ της Θεωρίας Παιγνίων έγιναν πολύ
αξιόλογες προσπάθειες συγγραφής έργων και ανάπτυξης θεωρηµάτων µέσω των
οποίων επιχειρείται η εφαρµογή της και σε πεδία πολύ διαφορετικά των µαθηµατικών
και της οικονοµικής επιστήµης. Η αρχή έγινε στα µέσα περίπου του 20ου αιώνα, και πιο
συγκεκριµένα το 1955 µε την συγγραφή του ‘‘Theory of Games as a Tool for the Moral
Philosopher’’ από τον Βρετανό φιλόσοφο R. B. Braithwaite. Με το έργο αυτό µας
παρουσιάζει το πώς µπορεί να εφαρµοστεί η Θεωρία Παιγνίων σε θέµατα ηθικής όσον
αφορά την λήψη αποφάσεων. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 παγκόσµιο θέµα
συζήτησης και αντιδικιών ήταν ο ‘‘ψυχρός’’ πόλεµος. Λογικό ήταν να υπάρξει
εφαρµογή της Θεωρίας Παιγνίων και σε αυτόν τον τοµέα. Προσωπικότητες όπως οι
Kuhn, Kissinger και Schelling συνεισέφεραν προς αυτή την κατεύθυνση. Τη δεκαετία
του 1970 ο Βρετανός βιολόγος και γενετιστής John Maynard Smith είχε µία πολύ
σηµαντική επιτυχία στην επιδίωξη του να συνδυάσει τη Θεωρία Παιγνίων µε τη
Βιολογία.

Ανέπτυξε

µέσω

του

έργου

του

την

εξελικτική

σταθερή

στρατηγική(evolutionary stable strategy-ESS). Μέσω της ESS απεικόνιζε την
εξελικτική συµπεριφορά των ζώων και των στρατηγικών που υιοθετούν. Η ESS
χρησιµοποιείται µέχρι και σήµερα σε τοµείς όπως η βιολογία, η ανθρωπολογία, η
ψυχολογία και οι πολιτικές επιστήµες. Τέλος το 1994, έγινε προσπάθεια εφαρµογής της
Θεωρίας Παιγνίων και στον τοµέα του δικαίου. Οι νοµικοί Douglas Baird, Robert
Gertner και Randal Picker εξέδωσαν το βιβλίο µε τίτλο ‘‘Game Theory and the Law’’
το οποίο είναι το πρώτο που εφαρµόζει θεµελιώδη πλαίσια της Θεωρίας Παιγνίων όπως
διλλήµατα, συντονισµός παιγνίων, και Nash ισορροπία στον τοµέα του δικαίου.

5

Στην τελευταία παράγραφο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης – ιστορικής
αναδροµής αξίζει να αναφερθούµε στους επιστήµονες που αφιέρωσαν ένα πολύ
σηµαντικό κοµµάτι της ζωής τους για την ανάδειξη και εξέλιξη της Θεωρίας Παιγνίων
και οι οποίοι βραβεύτηκαν για αυτή τους την προσφορά µε το Βραβείο Nobel. Το 1994
οι John Harsanyi, John Nash και Reinhard Selten βραβεύτηκαν µε Βραβείο Nobel στην
Οικονοµική Επιστήµη. Το 2002 απονεµήθηκε το Βραβείο Nobel στα Οικονοµικά στον
πειραµατικό οικονοµολόγο Vermon Smith για την θεµελίωση των εργαστηριακών
πειραµάτων ως εργαλείο για εµπειρικές αναλύσεις. Το 2005 ήρθε η σειρά των Robert J.
Aumann και Thomas C. Schelling να βραβευτούν µε Βραβείο Nobel στην Οικονοµική
Επιστήµη. Η τελευταία βράβευση µε το Nobel στα Οικονοµικά για το αντικείµενο της
Θεωρίας Παιγνίων διεξήχθη το 2007. Βραβείο Nobel απενεµήθη στους οικονοµολόγους
Roger Myerson, Leonid Hurwicz και Eric Maskin για τη θεµελίωση της θεωρίας
µηχανισµού σχεδίασης µέσω της δοµής και σχεδίασης της Θεωρίας Παιγνίων (T. J.
Webster, 2009; I. K. Geckil, P. L. Anderson, 2010; en.wikipedia.org).
1.4. Μεθοδολογία
Αντικείµενο ως ένα σηµείο και εργαλείο στη συνέχεια της έρευνας και
συγγραφής της παρούσας εργασίας αποτελεί η Θεωρία Παιγνίων. Χρησιµοποιείται είτε
εκ των προτέρων για την εύρεση πιθανών καταστάσεων οι οποίες µπορούν να γίνουν
πραγµατικότητα, είτε εκ των υστέρων, ως εργαλείο για την επεξήγηση πράξεων που εκ
πρώτης όψεως µπορεί να µην µοιάζουν λογικές. Στατικά και ∆υναµικά Παίγνια
αναλύθηκαν στην εργασία, αλλά µόνο τα δεύτερα χρησιµοποιήθηκαν ως εργαλείο
έρευνας. Μαζί µε τη σηµαντικότερη ίσως έννοια που υπάρχει µέχρι σήµερα στη Θεωρία
Παιγνίων, τη Nash ισορροπία, χρησιµοποιήθηκαν σε όλο το φάσµα της έρευνας, µέσω
των οποίων έχουν εξαχθεί όλα τα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας.
Η εργασία προκύπτει από τον συνδυασµό τριών ‘‘συνιστωσών’’, την Θεωρία
Παιγνίων, το φαινόµενο των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών και την ύπαρξη του
φαινοµένου αυτού στο Τραπεζικό Σύστηµα. Αρχικά αναλύεται το εργαλείο της
έρευνας, παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες πτυχές και εφαρµογές του, από τις οποίες
µόνο το τελευταίο µέρος θα χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια της εργασίας.
Ο βαθµός εξειδίκευσης κλιµακώνεται σταδιακά. Σε πρώτο βαθµό γίνεται
περιγραφή των συγχωνεύσεων και εξαγορών στις σηµαντικότερες αγορές του κόσµου
καταλήγοντας στην ελληνική αγορά. Στη συνέχεια η Θεωρία Παιγνίων χρησιµοποιείται
µε σκοπό την επεξήγηση των κινήσεων που πραγµατοποιήθηκαν από εταιρίες και
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οργανισµούς µε αντικρουόµενα αλλά και κοινά συµφέροντα στον συγκεκριµένο τοµέα.

Στη συνέχεια υπάρχει περεταίρω εξειδίκευση του θέµατος των Συγχωνεύσεων
και Εξαγορών στο Τραπεζικό Σύστηµα. Έπειτα από παράθεση στοιχείων για τις
συγχωνεύσεις και Εξαγορές σε µερικές από τις σηµαντικότερες τραπεζικές αγορές, η
Θεωρία Παιγνίων και πιο συγκεκριµένα τα ∆υναµικά Παίγνια και η Τέλεια Nash
Ισορροπία Υποπαιγνίων που προκύπτει µέσω αυτών, εφαρµόζονται στο τραπεζικό
σύστηµα της Ελλάδας, στο οποίο υπάρχουν ήδη πολύ σηµαντικές ανακατατάξεις, για τη
δηµιουργία νέων σεναρίων πιθανών νέων ανακατατάξεων.
Τέλος, σηµαντικός παράγοντας ολοκλήρωσης της παρούσας εργασίας είναι δύο
εφαρµογές Η/Υ. Το SmartDraw 7, χρήση του οποίου έγινε για τη διαγραµµατική
αναπαράσταση της εκτατικής µορφής ∆υναµικών Παιγνίων, και το Gambit µία
τεχνολογική εφαρµογή σχεδιασµένη αποκλειστικά για την επίλυση παιγνίων. Χρήση
του SmartDraw 7 έγινε στο 1ο και 2ο κεφάλαιο της εργασίας ενώ του Gambit στο τέλος
της εργασίας. Στη συνέχεια ακολουθεί το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της εργασίας,
αποτέλεσµα του SmartDraw 7.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1
Χρονοδιάγραµµα Εργασίας
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1.5. Ορισµοί
Η Θεωρία Παιγνίων µελετά το πώς λαµβάνονται οι αποφάσεις από
αλληλεξαρτώµενες µονάδες ή οµάδες λήψης αποφάσεων όταν υφίστανται σύγκρουση
συµφερόντων. Οι οµάδες ή οι µονάδες που παίρνουν τις συγκεκριµένες αποφάσεις
αποκαλούνται παίκτες(players) του παιγνίου. Οι παίκτες θεωρείται ότι έχουν λογική
συµπεριφορά(rational behavior). Με αυτό εννοείται πως ο κάθε παίκτης προσπαθεί να
µεγιστοποιήσει το τελικά για αυτόν αποτελέσµατα(payoff) του παιγνίου. ∆ιευκρινίζεται
πως αναφερόµαστε στην µεγιστοποίηση όταν έχουµε να κάνουµε µε κέρδος ή βαθµό
ικανοποίησης, ενώ όταν αναφερόµαστε σε ζηµία ή βαθµό δυσαρέσκειας η επιδίωξη του
παίκτη είναι η ελαχιστοποίηση.
Για να επέλθει το τελικό για τον παίκτη payoff ακολουθείται κάποια διαδικασία,
η οποία µπορεί να διαφέρει κάθε φορά, αναλόγως τη φύση του παιγνίου. Η διαδικασία
αυτή αφορά την κίνηση που επιλέγει να πραγµατοποιήσει ο παίκτης σε κάθε στάδιο του
παιγνίου. Το σύνολο αυτών των κινήσεων από την αρχή έως το τέλος του παιγνίου
ονοµάζεται στρατηγική(strategy). Η στρατηγικές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις
αµιγείς(pure) και τις µικτές(mixed). Μία στρατηγική είναι αµιγής, όταν ο παίκτης από
της πιθανές στρατηγικές που µπορεί να επιλέξει, τελικά επιλέγει µόνο µία για να
‘‘µεταφερθεί’’ στο επόµενο στάδιο του παιγνίου(εάν αυτό υπάρχει). Η στρατηγική αυτή
δηλαδή, επιλέγεται µε πιθανότητα ίση µε την µονάδα. Αντιθέτως µικτή στρατηγική
ονοµάζουµε την στρατηγική η οποία αποτελείται από την ‘‘µίξη’’ στρατηγικών, όπου η
κάθε µία από αυτές τις στρατηγικές επιλέγεται µε πιθανότητα µικρότερη της µονάδας,
και το άθροισµα των πιθανοτήτων τους ισούται µε την µονάδα.
Το σύνολο των στρατηγικών που θα υιοθετηθούν από όλους τους παίκτες του
παιγνίου ονοµάζεται προφίλ στρατηγικών(strategy profile) (T. J. Webster, 2009). Για
ένα παίγνιο 2Χ2, δηλαδή δύο παικτών µε δύο διαθέσιµες στρατηγικές για τον καθένα,
όπου παίζεται µία φορά, θα έχουµε τέσσερα πιθανά προφίλ στρατηγικών. Για
παράδειγµα σε παίγνιο δύο αντίπαλων εταιριών, Α και Β, που έχουν να επιλέξουν και
οι δύο ανάµεσα σε δύο στρατηγικές Χ, Υ σχετικά µε την τιµολόγηση των προϊόντων
τους, τα τέσσερα προφίλ στρατηγικών θα έχουν ως εξής: {Χ, Υ}, {Χ, Χ}, {Υ, Χ} και
{Υ, Υ}, όπου ο πρώτος χαρακτήρας(αντί για χαρακτήρες, οι στρατηγικές θα µπορούσαν
να εκφραστούν και από λέξεις ή φράσεις) αναφέρεται πάντα στη στρατηγική που
υιοθετεί ο πρώτος παίκτης(δηλαδή η εταιρία Α), και ο δεύτερος χαρακτήρας
αναφέρεται πάντα στη στρατηγική που θα υιοθετήσει ο δεύτερος παίκτης (δηλαδή η
εταιρία Β). Ουσιαστικά το προφίλ στρατηγικών απεικονίζει όλα τα πιθανά σενάρια
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εξέλιξης του παιγνίου, και γίνεται αντιληπτό πως όσο αυξάνουν οι παίκτες ή οι πιθανές
στρατηγικές τους αυξάνονται και τα προφίλ στρατηγικών.
Τώρα

όσον

αφορά

το

παίγνιο,

υπάρχουν

δύο

τύποι.

Ταυτόχρονης

κίνησης(simultaneous-move) και διαδοχικής κίνησης(sequential-move) παίγνια. Στα
πρώτα, γνωστά και ως στατικά παίγνια(static games), οι παίκτες κινούνται ταυτόχρονα,
όχι µε την ακριβή έννοια του όρου, αλλά µε η λογική πως ο κάθε παίκτης δε γνωρίζει
πως έχει κινηθεί ή πως θα κινηθεί ο/οι αντίπαλος/οι του.(H. S. Bierman, L. Fernandez,
1998; Γ. Θ. Σολδάτος, 2005) Το πιο χαρακτηριστικό παίγνιο αυτής της κατηγορίας, το
οποίο πολλοί έχουµε παίξει στα παιδικά µας χρόνια είναι το ‘‘πέτρα-ψαλίδι-χαρτί’’.
Είναι ουσιαστικά ένα στατικό παίγνιο δύο παικτών µε τρεις στρατηγικές ο καθένας. Ο
κάθε παίκτης καλείται να επιλέξει ανάµεσα από τις στρατηγικές ‘‘πέτρα’’, ‘‘ψαλίδι’’
και ‘‘χαρτί’’. Οι στρατηγικές υποδηλώνονται µέσω του χεριού του κάθε παίκτη. Η
κλειστή γροθιά συµβολίζει την ‘‘πέτρα’’, η έκταση του δείκτη και του µέσου
συµβολίζουν το ‘‘ψαλίδι’’ και η ανοιχτή παλάµη το ‘‘χαρτί’’. Η στρατηγική της
‘‘πέτρας’’ επικρατεί του ‘‘ψαλιδιού’’, αλλά ηττάται από το ‘‘χαρτί’’. Το ‘‘ψαλίδι’’
επικρατεί του ‘‘χαρτιού’’, αλλά χάνει από την ‘‘πέτρα’’. Τέλος, το ‘‘χαρτί’’ κερδίζει
την ‘‘πέτρα’’, αλλά χάνει από το ‘‘ψαλίδι’’. Οι παίκτες του παιγνίου καλούνται να
επιλέξουν στρατηγική σε κλάσµατα του δευτερολέπτου και να δείξουν ταυτόχρονα το
σύµβολο της στρατηγικής τους µέσω των χεριών τους.
Η δεύτερη κατηγορία στην οποία έγινε αναφορά, αυτή των διαδοχικών
κινήσεων, είναι ευρύτερα γνωστή ως δυναµικά ή πολυσταδιακά παίγνια(dynamic or
multistage games).Εδώ οι κινήσεις των παικτών γίνονται διαδοχικά. Σ’ αυτά τα παίγνια
δηλαδή, ένας µόνο παίκτης κινείται σε κάθε στάδιο-γύρο του παιγνίου. Την αρχή κάνει
ο παίκτης Α, έπειτα κινείται ο παίκτης Β, στη συνέχεια ο παίκτης Α, µετά και πάλι ο
παίκτης Β κοκ. Το χαρακτηριστικό αυτών των παιγνίων είναι πως εδώ ο παίκτης Β θα
κινηθεί, γνωρίζοντας όµως ποια στρατηγική έχει ακολουθήσει ο παίκτης Α. Το ίδιο
ισχύει και για τον παίκτη Α, εξαιρώντας µόνο την πρώτη του κίνηση. Και αυτά τα είδη
παιγνίων συναντούµε πολύ συχνά. Παραδείγµατα τέτοιων παιγνίων είναι το σκάκι και η
ντάµα.
Ένας τελευταίος διαχωρισµός που µπορεί να γίνει στα παίγνια, είναι σύµφωνα
µε των αριθµών των γύρων που απαιτούνται για να τερµατιστούν. Στα παίγνια µίας
φοράς(one-time games) ή αλλιώς µη-επαναλαµβανόµενα, το παίγνιο παίζεται µία φορά
και τελειώνει. Υπάρχει και η κατηγορία των επαναλαµβανόµενων παιγνίων(repeated
games) όπου το παίγνιο παίζεται περισσότερο από µία φορές. Για παράδειγµα το
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‘‘πέτρα’’-‘‘ψαλίδι’’-‘‘χαρτί’’ µπορεί να ανήκει και στις δύο κατηγορίες αναλόγως µε τη
συµφωνία που θα κάνουν οι παίκτες σχετικά µε το τέλος του παιγνίου. Εποµένως θα
αποτελεί one-time game εάν παιχθεί µία φορά, ενώ αν για παράδειγµα οι παίκτες
αποφασίσουν να τελειώσει στο σηµείο όπου ο πρώτος από τους δύο παίκτες σηµειώσει
τρεις νίκες, µπορεί να παιχθεί από τρεις έως πέντε φορές.

1.6 Το ∆ίληµµα του Φυλακισµένου
Σ’ αυτήν την ενότητα θα αναφερθεί και θα αναλυθεί το πιο διαδεδοµένο παίγνιο
στην ιστορία της Θεωρίας Παιγνίων, ‘‘το δίλληµα του φυλακισµένου’’. Μέσω αυτής
της ανάλυσης θα αναφέρουµε και σε θεµελιώδεις έννοιες της Θεωρίας Παιγνίων, αλλά
θα κάνουµε και µία εισαγωγή στην Nash ισορροπία, η οποία φυσικά θα αναλυθεί
διεξοδικότερα σε επόµενο κεφάλαιο.
Το 1950, ο γνωστός µαθηµατικός Albert J. Tucker σε επίσκεψή του στο
πανεπιστήµιο του Stanford, σε παρουσίαση του σχετικά µε τις δυσκολίες που
συναντώνται σε συγκεκριµένα είδη παιγνίων µε ακροατήριο ένα σύνολο ψυχολόγων,
ανέπτυξε ουσιαστικά για πρώτη φορά ‘‘το δίληµµα του φυλακισµένου’’. Αποτελεί
στατικό παίγνιο δύο παικτών, µη-συνεργασίας το οποίο παίζεται µία φορά(one-time
game). Και οι δύο παίκτες έχουν µία αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική(strictly dominant
strategy). Ο όρος αυτός σηµαίνει πως το payoff που θα αποφέρει η συγκεκριµένη
στρατηγική στον παίκτη που θα την υιοθετήσει θα είναι το καλύτερο ανεξαρτήτως από
την στρατηγική που θα ακολουθήσει ο αντίπαλος (T. J. Webster, 2009).
Παίγνιο 1.1 – Το ∆ίληµµα του Φυλακισµένου
1.6.1. Περιγραφή του παιγνίου
∆ύο άτοµα έχουν συλληφθεί από την αστυνοµία ως ύποπτοι για µία ληστεία που
έχει διαπραχθεί µερικές ώρες νωρίτερα. Η αστυνοµία δεν έχει αποδείξεις παρά µόνο
ενδείξεις σχετικά µε τους δράστες της ληστείας. Γι’ αυτό το λόγο κρατά τους δύο
δράστες σε ξεχωριστούς χώρους και κάνει και στους δύο την ίδια πρόταση. Σε
περίπτωση που οµολογήσει ο ένας από τους δύο και ο άλλος παραµείνει σιωπηλός, ο
πρώτος θα αφεθεί ελεύθερος, ενώ ο άλλος δράστης θα καταδικαστεί σε δέκα χρόνια
κάθειρξη. Σε περίπτωση που συνεργαστούν και οι δύο µε την αστυνοµία θα
καταδικαστούν µε µειωµένη ποινή, πέντε χρόνια ο καθένας. Αν δεν οµολογήσει κανείς
από τους δύο τότε θα καταδικαστούν σε έξι µήνες µε την αιτιολογία της παρακώλυσης
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του έργου της αστυνοµίας, λόγω του ότι γνώριζαν κάποια στοιχεία σχετικά µε την
ληστεία αλλά δεν τα ανέφεραν.
1.6.2. Ανάλυση του παιγνίου
Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας 1.1 στον οποίο παρουσιάζονται όσα έχουν
γραφτεί στην περιγραφή του παιγνίου (1.6.1.).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1
Το ∆ίληµµα του Φυλακισµένου
Ύποπτος Β

Ύποπτος Α

Μη οµολογία

Οµολογία

Μη οµολογία

(-1/2, -1/2)

(-10, 0)

Οµολογία

(0, -10)

(-5, -5)

Payoffs σε έτη: (Ύποπτος Α, Ύποπτος Β)
(T. J. Webster, 2009)
Στο πίνακα 1.1 απεικονίζονται τέσσερα πιθανά προφίλ στρατηγικών: {Μη
οµολογία, Μη οµολογία}, {Μη οµολογία, Οµολογία}, {Οµολογία, Μη οµολογία},
{Οµολογία, Οµολογία}. Η χειρότερη εξέλιξη για οποιοδήποτε ύποπτο, από τη στιγµή
που και οι δύο έχουν ακριβώς τα ίδια payoffs, θα είναι να µην µιλήσει αυτός ενώ ο
άλλος να οµολογήσει. Σε αυτή την περίπτωση ο πρώτος θα καταδικαστεί σε δέκα
χρόνια κάθειρξη, ενώ ο δεύτερος θα αφεθεί ελεύθερος. Φυσικά για τον δεύτερο αυτή θα
είναι η καλύτερη εξέλιξη. Αυτή η εξέλιξη θα υπάρξει σε δύο από τα τέσσερα προφίλ
στρατηγικών, συγκεκριµένα στο {Μη οµολογία, Μη οµολογία} και στο {Μη οµολογία,
Οµολογία}, µε αντίθετα όµως αποτελέσµατα για κάθε ύποπτο. Το καλύτερο σενάριο
και για τους δύο είναι να συνεργαστούν µε την αστυνοµία και να οµολογήσουν. Μπορεί
να υπάρχει µία έκπληξη στο συγκεκριµένο αποτέλεσµα, καθώς µία τέτοια ενέργεια θα
τους αποφέρει το δεύτερο χειρότερο payoff που υπάρχει στον πίνακα 1.1, όµως υπάρχει
εξήγηση. Επαναλαµβάνεται πως δεν είναι δυνατό να υπάρξει συνεννόηση µεταξύ τον
υπόπτων καθώς βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους και δε µπορούν να
επικοινωνήσουν. Εάν υπήρχε αυτή η δυνατότητα ίσως τα πράγµατα να ήταν
διαφορετικά.
Γίνεται κατανοητό ότι αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική και για τους δύο, είναι η
οµολογία, γιατί θα τους αποφέρει το καλύτερο payoff ανεξαρτήτως στρατηγικής του
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αντιπάλου.

Εάν

ο

ύποπτος

Α

οµολογήσει

και

ο

δεύτερος

ύποπτος

δεν

οµολογήσει(προφίλ στρατηγικών {Οµολογία, Μη οµολογία}), τότε θα αφεθεί
ελεύθερος ο Α, το οποίο είναι και το καλύτερο payoff που υπάρχει στον πίνακα, σαφώς
καλύτερο και από το payoff των έξι µηνών. Εποµένως σε αυτή την περίπτωση γίνεται
κατανοητό γιατί επιλέγεται η στρατηγική της οµολογίας. Στο 2ο σενάριο υποτίθεται πως
ο ύποπτος Β θα οµολογήσει. Σε αυτό το ενδεχόµενο, υπάρχουν δύο πιθανά προφίλ
στρατηγικών: {Οµολογία, Οµολογία} και {Μη οµολογία, Οµολογία}. Σύµφωνα µε το
πρώτο προφίλ το payoff του Α είναι -5, ενώ στο δεύτερο είναι -10. Και σε αυτή την
περίπτωση η καλύτερη στρατηγική για τον Α είναι αυτή της οµολογίας.
Γίνεται αντιληπτό πως σε κάθε περίπτωση η καλύτερη στρατηγική για τον Α
ύποπτο είναι αυτή της οµολογίας. Λόγω της συµµετρίας που υπάρχει στον πίνακα των
payoffs τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τον ύποπτο Β. Η αυστηρά κυρίαρχη
στρατηγική και για τους δύο είναι αυτή της οµολογίας (προφίλ στρατηγικών
{Οµολογία,

Οµολογία})

η

οποία

αποτελεί

ισορροπία

αυστηρών

κυρίαρχων

στρατηγικών(strictly dominant strategy equilibrium) και απεικονίζεται στον πίνακα 1.1
µε έντονους χαρακτήρες. Η συγκεκριµένη ισορροπία είναι ευρύτατα γνωστή ως Nash
ισορροπία.
Ένα παίγνιο µη συνεργασίας βρίσκεται σε Nash ισορροπία όταν όλοι οι παίκτες
υιοθετούν µία στρατηγική η οποία αποτελεί την βέλτιστη απόκριση στις στρατηγικές
που υιοθετούνται από τους αντίπαλους παίκτες. Όταν όλοι οι παίκτες έχουν

µία

αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική, κανείς παίκτης δεν µπορεί να βελτιώσει το payoff του
αλλάζοντας στρατηγική(T. J. Webster, 2009). Πιο επιστηµονικά εµπεριστατωµένος
ορισµός για την Nash ισορροπία, καθώς και λεπτοµερή ανάλυση θα γίνει σε επόµενη
παράγραφο της εργασίας.

1.7. Παίγνιο Τιµολόγησης σε ∆υοπωλιακό Περιβάλλον
Μία από της πολλές εφαρµογές του παιγνίου ‘‘το δίληµµα του φυλακισµένου’’
είναι και αυτή στη στρατηγική συµπεριφορά των ολιγοπωλίων. Στο παίγνιο 1.2
παρουσιάζεται µία εξειδικευµένη κατάσταση ολιγοπωλίου µε δύο µόνο αντίπαλες
εταιρίες(κατάσταση δυοπωλίου) σε µία προσπάθεια υιοθέτησης της κατάλληλης
τιµολογιακής πολιτικής για το µέγιστο payoff που στην προκειµένη περίπτωση αφορά
το κέρδος της κάθε εταιρίας.

12

Παίγνιο 1.2 – Παίγνιο Τιµολογιακής Πολιτικής
1.7.1. Περιγραφή του Παιγνίου
Στο παίγνιο 1.1 παρουσιάστηκε ‘‘το ∆ίληµµα του Φυλακισµένου’’, µέσω του
οποίου αναφέρθηκε για πρώτη φορά η Nash ισορροπία. Στο συγκεκριµένο παίγνιο οι
δύο παίκτες του παιγνίου είχαν ως στόχο την ελαχιστοποίηση του payoff µε το οποίο θα
‘‘αµείβονταν’’. Στο παίγνιο 1.2 θα παρουσιαστεί ένα παίγνιο τιµολογιακής πολιτικής σε
ολιγοπωλιακό περιβάλλον, στο οποίο συµµετέχουν δύο αντίπαλες εταιρίες. Η λογική
του παιγνίου που παρατίθεται στον πίνακα 1.2 στην ανάλυση του παρακάτω, είναι
όµοια µε αυτήν που υπάρχει και στο ∆ίληµµα του Φυλακισµένου, µε την διαφορά όµως
ότι οι δύο αντίπαλοι παίκτες έχουν ως στόχο τη µεγιστοποίηση των payoff τους.
Αποτελεί και αυτό µη-επαναλαµβανόµενο(one-time game) στατικό παίγνιο δύο
παικτών, µη-συνεργασίας. Υπάρχουν λοιπόν, δύο εταιρίες, η εταιρία Α και η εταιρία Β,
οι οποίες έχουν να επιλέξουν ανάµεσα σε δύο στρατηγικές οι οποίες είναι κοινές και για
τις δύο. Με την πρώτη στρατηγική τιµολογούν ακριβά τα προϊόντα τους, ενώ στην
δεύτερη στρατηγική η τιµολόγηση είναι χαµηλή. Οι εταιρίες γνωρίζουν πως τα payoffs
τους είναι αλληλοεξαρτώµενα και πως η επιλογή θα γίνει µε βάση τις υποθέσεις που θα
κάνει η µία για τις προθέσεις της άλλης. Εάν, για παράδειγµα, η εταιρία Α επιβάλει
υψηλή τιµή στα προϊόντα της και ταυτόχρονα η εταιρία Β επιλέξει την χαµηλή
τιµολογιακή πολιτική, τότε η εταιρία Β θα αποκτήσει ένα µεγάλο ‘‘κοµµάτι’’ της
αγοράς σε βάρος της Α. Τα payoff θα είναι εκατό χιλιάδες και πέντε εκατοµµύρια ευρώ
αντίστοιχα. Φυσικά θα υπάρχει αντιστροφή των αποτελεσµάτων σε περίπτωση που
επιλέξουν τις αντίστροφες στρατηγικές. Σε ένα άλλο σενάριο, θα µπορούσε να υπάρξει
συνεργασία ανάµεσα στις δύο εταιρίες για επιβολή υψηλών τιµών και από τις δύο,
µεγιστοποιώντας τα κέρδη τους, γιατί ουσιαστικά θα δρουν ως µονοπώλιο, τα γνωστά
καρτέλ. Σε περίπτωση µίας τέτοιας συνεργασίας τα payoffs και των δύο θα είναι ένα
εκατοµµύριο ευρώ. Σε περίπτωση υιοθέτησης και από τους δύο της χαµηλής
τιµολογιακής πολιτικής τα payoffs και για τους δύο θα είναι διακόσιες πενήντα χιλιάδες
ευρώ.
1.7.2. Ανάλυση του παιγνίου
Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας 1.2 στον οποίο παρουσιάζονται όσα έχουν
γραφτεί στην περιγραφή του παιγνίου (1.7.1.).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2
Παίγνιο Τιµολογιακής Πολιτικής
Εταιρία Β
Υψηλή τιµή

Χαµηλή τιµή

Υψηλή τιµή

(€1 εκατ., €1 εκατ.)

(€100.000, €5 εκατ.)

Χαµηλή τιµή

(€5 εκατ., €100.000)

(€250.000, €250.000)

Εταιρία Α

Payoffs: (Εταιρία Α, Εταιρία Β)
(T. J. Webster, 2009)
Τα τέσσερα προφίλ στρατηγικών που υπάρχουν στο συγκεκριµένο παίγνιο είναι:
{Υψηλή τιµή, Υψηλή τιµή}, {Υψηλή τιµή, Χαµηλή τιµή}, {Χαµηλή τιµή, Υψηλή τιµή}
και τέλος {Χαµηλή τιµή, Χαµηλή τιµή}. Πρέπει να διερευνηθεί εάν υπάρχει αυστηρά
κυρίαρχη στρατηγική για τους δύο αντιπάλων. Εάν λοιπόν η εταιρία Α υιοθετήσει την
στρατηγική υψηλής τιµής και το ίδιο κάνει η εταιρία Β τα payoff και για τις δύο θα
είναι € 1.000.000. Εάν όµως η εταιρία Α υιοθετήσει την πρώτη στρατηγική αλλά η Β
επιλέξει την Χαµηλή τιµή, τότε το payoff για την Α θα είναι το χαµηλότερο που
υπάρχει στον πίνακα 1.2. Εάν η εταιρία Α επιλέξει τη χαµηλή τιµολόγηση και η εταιρία
Β επιλέξει την υψηλή, τότε το payoff της ανέρχεται στα €5.000.000, µεγαλύτερο από το
ενδεχόµενο της επιλογής της πρώτης στρατηγικής από την Α, σε περίπτωση που και η
Β επέλεγε την ίδια όπου θα έπαιρναν από € 1.000.000. Εάν η Α εταιρία επιλέξει την
χαµηλή τιµολόγηση, και το ίδιο πράξει και η Β εταιρία τότε το payoff και για τους δύο
θα είναι €250.000, το οποίο είναι µεγαλύτερο από το payoff που θα του απέφερε σε
περίπτωση που επέλεγε την πρώτη στρατηγική(€100.000), µε δεδοµένο ότι η Β εταιρία
θα επέλεγε την χαµηλή τιµολογιακή πολιτική.
Εποµένως, σε κάθε περίπτωση συµφέρει την Α εταιρία να επιλέξει την
στρατηγική της Χαµηλής τιµής, γιατί της αποφέρει υψηλότερα payoffs και αποτελεί την
βέλτιστη απόκριση στις στρατηγικές που υιοθετείται από την αντίπαλη εταιρία. Άρα
αυτή είναι η αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική για την πρώτη εταιρία. Οµοίως, λόγω της
συµµετρίας του παιγνίου η στρατηγική της Χαµηλής τιµής αποτελεί αυστηρά κυρίαρχη
στρατηγική και για την δεύτερη εταιρία, και το προφίλ στρατηγικών {Χαµηλή τιµή,
Χαµηλή τιµή} είναι η Nash ισορροπία του παιγνίου, µε payoff €250.000 και για τους
δύο αντιπάλους.

14

1.8. Μη-επαναλαµβανόµενα Στατικά Παίγνια Μη-συνεργασίας Πλήρους
Πληροφόρησης
Στη συγκεκριµένη παράγραφο θα αναφερθούν και θα αναλυθούν θεµελιώδεις
έννοιες των Μη-επαναλαµβανόµενων Στατικών Παιγνίων Μη-συνεργασίας µε Πλήρη
Πληροφόρηση(Noncooperative, One-Time, Static Games with Complete Information).
Στην εισαγωγή που ακολουθεί θα επεξηγήσουµε τις έννοιες όρων που συνθέτουν τον
τίτλο της παραγράφου αυτής και για τους οποίους δεν έχει γίνει αναφορά µέχρι στιγµής.
1.8.1. Εισαγωγή
Η βαθιά κατανόηση των µη-επαναλαµβανοµένων στατικών παιγνίων έχει
ιδιαίτερη σηµασία, γιατί ‘‘οδηγεί’’ στην κατανόηση παιγνίων τα οποία τείνουν
περισσότερο στην πραγµατικότητα, όπως είναι τα επαναλαµβανόµενα στατικά παίγνια.
Ο πίνακας 1.2, δείχνει ότι οι δύο εταιρίες δεν κέρδισαν το καλύτερο δυνατό
payoff. Τα payoff ήταν του µεγέθους των €250.000, ενώ αν υπήρχε συνεννόηση µεταξύ
τους το κέρδος τους µπορούσε αν είναι κατά €750.000 µεγαλύτερο. Τέτοιου είδους
καταστάσεις, όπου µεταξύ αντιπάλων υπάρχουν δεσµευτικά σύµφωνα για την επίτευξη
καλύτερων αποτελεσµάτων διαχειρίζονται τα παίγνια συνεργασίας. ∆ηλαδή, µία
στρατηγική κατάσταση στην οποία οι παίκτες συµφωνούν να συντονίσουν τις
στρατηγικές τους για την επίτευξη αποτελέσµατος κοινού συµφέροντος, αποτελεί το
αντικείµενο τον παιγνίων συνεργασίας. Αντιθέτως, στρατηγικές καταστάσεις στις
οποίες δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δεσµευτικά σύµφωνα και εποµένως δεν υπάρχει
συντονισµός στρατηγικών, αποτελεί το αντικείµενο των παιγνίων µη-συνεργασίας(H. S.
Bierman, L. Fernandez, 1998).
Μία από τους όρους που υπάρχουν στον τίτλο της παραγράφου 1.8. και δεν έχει
γίνει καθόλου αναφορά έως αυτό το σηµείο της εργασίας, είναι αυτός της ‘‘πλήρους
πληροφόρησης’’. Με τον χαρακτηρισµό αυτό εννοείται πως οι παίκτες, οι στρατηγικές
τους και τα payoffs τους είναι κοινή γνώση.
Έννοιες οι οποίες δεν υπάρχουν σε αυτή την παράγραφο αλλά αξίζει να
αναφερθούν είναι αυτές της, ατελούς πληροφόρησης, του παιγνίου µηδενικού
αθροίσµατος και του παιγνίου µη-µηδενικού αθροίσµατος. Η έννοια της ατελούς
πληροφόρησης συναντάται σε περιπτώσεις όπου οι παίκτες κάνουν τις κινήσεις τους
στο παίγνιο χωρίς να έχουν γνώση των κινήσεων των άλλων παικτών. Στα παίγνια
µηδενικού αθροίσµατος το κέρδος του ενός παίκτη ισούται µε την απώλεια του άλλου.
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Αντιθέτως στα παίγνια µη-µηδενικού αθροίσµατος δεν ισχύει η ανωτέρω ισότητα, αλλά
το κέρδος ή η απώλεια µπορεί να είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη.
1.8.2. Αυστηρά Κυρίαρχες Στρατηγικές
Στην

παράγραφο

αυτή

θα

γίνει

αναφορά

στις

αυστηρά

κυρίαρχες

στρατηγικές(strictly dominant strategies), και ουσιαστικά θα αποτελέσει τον
‘‘προθάλαµο’’ για την επόµενη παράγραφο όπου θα περιγραφεί η Nash ισορροπία. Το
παίγνιο 1.3 στον πίνακα 1.3 που ακολουθεί, θα βοηθήσει στην ερµηνεία της έννοιας
‘‘αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική’’.
Παίγνιο 1.3 – Στατικό Παίγνιο ∆ύο Ατόµων
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3
Στατικό Παίγνιο ∆ύο Παικτών
Παίκτης Β

Παίκτης Α

Β1

Β2

Α1

(100, 200)

(150, 75)

Α2

(50, 50)

(100, 100)

Payoffs: (Παίκτης Α, Παίκτης Β)
(T. J. Webster, 2009)
Στο απλό παίγνιο που απεικονίζεται ανωτέρω, υπάρχουν τέσσερα προφίλ
στρατηγικών τα οποία είναι: {Α1, Β1}, {Α1, Β2}, {Α2, Β1} και {Α2, Β2}. Σε
περίπτωση που ο παίκτης Β επιλέξει την Β1 στρατηγική, ο Α έχει δύο επιλογές, είτε
επιλέγει την Α1 στρατηγική που του αποφέρει payoff ίσο µε 100, είτε την Α2 που του
αποφέρει payoff ίσο µε 50. Υποθέτοντας πάντα πως ο παίκτης Α είναι
ορθολογικός(δηλαδή θα κινηθεί σύµφωνα µε αυτό που του επιτάσσει το συµφέρον του),
είναι σαφώς προτιµότερη η Α1 στρατηγική. Αν ο παίκτης Β επιλέξει την Β2
στρατηγική, ο Α έχει να επιλέξει και πάλι ανάµεσα στην στρατηγική Α1 η οποία έχει
payoff ίσο µε 150, και την Α2 µε payoff ίσο µε 100. Εποµένως και πάλι η Α1
στρατηγική αποδεικνύεται πιο συµφέρουσα. Ο παίκτης Α θα επιλέξει, ανεξαρτήτως από
την επιλογή του Β, την στρατηγική Α1 γιατί σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι
περισσότερο συµφέρουσα και αποτελεί την κυρίαρχη στρατηγική του παίκτη Α. Οι
επιλογή στρατηγικής του Α σε κάθε περίπτωση εµφανίζονται µε έντονους χαρακτήρες
στον πίνακα 1.3.
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Στο σηµείο αυτό θα αναλυθούν µε όµοιο τρόπο οι επιλογές του παίκτη Β. Στο
σενάριο όπου ο Α επιλέγει την Α1 στρατηγική, ο Β πρέπει να επιλέξει ανάµεσα στις
στρατηγικές Β1 που του αποφέρει payoff ίσο µε 200, και την στρατηγική Β2 που του
αποφέρει payoff ίσο µε 75. Ο παίκτης Β θεωρείται ορθολογικός, εποµένως είναι
προφανές πως η καλύτερη επιλογή γι’ αυτόν είναι η στρατηγική Β1. Εάν όµως ο
παίκτης Α επιλέξει την Α2 στρατηγική, θα προκύψει το ίδιο αποτέλεσµα όσον αφορά
την επιλογή του Β για την στρατηγική που θα ακολουθήσει; Προφανώς όχι, επειδή
πλέον η στρατηγική Β1 του αποφέρει 50 µονάδες, ενώ αυτή της Β2 του αποφέρει 100.
Και οι επιλογή στρατηγικής του Β εµφανίζονται µε έντονους χαρακτήρες στον πίνακα
1.3. Κάτι τέτοιο συναντάται πρώτη φορά σε αυτήν την εργασία, δηλαδή ένας από τους
δύο παίκτες να µην έχει αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική. Σε παρόµοιες περιπτώσεις µε
αυτήν, ο παίκτης που δεν έχει αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική προσαρµόζει τις επιλογές
του σύµφωνα µε τον παίκτη που έχει µία τέτοιου είδους στρατηγική. ∆ηλαδή, ο παίκτης
Β θα σκεφτεί πως ο παίκτης Α θα επιλέξει σίγουρα την στρατηγική Α1, γιατί σε κάθε
περίπτωση θα είναι περισσότερο ωφεληµένος. Εποµένως από τα τέσσερα προφίλ
στρατηγικής που υπήρχαν στην αρχή της ανάλυσης ({Α1, Β1}, {Α1, Β2}, {Α2, Β1} και
{Α2, Β2}), τα δύο τελευταία ουσιαστικά διαγράφονται, και από τα δύο εναποµείναντα
ο παίκτης Β θα επιλέξει το {Α1, Β1} που θα του αποφέρει 200 µονάδες, έναντι του
{Α1, Β2} που θα του απέφερε 75. Το προφίλ {Α1, Β1} αποτελεί Nash ισορροπία.

1.8.3. Nash Ισορροπία
Στην παράγραφο αυτή θα παρατεθεί το παίγνιο της εξόρυξης πετρελαίου από το
έργο του Thomas J. Webster

‘‘Introduction to game theory in business and

economics’’(2009), ένα επίκαιρο θέµα αν µη τι άλλο έπειτα από την παραφιλολογία
που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους µήνες για το υπέδαφος της Ελλάδας.
Nash ισορροπία σε ένα µη-επαναλαµβανόµενο στατικό παίγνιο µη-συνεργασίας,
δύο παικτών και ταυτόχρονης κίνησης έχουµε όταν, οποιοδήποτε προφίλ στρατηγικής
{a, b}, τέτοιο ώστε η στρατηγική a είναι η βέλτιστη απόκριση του παίκτη Α στην
στρατηγική b που έχει υιοθετηθεί από τον παίκτη Β και η στρατηγική b είναι η βέλτιστη
απόκριση του παίκτη Β στην στρατηγική a που έχει υιοθετηθεί από τον παίκτη Α. Μετά
την παράγραφο 1.8.2. αποδεικνύεται πως αρκεί ένας από τους δύο παίκτες να έχει
αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική, µε τον δεύτερο παίκτη να προσαρµόζει την στρατηγική
του πάνω στην αυστηρά κυρίαρχη του πρώτου, ώστε να προκύψει Nash ισορροπία.

17

Παίγνιο 1.4–Εξόρυξη Πετρελαίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4
Κέρδη της GLOMAR από την Εξόρυξη και Πώληση Πετρελαίου
Στενός αγωγός εξόρυξης

Φαρδύς αγωγός εξόρυξης

Έξοδα γεώτρησης

$28 εκατοµµύρια

$56 εκατοµµύρια

Έξοδα άντλησης

$40 εκατοµµύρια

$40 εκατοµµύρια

Συνολικό κόστος παραγωγής

$68 εκατοµµύρια

$96 εκατοµµύρια

Συνολικά έσοδα

$200 εκατοµµύρια

$200 εκατοµµύρια

Συνολικό καθαρό κέρδος

$132 εκατοµµύρια

$104 εκατοµµύρια

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5
Κέρδη της GLOMAR και της PETROX µε τη Χρήση Αγωγού Ίδιου Μεγέθους
Στενός αγωγός εξόρυξης

Φαρδύς αγωγός εξόρυξης

Έξοδα γεώτρησης

$28 εκατοµµύρια

$56 εκατοµµύρια

Έξοδα άντλησης

$20 εκατοµµύρια

$20 εκατοµµύρια

Συνολικό κόστος παραγωγής

$48 εκατοµµύρια

$76 εκατοµµύρια

Συνολικά έσοδα

$100 εκατοµµύρια

$100 εκατοµµύρια

Συνολικό καθαρό κέρδος

$52 εκατοµµύρια

$24 εκατοµµύρια

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6
Κέρδη της GLOMAR και της PETROX µε τη Χρήση Αγωγού ∆ιαφορετικού
Μεγέθους
Στενός αγωγός εξόρυξης

Φαρδύς αγωγός εξόρυξης

Έξοδα γεώτρησης

$28 εκατοµµύρια

$56 εκατοµµύρια

Έξοδα άντλησης

$10 εκατοµµύρια

$30 εκατοµµύρια

Συνολικό κόστος παραγωγής

$38 εκατοµµύρια

$86 εκατοµµύρια

Συνολικά έσοδα

$50 εκατοµµύρια

$150 εκατοµµύρια

Συνολικό καθαρό κέρδος

$12 εκατοµµύρια

$70 εκατοµµύρια
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7
Παίγνιο Εξόρυξης Πετρελαίου
GLOMAR

PETROX

Στενός αγωγός

Φαρδύς αγωγός

Στενός αγωγός

(52, 52)

(12, 70)

Φαρδύς αγωγός

(70, 12)

(24, 24)

Payoffs: (PETROX, GLOMAR)

1.8.3.1. Περιγραφή του Παιγνίου
Η εταιρία εξόρυξης και εκµετάλλευσης πετρελαίου Global Mining and
Recovery(GLOMAR) Corporation κατάφερε να κλείσει συµφωνία µε τον κατάλληλο
φορέα για την εκµετάλλευση ‘‘οικοπέδου’’ όπου βεβαιώνεται πως ‘‘κυοφορεί’’
τέσσερα εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου µε συνολική αξία $200 εκατοµµύρια(δηλαδή
$50 το βαρέλι), για δύο χρόνια. Η Glomar έχει δύο επιλογές(στρατηγικές), είτε να
επιλέξει στενό αγωγό εξόρυξης, όπου ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της εξόρυξης
είναι δύο έτη, είτε να επιλέξει φαρδύ αγωγό εξόρυξης, µε χρονικό ορίζοντα
ολοκλήρωσης έργου ένα έτος. Τα καθαρά κέρδη στην πρώτη περίπτωση θα είναι $132
εκατοµµύρια, ενώ $104 εκατοµµύρια στην δεύτερη. Ο πίνακας 1.4 παρουσιάζει τα
δεδοµένα που αναφέρθηκαν λεπτοµερέστερα. Θεωρείται δεδοµένο ότι δεν θα υπάρξει
διαφοροποίηση στην τιµή του πετρελαίου αυτά τα δύο χρόνια, και δεν θα
συνυπολογιστούν µελλοντικές αξίες των κερδών.
Μία άλλη εταιρία εξόρυξης και εκµετάλλευσης πετρελαίου Petroleum
Exploration(PETROX) πραγµατοποίησε αντίστοιχη συµφωνία για το ‘‘οικόπεδο’’ που
συνορεύει µε αυτό της GLOMAR. Η PETROX έχει ακριβώς τις ίδιες επιλογές µε την
GLOMAR. Και τα δύο οικόπεδα έχουν πρόσβαση στο ίδιο κοίτασµα πετρελαίου. Εάν
και οι δύο επιλέξουν φαρδύ αγωγό για την εξόρυξη θα εξαντλήσουν το κοίτασµα σε
διάστηµα έξι µηνών και η κάθε µία θα έχει κέρδη της τάξεως των $24 εκατοµµυρίων.
Αν επιλέξουν το στενό αγωγό, το κοίτασµα θα εξαντληθεί σε χρονικό διάστηµα ενός
έτους µε συνολικές απολαβές για την κάθε εταιρία $52 εκατοµµύρια. Στον πίνακα 1.5
απεικονίζεται το πώς προκύπτουν τα αποτελέσµατα αυτά.
Στον πίνακα 1.6 εµφανίζονται τα κέρδη αλλά και το πώς αυτά προκύπτουν σε
περίπτωση που επιλέξουν οι δύο εταιρίες διαφορετικές στρατηγικές. Σε αυτή την
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περίπτωση η εταιρία που θα επιλέξει τον φαρδύ αγωγό εξόρυξης θα βγει κερδισµένη
καθώς θα έχει καθαρά κέρδη $70 εκατοµµυρίων, ενώ η εταιρία που θα επιλέξει τον
στενό αγωγό θα έχει κέρδος $12 εκατοµµύρια.
1.8.3.2. Ανάλυση του Παιγνίου
Στον πίνακα 1.7 εµφανίζεται το παίγνιο, και τα πιθανά payoff σε κάθε
περίπτωση. Σ’ ένα παίγνιο δύο παικτών µε δύο στρατηγικές όπως έχει αναφερθεί και
ανωτέρω, ο αριθµός των προφίλ στρατηγικών είναι τέσσερα(2Χ2). {Στενός αγωγός,
Στενός αγωγός}, {Στενός αγωγός, Φαρδύς αγωγός}, {Φαρδύς αγωγός, Στενός αγωγός},
{Φαρδύς αγωγός, Φαρδύς αγωγός}, όπου τα αντίστοιχα payoffs είναι: (52, 52), (12, 70),
(70, 12), (24, 24).
Εάν η PETROX επιλέξει την πρώτη στρατηγική(Στενός αγωγός), τότε είναι
προς το συµφέρον της GLOMAR να επιλέξει την δεύτερη στρατηγική(Φαρδύς αγωγός)
γιατί της αποφέρει µεγαλύτερο payoff (70 αντί 52). Εάν η PETROX επιλέξει την
στρατηγική του φαρδύ αγωγού και πάλι είναι προς το συµφέρον της GLOMAR να
επιλέξει τη στρατηγική του φαρδύ αγωγού γιατί και πάλι της αποφέρει µεγαλύτερο
payoff(24 αντί 12). Εποµένως, η δεύτερη στρατηγική αποτελεί για την GLOMAR
αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική. Λόγω της συµµετρίας του παιγνίου, πράγµα το οποίο
αποτυπώνεται και στον πίνακα 1.7 του παιγνίου, η δεύτερη στρατηγική αποτελεί
αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική και για την PETROX. Εποµένως το προφίλ στρατηγικής
{Φαρδύς αγωγός, Φαρδύς αγωγός}αποτελεί ισορροπία Nash για το παίγνιο 1.4, µε
payoff για την κάθε εταιρία $24 εκατοµµύρια.
1.8.3.3. Ισορροπία Αυστηρά Κυρίαρχης Στρατηγικής
Στο παίγνιο εξόρυξης πετρελαίου που παρουσιάστηκε ανωτέρω, συµπεραίνεται
πως από την στιγµή που και οι δύο παίκτες επιλέγουν την στρατηγική ‘‘Φαρδύς
αγωγός’’, η στρατηγική ‘‘Φαρδύς αγωγός’’ κυριαρχεί αυστηρά επί της στρατηγικής
‘‘Στενός αγωγός’’, ή αλλιώς η στρατηγική ‘‘Στενός αγωγός’’ κυριαρχείται αυστηρά
από την στρατηγική ‘‘Φαρδύς αγωγός’’. Και οι δύο εταιρίες έχουν την ίδια αυστηρά
κυρίαρχη στρατηγική, άρα η Nash ισορροπία στην προκειµένη περίπτωση ονοµάζεται
ισορροπία αυστηρά κυρίαρχης στρατηγικής(strictly dominant strategy equilibrium) . (T.
J. Webster, 2009).
Ο ορισµός που δίνεται από τους Bierman και Fernandez στο βιβλίο τους ‘‘Game
Theory with Economic Application’’(1998), είναι: Το προφίλ στρατηγικών {S1, S2,
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….SN} αποτελεί ισορροπία αυστηρά κυρίαρχης στρατηγικής, εάν για κάθε παίκτη i, η
στρατηγική Si αποτελεί αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική.
1.8.4. Χαλαρά Κυρίαρχη Στρατηγική
Μέσω της µερικής µετατροπής του παιγνίου της εξόρυξης πετρελαίου, σε αυτήν
την παράγραφο θα παρουσιαστεί η έννοια της χαλαρά κυρίαρχης στρατηγικής(weakly
dominant strategy). Στην µετατροπή αυτή το σενάριο παραµένει ίδιο µε την µοναδική
διαφοροποίηση να επέρχεται σε κάποια από τα payoffs. Στον πίνακα 1.8
παρουσιάζονται αναλυτικά τα payoffs που προκύπτουν για το κάθε προφίλ
στρατηγικής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8
Παραλλαγή Παιγνίου Εξόρυξης Πετρελαίου
GLOMAR

PETROX

Στενός αγωγός

Φαρδύς αγωγός

Στενός αγωγός

(52, 52)

(12, 70)

Φαρδύς αγωγός

(70, 12)

(12, 12)

Payoffs: (PETROX, GLOMAR)
(T. J. Webster, 2009)
Η GLOMAR υιοθετεί τη στρατηγική του στενού αγωγού. Προς το συµφέρον
της PETROX είναι να επιλέξει την στρατηγική ‘‘Φαρδύς αγωγός’’, γιατί της αποφέρει
payoff 70 αντί 52. Εάν όµως η GLOMAR υιοθετήσει τη δεύτερη στρατηγική(Φαρδύς
αγωγός), πλέον η PETROX βρίσκεται σε µία κατάσταση αδιαφορίας όσον αφορά την
στρατηγική που θα επιλέξει, γιατί της προσφέρουν και οι δύο ακριβώς το ίδιο payoff
ίσο µε 12. Έτσι λοιπόν, η στρατηγική ‘‘Φαρδύς αγωγός’’ δεν αποτελεί πλέον αυστηρά
κυρίαρχη στρατηγική. Λόγω συµµετρίας του παιγνίου το ίδιο ισχύει και για την
GLOMAR. Η στρατηγική ‘‘Φαρδύς αγωγός’’ αποτελεί πλέον χαλαρά κυρίαρχη
στρατηγική.
Μία στρατηγική S1 κυριαρχεί χαλαρά έναντι µίας στρατηγικής S2, δεδοµένου
των συνδυασµών των στρατηγικών που παίζονται από άλλους παίκτες, όταν η S1 σε
καµία περίπτωση δεν αποφέρει payoff χαµηλότερο από το αντίστοιχο της S2, και
τουλάχιστον σε µία περίπτωση αποφέρει καλύτερο payoff από την S2. Η S1 αποτελεί σε
αυτή την περίπτωση χαλαρά κυρίαρχη στρατηγική Ένας ορθολογικός παίκτης θα
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προτιµήσει την χαλαρά κυρίαρχη στρατηγική. Το προφίλ στρατηγικών {S1, S2, ….SN}
αποτελεί ισορροπία χαλαρά κυρίαρχης στρατηγικής, εάν για κάθε παίκτη i, η
στρατηγική Si αποτελεί χαλαρά κυρίαρχη στρατηγική.(H. S. Bierman, L Fernandez,
1998)
Επιστρέφοντας στη παραλλαγή του παιγνίου εξόρυξης πετρελαίου, και οι δύο
εταιρίες θα προτιµήσουν την επιλογή της στρατηγικής ‘‘Φαρδύς αγωγός’’, την χαλαρά
κυρίαρχη στρατηγική στην προκειµένη περίπτωση. Ο λόγος είναι ότι το µέγιστο payoff
που µπορούν να κερδίσουν είναι 70 έναντι 52 για τις δύο στρατηγικές, ενώ το ελάχιστο
είναι και στις δύο περιπτώσεις 12. Κοινώς έχουν µόνο να κερδίσουν υιοθετώντας την
χαλαρά κυρίαρχη στρατηγική, δηλαδή αυτήν του ‘‘Φαρδύ αγωγού’’.
Και σε αυτή την περίπτωση το προφίλ στρατηγικής {Φαρδύς αγωγός, Φαρδύς
αγωγός}αποτελεί Nash ισορροπία, γιατί κανένας παίκτης δε θα επωφεληθεί,
αλλάζοντας στρατηγική. Η Nash ισορροπία που προκύπτει µέσω της υιοθέτησης και
από τους δύο παίκτες µιας χαλαρά κυρίαρχης στρατηγικής, ονοµάζεται ισορροπία
χαλαρά κυρίαρχης στρατηγικής.
1.8.5. Επαναλαµβανόµενη Απάλειψη Αυστηρά Κυριαρχούµενων Στρατηγικών
Τα µη-επαναλαµβανόµενα στατικά παίγνια µη συνεργασίας, ταυτόχρονης
κίνησης, δύο παικτών µε δύο στρατηγικές τα οποία έχουν ισορροπία Nash, έχουν
αναλυθεί σε σηµαντικό βαθµό και θα αναλυθούν ακόµη περισσότερο στη συνέχεια της
εργασίας. Τα ίδια ισχύουν και στα παίγνια ίδιου τύπου στα οποία όµως οι παίκτες του
έχουν τρεις και περισσότερες στρατηγικές. Τι συµβαίνει όµως µε τα ίδια παίγνια µε
τρεις και περισσότερες στρατηγικές όπου όµως δεν υπάρχουν αυστηρές κυρίαρχες
στρατηγικές; Αυτό θα είναι το αντικείµενο αυτής της παραγράφου όπου θα αναζητηθεί
ισορροπία

µέσω

της

τεχνικής

της

επαναλαµβανόµενης

απάλειψης

αυστηρά

κυριαρχούµενων στρατηγικών(iterated elimination of strictly dominated strategies).
Στο σηµείο αυτό θα παρουσιαστεί άλλη µία παραλλαγή(παραλλαγή β) του
παιγνίου της εξόρυξης πετρελαίου που εµφανίζεται στα βιβλία των T. J. Webster
‘‘introduction to game theory in business and economics’’ (2009) και H. S. Bierman, L.
Fernandez ‘‘game theory with economic applications’’ (1998). Η παραλλαγή αυτή
απεικονίζεται στον πίνακα 1.9, όπου προστίθεται άλλη µία στρατηγική για τους δύο
παίκτες, αυτή της µη-εξόρυξης. Σε περίπτωση που ένας από τους παίκτες επιλέξει αυτή
τη στρατηγική, τα payoffs του άλλου διαµορφώνονται σύµφωνα µε τον πίνακα 1.4 που
εµφανίζεται στην παράγραφο 1.8.3, ενώ κατά τ’ άλλα ο πίνακας είναι ίδιος µε τον
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πίνακα 1.7 της ίδιας παραγράφου. ∆ηλαδή σε περίπτωση µη-εξόρυξης από έναν από
τους δύο παίκτες, ο άλλος θα έχει payoff ίσο µε $132 εκατοµµύρια αν επιλέξει στενό
αγωγό εξόρυξης και $104 εκατοµµύρια αν επιλέξει φαρδύ αγωγό άντλησης. Λόγω της
αύξησης των στρατηγικών από δύο σε τρείς για τον κάθε παίκτη στα ήδη υπάρχοντα
τέσσερα προφίλ στρατηγικών {Στενός αγωγός, Στενός αγωγός}, {Στενός αγωγός,
Φαρδύς αγωγός}, {Φαρδύς αγωγός, Στενός αγωγός}, {Φαρδύς αγωγός, Φαρδύς
αγωγός}, θα προστεθούν και τα εξής πέντε: {Μη-εξόρυξη, Μη-εξόρυξη}, {Μηεξόρυξη, Στενός αγωγός}, {Μη-εξόρυξη, Φαρδύς αγωγός}, {Στενός αγωγός, Μηεξόρυξη}, {Φαρδύς αγωγός, Μη-εξόρυξη}, και στο σύνολο θα προκύπτουν εννέα
προφίλ(32=9, όπου το 3 συµβολίζει τις στρατηγικές του κάθε παίκτη, και το 2 τον
αριθµό των παικτών). Ακολουθεί ο πίνακας 1.9 µε διαγεγραµµένες τις αυστηρά
κυριαρχούµενες στρατηγικές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.9
Παραλλαγή β Παιγνίου Εξόρυξης Πετρελαίου
GLOMAR

PETROX

Μη-εξόρυξη

Στενός αγωγός

Φαρδύς αγωγός

Μη-εξόρυξη

(0, 0)

(0, 132)

(0, 104)

Στενός αγωγός

(132, 0)

(52, 52)

(12, 70)

Φαρδύς αγωγός

(104, 0)

(70, 12)

(24, 24)

Payoffs: (PETROX, GLOMAR)
Με την παρούσα µορφή του πίνακα δεν υπάρχει ισορροπία Nash καθώς δεν
υπάρχουν αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές. Στη συνέχεια θα αναζητηθούν οι αυστηρά
κυριαρχούµενες στρατηγικές, δηλαδή οι στρατηγικές όπου κυριαρχούνται από
οποιαδήποτε άλλη στρατηγική και δε θα προτιµηθεί σε καµία περίπτωση όποια και αν
είναι η επιλογή του αντιπάλου.
Στον πίνακα 1.9 παρατηρείται πως αν η GLOMAR επιλέξει την στρατηγική της
µη-εξόρυξης η PETROX θα επιλέξει τον στενό αγωγό. Αν η GLOMAR επιλέξει το
στενό αγωγό, η PETROX θα επιλέξει τον φαρδύ αγωγό, ενώ τέλος αν η GLOMAR
επιλέξει το φαρδύ αγωγό, η PETROX θα επιλέξει επίσης το φαρδύ αγωγό. Σε καµία
περίπτωση δηλαδή δεν επιλέγεται η επιλογή της µη-εξόρυξης. Το ίδιο ισχύει και για την
GLOMAR σε οποιαδήποτε επιλογή της PETROX λόγω συµµετρίας του παιγνίου.
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Εποµένως η στρατηγική της µη-εξόρυξης διαγράφεται όπως φαίνεται στον
πίνακα 1.9 και επιστρέφουµε ουσιαστικά στον πίνακα 1.7 όπου υπάρχει Nash
ισορροπία στο προφίλ στρατηγικών {Φαρδύς αγωγός, Φαρδύς αγωγός} όπως έχει
αναλυθεί ανωτέρω στις παραγράφους 1.5.3, 1.5.3.1 και 1.5.3.2, όπου στην προκειµένη
περίπτωση

ονοµάζεται

ισορροπία

επαναλαµβανόµενης

αυστηρά

κυρίαρχης

στρατηγικής. Αυτή του είδους η ισορροπία προκύπτει έπειτα από την απάλειψη όλων
των αυστηρά κυριαρχούµενων στρατηγικών.
1.8.6. Παίγνια Τριών Παικτών
Στην παράγραφο 1.8.5. αναλύθηκε η περίπτωση µη-επαναλαµβανόµενου
στατικού παιγνίου µη-συνεργασίας δύο παικτών, στα οποία όµως συναντούσαµε για
πρώτη φορά περισσότερες από δύο στρατηγικές για τον κάθε παίκτη, µία παραλλαγή
δηλαδή παιγνίων που συναντήσαµε σε όλες τις προηγούµενες παραγράφους. Σ’ αυτήν
την παράγραφο θα συναντήσουµε άλλη µία παραλλαγή των µη-επαναλαµβανόµενων
στατικών παιγνίων µη-συνεργασίας µε δύο πιθανές στρατηγικές για κάθε παίκτη αλλά
µε περισσότερους από δύο παίκτες και πιο συγκεκριµένα τρεις.
Στον πίνακα 1.10 που ακολουθεί θα παρουσιαστεί άλλη µία παραλλαγή του
παιγνίου εξόρυξης πετρελαίου, στην οποία θα προστεθεί άλλη µία εταιρία. Λόγω της
εισόδου της Continental Exploration Company(COEXCO) λογικό επακόλουθο είναι η
σµίκρυνση του ‘‘µεριδίου’’ κοιτάσµατος των 4.000.000 βαρελιών που αντιστοιχεί στις
(τρεις πλέον) εταιρίες.
Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει µία διαφοροποίηση όσον αφορά τα προφίλ
στρατηγικών. Εκτός από την αύξηση του πλήθους των προφίλ, θα προκύψει αύξηση και
στον αριθµό των στρατηγικών από τις οποίες αποτελείται το κάθε προφίλ. Ο αριθµός
των προφίλ είναι πλέον οκτώ (23=8, όπου το 2 συµβολίζει τον αριθµό των στρατηγικών
του κάθε παίκτη και το 3 τον αριθµό των παικτών). Τα οκτώ προφίλ είναι τα
εξής:{Στενός αγωγός, Στενός αγωγός, Στενός αγωγός}, {Στενός αγωγός, Φαρδύς
αγωγός, Στενός αγωγός}, {Στενός αγωγός, Στενός αγωγός, Φαρδύς αγωγός}, {Στενός
αγωγός, Φαρδύς αγωγός, Φαρδύς αγωγός}, {Φαρδύς αγωγός, Στενός αγωγός, Στενός
αγωγός}, {Φαρδύς αγωγός, Φαρδύς αγωγός, Στενός αγωγός}, {Φαρδύς αγωγός, Στενός
αγωγός, Φαρδύς αγωγός}, {Φαρδύς αγωγός, Φαρδύς αγωγός, Φαρδύς αγωγός}. Σε κάθε
προφίλ στρατηγικών, η πρώτη στρατηγική δηλώνει τη στρατηγική που επιλέγει η
PETROX, η δεύτερη δηλώνει τη στρατηγική που επιλέγει η GLOMAR και η τρίτη τη
στρατηγική που επιλέγει η COEXCO.
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Παρατίθεται ο πίνακα 1.10 και στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση του τρόπου
εύρεσης της Nash ισορροπίας σε τέτοιου είδους παίγνια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.10
Παραλλαγή γ Παιγνίου Εξόρυξης Πετρελαίου – Παίγνιο Τριών Παικτών
COEXCO

PETROX

Στενός

Φαρδύς

GLOMAR

GLOMAR

Στενός

Φαρδύς

Στενός

Φαρδύς

Στενός

(25, 25, 25)

(12, 24, 12)

(12, 12, 24)

(4, 8, 8)

Φαρδύς

(24, 12, 12)

(8, 8, 4)

(8, 4, 8)

(3, 3, 3)

Payoffs: (PETROX, GLOMAR, COEXCO)
(T. J. Webster, 2009)
Ουσιαστικά ο πίνακας 1.10 αποτελείται από δύο υπό-πίνακες, στους οποίους
αρχικά αγνοείται η ύπαρξη της εταιρίας COEXCO και εποµένως και τα payoffs της σε
κάθε περίπτωση. Στον πρώτο υπό-πίνακα γίνεται αντιληπτό πως και οι δύο παίκτες
έχουν αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική. Προς το συµφέρον και των δύο εταιριών είναι η
επιλογή της στρατηγικής του ‘‘στενού αγωγού’’ καθώς σε κάθε περίπτωση τους
αποφέρει µεγαλύτερο payoff ανεξαρτήτως της επιλογής του αντιπάλου.
Στον δεύτερο υπό-πίνακα, οµοίως, και οι δύο εταιρίες έχουν αυστηρά κυρίαρχη
στρατηγική, η οποία είναι και πάλι αυτή του ‘‘στενού αγωγού’’. Και σε αυτόν τον
πίνακα η επιλογή αυτής της στρατηγικής από τις δύο εταιρίες συµβαίνει γιατί τους
αποφέρει το βέλτιστο payoff ανεξαρτήτως των επιλογών του αντίπαλου παίκτη.
Στο σηµείο αυτό της ανάλυσης θα προστεθεί και ο τρίτος παίκτης του παιγνίου,
η COEXCO. Είναι προς το συµφέρον της COEXCO να επιλέξει και αυτή την
στρατηγική του ‘‘στενού αγωγού’’. Το γιατί γίνεται κατανοητό µέσω του ενιαίου
πίνακα 1.10. Παίρνοντας τα τέσσερα πιθανά προφίλ στρατηγικών των δύο πρώτων
εταιριών, δηλαδή {Στενός αγωγός, Στενός αγωγός}, {Στενός αγωγός, Φαρδύς αγωγός},
{Φαρδύς αγωγός, Στενός αγωγός} και {Φαρδύς αγωγός, Φαρδύς αγωγός} και για τους
δύο υπό-πίνακες που συµβολίζουν τις δύο επιλογές της εταιρίας COEXCO,
παρατηρείται πως τα payoffs της είναι µεγαλύτερα στη στρατηγική ‘‘στενός
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αγωγός’’(πρώτος υπό-πίνακας) από τα αντίστοιχα της στρατηγικής ‘‘φαρδύς
αγωγός’’(δεύτερος υπό-πίνακας). Σηµειώνεται στο σηµείο αυτό πως τα payoffs του
πίνακα που απεικονίζονται µε έντονη γραφή, αποτελούν τα payoffs των αυστηρά
κυρίαρχων στρατηγικών και των τριών εταιριών. Όπως γίνεται αντιληπτό, εποµένως,
και από τον πίνακα 1.10 και τα έντονα payoffs, η Nash ισορροπία θα βρίσκεται στο
προφίλ στρατηγικής όπου και τα τρία payoffs θα αποτυπώνονται µε έντονη γραφή. Άρα
Nash ισορροπία υπάρχει στο προφίλ {Στενός αγωγός, Στενός αγωγός, Στενός αγωγός}.
1.8.7. Μη-Κυρίαρχες Στρατηγικές(Nondominant Strategies)
∆εν είναι καθόλου σπάνιο το φαινόµενο να συναντώνται παίγνια όπου δεν
υπάρχουν κυρίαρχες στρατηγικές. ∆ηλαδή παίγνια δύο παικτών Α και Β, µε δύο
στρατηγικές ο καθένας , Α1, Α2, Β1 και Β2 όπου για παράδειγµα ο παίκτης Α επιλέγει
την Α1 επειδή ο παίκτης Β επιλέγει την στρατηγική Β1 γιατί είναι προς το συµφέρον του
Α. Αυτό όµως θα το παρατηρήσει ο Β και θα δει πως πλέον για το συµφέρον του είναι
να επιλέξει την στρατηγική Β2 δεδοµένου ότι ο Α θα επιλέξει την στρατηγική Α1. Αυτή
η πρόθεση όµως του Β θα γίνει αντιληπτή από τον Α και θα επιλέξει την στρατηγική Α2
γιατί πλέον θα συµφέρει στον Α αυτή η επιλογή καθώς θα του αποφέρει εκ νέου
καλύτερο payoff δεδοµένης της επιλογής Β2 του παίκτη Β. Όλη αυτή η διαδικασία θα
καταλήξει σε έναν αέναο κύκλο µε την ανωτέρω κατάσταση να επαναλαµβάνεται
συνεχώς χωρίς τέλος.
Σε αυτά τα παίγνια δεν υπάρχει Nash ισορροπία ή υπάρχουν περισσότερες από
µία.. Για την αντιµετώπιση τέτοιον θεµάτων µπορούµε να ‘‘καταφύγουµε’’ στη λύση
των µικτών στρατηγικών που θα αναλυθούν σε επόµενη παράγραφο. Άλλος τρόπος
εύρεσης λύσης στα συγκεκριµένα παίγνια είναι η εύρεση της ισορροπίας
επίκεντρου(focal-point equilibrium ή Shelling-point equilibrium προς τιµήν του
εµπνευστή της), στην οποία οι παίκτες καταλήγουν µέσω της κοινής γνώσης του
περιβάλλοντος µέσα στο οποίο δρουν. Η ισορροπία επίκεντρου δε θα αναλυθεί στην
παρούσα εργασία. Τέλος, λύση παιγνίου σε παρόµοιες καταστάσεις µπορεί να προκύψει
µέσω δύο κανόνων, του κανόνα απόφασης maximin (maximin decision rule), και του
κανόνα µετάνοιας απόφασης minimax (minimax regret decision rule) οι οποίοι θα
αναλυθούν στις επόµενες δύο παραγράφους.
1.8.7.1. Maximin Decision Rule (Κανόνας Απόφασης Maximin)
Ο maximin decision rule χρησιµοποιείται όπως γράφτηκε και παραπάνω σε
καταστάσεις όπου δεν υπάρχει Nash ισορροπία και θεωρείται ως πιο αυθαίρετος τρόπος
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εύρεσης λύσης σε παίγνια που αναλύουµε µέχρι αυτό το σηµείο της εργασίας. Το πιο
σύνηθες παράδειγµα χρήσης της maximin στρατηγικής είναι όταν ο παίκτης Α του
παιγνίου παίρνει αποφάσεις µε σκοπό την µείωση του payoff του αντιπάλου παίκτη Β.
Τότε ο παίκτης Β θα χρησιµοποιήσει τον maximin decision rule µε σκοπό να αποφύγει
τα χείριστα για αυτόν αποτελέσµατα, επιλέγοντας το µέγιστο(maximum) payoff από τα
ελάχιστα(minimum) (I. K. Geckil, P. L. Anderson, 2010). Ο αντικειµενικός σκοπός
ενός παίκτη που υιοθετεί µία τέτοιου είδους στρατηγική είναι η µεγιστοποίηση της
αίσθησης ασφάλειας που νιώθει (T. J. Webster, 2009).
Η διαδικασία επιλογής maximin στρατηγικής έχει ως εξής: Ο παίκτης παρατηρεί
τα payoffs που του προσφέρονται µέσω των στρατηγικών του ανάλογα πάντα µε την
επιλογή του αντιπάλου. Εντοπίζει τα χαµηλότερα payoff που του αποφέρει η κάθε
στρατηγική και έπειτα επιλέγει τη στρατηγική που του δίνει το µέγιστο από αυτά τα
ελάχιστα payoffs.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παίγνια που συναντάται στην βιβλιογραφία
σχετικά µε τον maximin decision rule είναι αυτό του Touchdown Game όπου αφορά
αγώνα αµερικάνικου ποδοσφαίρου το οποίο όµως δεν είναι και πολύ δηµοφιλές σε
χώρες εκτός Η.Π.Α. όπως οι χώρες της Ευρώπης και κυρίως την Ελλάδα. Εποµένως
στις επόµενες δύο υπό-παραγράφους θα παρουσιαστεί παίγνιο µε την ίδια φιλοσοφία
του Touchdown Game αλλά προσαρµοσµένο σε ένα άθληµα που είναι πολύ δηµοφιλές
στη χώρα µας, το µπάσκετ.
Παίγνιο 1.5-Τελευταία Επίθεση
1.8.7.1.1. Περιγραφή του Παιγνίου
Υποθέτουµε πως βρισκόµαστε στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται ένας πολύ
σηµαντικός αγώνας καλαθοσφαίρισης ανάµεσα στον Άρη και τον Π.Α.Ο.Κ.. Οι δύο
οµάδες βρίσκονται στους πάγκους τους και ακούν τις τελευταίες οδηγίες των
προπονητών τους στο τελευταίο time out του παιχνιδιού. Αποµένουν σχεδόν είκοσι
δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα, δηλαδή κάτι λιγότερο από µία ολόκληρη επίθεση,
ο Π.Α.Ο.Κ. προηγείται µε 71-70, αλλά η οµάδα του Άρη έχει στην κατοχή της την
µπάλα.
Ο Π.Α.Ο.Κ. µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε δύο στρατηγικές άµυνας. Πρώτη
στρατηγική είναι άµυνα ‘‘ζώνης’’ όπου οι αµυνόµενοι παίκτες ‘‘φρουρούν’’ χώρο και
όχι κάποιον συγκεκριµένο παίκτη, µε αποτέλεσµα να είναι ιδιαίτερα δύσκολη η
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πρόσβαση των αντιπάλων παικτών κοντά στο καλάθι. Αυτό όµως έχει και ένα
σηµαντικό µειονέκτηµα. Αφήνουν αρκετή ελευθερία κινήσεων στους αντιπάλους εκτός
του χώρου που προστατεύουν, µε αποτέλεσµα να είναι ιδιαίτερα πιθανό να δεχτούν
τρίποντο, κάτι το οποίο είναι δυσκολότερο να επιτευχθεί αν λάβουµε υπόψη και την
απόσταση. ∆εύτερη στρατηγική είναι η άµυνα man-to-man. Στο συγκεκριµένο είδος
άµυνας ο κάθε παίκτης αναλαµβάνει τη φύλαξη ενός αντιπάλου και τον ακολουθεί σε
οποιαδήποτε κίνηση του. Εποµένως γίνεται κατανοητό πως σε µία τέτοια περίπτωση η
επιλογή του τρίποντου δε θα ήταν η ενδεδειγµένη για την επιτιθέµενη οµάδα.
Αντιθέτως σε µία τέτοιου είδους άµυνα, ένα καλό επιθετικό σύστηµα θα έδινε ένα
πλεονέκτηµα

στους

επιτιθέµενους

για

καλάθι

δύο

πόντων

µέσα

από

τη

‘‘ρακέτα’’(‘‘ρακέτα’’ ονοµάζεται συγκεκριµένος περιορισµένος χώρος γύρο από το
καλάθι).
Ο Άρης έχει επίσης δύο στρατηγικές. Η πρώτη του επιλογή είναι ένα σύστηµα
όπου θα προσπαθήσει για την επίτευξη τριών πόντων που θα του χαρίσει και την νίκη,
το οποίο όµως περιλαµβάνει περισσότερο ρίσκο λόγω απόστασης. Η δεύτερη του
επιλογή είναι ένα σύστηµα όπου µέσω συνεργασιών των παικτών θα επιχειρήσει να
δοθεί η µπάλα σε παίκτη µέσα στη ρακέτα για την επίτευξη δύο πόντων, αλλά και εδώ
υπάρχει ο κίνδυνος η µπάλα να ‘‘κλαπεί’’ από τον αντίπαλο λόγω της πολύ σκληρής
άµυνας του αντιπάλου και της πολυπλοκότητας της επίθεσης.
Στον πίνακα 1.11 παρουσιάζονται τα payoffs των δύο αντιπάλων. Οι αριθµοί
αντιστοιχούν στην πιθανότητα επιτυχίας της στρατηγικής και κατ’ επέκταση τη νίκη
της κάθε οµάδας. Αποτελεί παίγνιο µηδενικού αθροίσµατος, δηλαδή η νίκη του ενός
σηµαίνει αυτόµατα την ήττα του άλλου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.11
Παίγνιο Τελευταία Επίθεση
Π.Α.Ο.Κ.

ΑΡΗΣ

Άµυνα ‘‘ζώνης’’

Άµυνα man-to-man

Τρίποντο

(50, 50)

(40, 60)

∆ίποντο-‘‘Ρακέτα’’

(35, 65)

(60, 40)

Payoffs: (ΑΡΗΣ, Π.Α.Ο.Κ.)

28

1.8.7.1.2. Ανάλυση του Παιγνίου
Στον πίνακα 1.11 παρατηρείται πως δεν υπάρχουν κυρίαρχες στρατηγικές. Σε
περίπτωση επιλογής άµυνας ‘‘ζώνης’’ από τον ΠΑΟΚ ο Άρης θα επιδιώξει επίθεση
τριών πόντων. Αν όµως γίνουν αντιληπτές οι προθέσεις του Άρη, ο ΠΑΟΚ θα επιλέξει
άµυνα man-to-man. Αν γίνουν αντιληπτές και οι προθέσεις του ΠΑΟΚ από τον Άρη θα
επιλεγεί η επίθεση του δίποντου από την ‘‘ρακέτα’’, µε αποτέλεσµα ο ΠΑΟΚ να
αλλάξει και πάλι την προτίµησή του σε άµυνα ‘‘ζώνης’’ καταλήγοντας σε αέναο κύκλο.
Θα αναλυθεί στο σηµείο αυτό η λύση του παιγνίου µέσω των maximin
στρατηγικών. Τα προφίλ στρατηγικής των δύο παικτών είναι: {Τρίποντο, Άµυνα
‘‘ζώνης’’}, {Τρίποντο, Άµυνα man-to-man}, {∆ίποντο-‘‘Ρακέτα’’, Άµυνα ‘‘ζώνης’’}, {
∆ίποντο-‘‘Ρακέτα’’, man-to-man}. Εάν η οµάδα του Άρη επιλέξει την στρατηγική
Τρίποντο, το ελάχιστο payoff που µπορεί να αποκοµίσει είναι 40 και το µέγιστο 50. Αν
επιλέξει την στρατηγική ∆ίποντο-‘‘Ρακέτα’’ το ελάχιστο payoff είναι 35 και το µέγιστο
60. Στον maximin decision rule όµως αυτό που ενδιαφέρει τον παίκτη όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, είναι τα ελάχιστα payoff που µπορεί να αποκοµίσει. Το
ελάχιστο payoff της πρώτης στρατηγικής είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της
δεύτερης στρατηγικής. Εποµένως ο Άρης θα επιλέξει τη στρατηγική ‘‘Τρίποντο’’. Ο
ΠΑΟΚ µε τη στρατηγική άµυνας ‘‘ζώνης’’ θα έχει στην χειρότερη περίπτωση 50, ενώ
στην καλύτερη 65. Με την άµυνα man-to-man το χειρότερο payoff είναι 40 και το
καλύτερο 60. Το µέγιστο µεταξύ των ελαχίστων 50 και 40 είναι το 50, που του
προσφέρεται µέσω της πρώτης στρατηγικής. Το maximin προφίλ στρατηγικών είναι το
{Τρίποντο, Άµυνα ‘‘ζώνης’’}.
1.8.7.2. Minimax Regret Decision Rule (Κανόνας Μετάνοιας Απόφασης Μinimax)
Ο συγκεκριµένος κανόνας συνδέεται άµεσα µε την έννοια της µετάνοιας σε
περίπτωση επιλογής λανθασµένης στρατηγικής. Μέσω αυτού του κανόνα ουσιαστικά ο
παίκτης θέλει να µειώσει τις ‘‘τύψεις’’ που θα νιώθει µετά, σε περίπτωση αποτυχίας της
επιλογής του, να µειώσει δηλαδή την απώλεια ευκαιρίας(opportunity loss). Απώλεια
ευκαιρίας είναι η διαφορά µεταξύ ενός δοθέντος payoff και του πιθανού βέλτιστου
payoff που µπορεί να αποκοµίσει(T. J. Webster, 2009). Εποµένως επιλέγει την
στρατηγική µε την µικρότερη διαφορά στα payoff. Ο minimax regret decision rule
επιλέγεται όπως έχει ειπωθεί παραπάνω όταν υπάρχουν περισσότερες από µία Nash
ισορροπίες ή καθόλου Nash ισορροπία και ταυτόχρονα ο παίκτης φοβάται ιδιαίτερα για
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τον αν θα µπορούσε να επιλέξει µία στρατηγική που θα του απέφερε καλύτερο
αποτέλεσµα.
Στη συνέχεια θα περιγραφεί και θα αναλυθεί το παίγνιο 1.5 επιλέγοντας όµως οι
δύο προπονητές minimax απόφαση µετάνοιας(minimax regret decision) για την εξέλιξη
του παιγνίου. Επίσης θα παρουσιαστούν οι πίνακες 1.12 και 1.13 που θα περιγράφουν
τη διαδικασία για την εύρεση λύση σ’ αυτήν την παραλλαγή του παιγνίου σύµφωνα µε
τον πίνακα 1.11 της παραγράφου 1.8.7.1.1..
1.8.7.2.1. Περιγραφή του Παιγνίου
Η συγκεκριµένη παραλλαγή του παιγνίου βασίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό του
αρχικού. Ουσιαστικά αυτό που αλλάζει είναι η σηµαντικότητα του καλαθοσφαιρικού
αγώνα που θα ‘‘επιβάλει’’ στους προπονητές να επιλέξουν µία στρατηγική όπου θα
τους προκαλέσει το µικρότερο δυνατό αίσθηµα µετάνοιας σε περίπτωση ανεπιτυχής
εξέλιξης του αγώνα. Εποµένως τα payoffs του πίνακα 1.11 ισχύουν και σε αυτή την
παραλλαγή του παιγνίου απλώς αυξάνεται σηµαντικά η κρισιµότητα του αγώνα.
Υποθέτουµε πως ο συγκεκριµένος αγώνας είναι ο τελικός µίας διοργάνωσης στον
οποίο κρίνεται η κατάκτηση κάποιου τίτλου. ∆ηλαδή εκτός από τη µεγάλη
αντιπαλότητα των δύο παικτών, διακυβεύονται πολλά περισσότερα από το γόητρο της
νίκης σε ένα ντέρµπι, το οποίο θα αναγκάσει του προπονητές να υιοθετήσουν την
minimax regret στρατηγική. Τα τέσσερα προφίλ στρατηγικής παραµένουν ως έχουν,
{Τρίποντο, Άµυνα ‘‘ζώνης’’}, {Τρίποντο, Άµυνα man-to-man}, {∆ίποντο-‘‘Ρακέτα’’,
Άµυνα ‘‘ζώνης’’}, { ∆ίποντο-‘‘Ρακέτα’’, man-to-man}.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.12
Πίνακας Απώλειας Ευκαιρίας του ΑΡΗ
Στρατηγικές Π.Α.Ο.Κ.
Άµυνα ‘‘ζώνης’’

Άµυνα man-to-man

Απώλεια

Τρίποντο

50-50 = 0

60-40 = 20

Ευκαιρίας ΑΡΗ

∆ίποντο-‘‘Ρακέτα’’

50-35 = 15

60-60 = 0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.13
Πίνακας Απώλειας Ευκαιρίας του Π.Α.Ο.Κ.
Απώλεια Ευκαιρίας Π.Α.Ο.Κ.

Στρατηγικές ΑΡΗ

Άµυνα ‘‘ζώνης’’

Άµυνα man-to-man

Τρίποντο

60-50 = 10

60-60 = 0

∆ίποντο-‘‘Ρακέτα’’

65-65 = 0

65-40 = 25

1.8.7.2.2. Ανάλυση Παιγνίου
Η ανάλυση του παιγνίου θα ξεκινήσει µε την επεξήγηση του πίνακα 1.12 στον
οποίο παρουσιάζονται οι απώλειες ευκαιρίας της οµάδας του Άρη. Εάν η οµάδα του
ΠΑΟΚ επιλέξει την στρατηγική Άµυνα ‘‘ζώνης’’, ο Άρης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα
στη στρατηγική Τρίποντο και τη στρατηγική ∆ίποντο-‘‘Ρακέτα’’. Η πρώτη στρατηγική
θα του αποφέρει payoff ίσο µε 50, ενώ η δεύτερη ίσο µε 35. Εποµένως η απώλεια
ευκαιρίας ισούται µε 15 ποσοστιαίες µονάδες(έχει αναφερθεί ανωτέρω πως τα payoffs
στο συγκεκριµένο παίγνιο αντιπροσωπεύουν πιθανότητες επί τοις εκατό) στην δεύτερη
περίπτωση, ενώ ίση µε µηδέν στην πρώτη. Εάν ο ΠΑΟΚ επιλέξει τη στρατηγική Άµυνα
man-to-man, τα payoff του Άρη στην πρώτη περίπτωση θα είναι 40 µε απώλεια
ευκαιρίας ίση µε 20, και στην δεύτερη 60 µε απώλεια ευκαιρίας ίση µε µηδέν. Ο
προπονητής του Άρη θα επιλέξει τη στρατηγική ∆ίποντο-‘‘Ρακέτα’’ γιατί η µέγιστη
απώλεια ευκαιρίας ισούται µε 15 ποσοστιαίες µονάδες σε αντίθεση µε τη στρατηγική
Τρίποντο όπου η µέγιστη απώλεια ευκαιρίας ισούται µε 20 ποσοστιαίες µονάδες.
Στον πίνακα 1.13 παρουσιάζονται οι απώλειες ευκαιρίας της οµάδας του
ΠΑΟΚ. Αν ο Άρης επιλέξει τη στρατηγική Τρίποντο, ο ΠΑΟΚ µπορεί να επιλέξει
ανάµεσα στις στρατηγικές Άµυνα ‘‘ζώνης’’ και Άµυνα man-to-man. Η πρώτη του
αποφέρει payoff ίσο µε 50 µονάδες και απώλεια ευκαιρίας ίση µε 10, ενώ η δεύτερη
payoff ίσο µε 60 και απώλεια ευκαιρίας ίση του µηδενός. Στην περίπτωση επιλογής της
στρατηγικής ∆ίποντο-‘‘Ρακέτα’’ από τον Άρη, η πρώτη στρατηγική του ΠΑΟΚ του
αποφέρει payoff ίσο µε 65 και απώλεια ευκαιρίας ίση µε µηδέν, ενώ payoff ίσο µε 40
και απώλεια ευκαιρίας ίση µε 25 µέσω της δεύτερης στρατηγικής. Ο προπονητής του
ΠΑΟΚ θα επιλέξει τη στρατηγική Άµυνα ‘‘ζώνης’’ γιατί η µέγιστη απώλεια ευκαιρίας
ισούται µε 10 ποσοστιαίες µονάδες σε αντίθεση µε τη στρατηγική Άµυνα man-to-man
όπου η µέγιστη απώλεια ευκαιρίας ισούται µε 25 ποσοστιαίες µονάδες.
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1.9. Επαναλαµβανόµενα Στατικά Παίγνια Πλήρους Πληροφόρησης
Στην παράγραφο αυτή θα αναφερθεί µία µεγάλη κατηγορία των στατικών
παιγνίων, τα Επαναλαµβανόµενα Στατικά Παίγνια Πλήρους Πληροφόρησης(Repeated
Static Games with Complete Information). Η νέα έννοια που της παραγράφου είναι
αυτή των ‘‘επαναλαµβανόµενων’’ η οποία και θα ερµηνευτεί στην εισαγωγή που
ακολουθεί.
1.9.1. Εισαγωγή
Μέχρι αυτό το σηµείο της εργασίας συναντήσαµε µόνο µη-επαναλαµβανόµενα
παίγνια, παίγνια δηλαδή, που ολοκληρώνονταν µετά το πέρας του πρώτου και
τελευταίου γύρου. Επαναλαµβανόµενο παίγνιο(repeated game) είναι ένα στατικό
παίγνιο πλήρους πληροφόρησης που παίζεται πολλές φορές, σε πολλούς γύρους και γι’
αυτό αποκαλείται και συστατικό παίγνιο(constituent game) ή παίγνιο γύρου(stage
game).(Γ. Θ. Σολδάτος, 2005).
Τα επαναλαµβανόµενα στατικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης χωρίζονται σε
δύο

κατηγορίες,

στα

απείρως

επαναλαµβανόµενα

στατικά

παίγνια

πλήρους

πληροφόρησης(infinitely repeated static games with complete information) όπου τα
παίγνια αυτά παίζονται ξανά και ξανά χωρίς τέλος, και στα στατικά παίγνια
πεπερασµένων γύρων πλήρους πληροφόρησης(finitely repeated static games with
complete information), τα οποία µε τη σειρά τους χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες.
Στα στατικά παίγνια πεπερασµένων γύρων πλήρους πληροφόρησης µε βέβαιο τέλος
(finitely repeated static games with complete information with certain end) και στα
στατικά παίγνια πεπερασµένων γύρων πλήρους πληροφόρησης µε αβέβαιο τέλος
(finitely repeated static games with complete information with uncertain end). Στα
παίγνια της δεύτερης κατηγορίας υπάρχει τέλος, απλά στην πρώτη υποκατηγορία είναι
γνωστό πότε επέρχεται το τέλος, ενώ στην δεύτερη όχι(T. J. Webster, 2009).
1.9.2. Απείρως Επαναλαµβανόµενα Στατικά Παίγνια Πλήρους Πληροφόρησης
Στα µη επαναλαµβανόµενα στατικά παίγνια οι παίκτες ακολουθούν πάντα τις
στρατηγικές που οδηγεί σε ισορροπία Nash(όταν υπάρχει µία Nah ισορροπία στο
παίγνιο). Ένα προφίλ στρατηγικών οπού οδηγεί σε ισορροπία Nash σε παίγνιο που
παίζεται µία φορά, δε σηµαίνει απαραιτήτως πως θα αποτελεί Nash ισορροπία όταν το
ίδιο παίγνιο θα επαναλαµβάνεται περισσότερες από µία φορές.
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Για να γίνει αναφορά σε τέτοιου είδους παίγνια πρέπει να αναφερθεί και η
στρατηγική trigger(trigger strategy). Υποτίθεται πως οι εταιρίες Α και Β έχουν από
τρεις στρατηγικές η κάθε µία. Εδώ θα αναφερθούν µόνο τα τέσσερα από τα εννέα
προφίλ στρατηγικών γιατί µόνο αυτά κρίνονται απαραίτητα για την ανάλυση. Τα
προφίλ είναι τα εξής: {Α1, Β1}, {Α1, Β2}, {Α2, Β1} και {Α2, Β2} µε αντίστοιχα
payoffs (20, 20), (4, 25), (25, 4) και (8, 8). Το τελευταίο προφίλ αποτελεί Nash
ισορροπία, αλλά µόνο σε µη-επαναλαµβανόµενο παίγνιο. Σε επαναλαµβανόµενο
παίγνιο είναι προφανές πως είναι προς το συµφέρον των δύο εταιριών να συνεργαστούν
και να ακολουθήσουν το προφίλ στρατηγικών {Α1, Β1}, καθώς 8+8+8+…<
20+20+20+…
Trigger στρατηγική ακολουθεί µία εταιρία όταν η άλλη, µε την οποία υπάρχει
συµφωνία, την καταπατά για να αποκοµίσει µεγαλύτερο payoff. Mέσω της στρατηγικής
αυτής, η ‘‘απατηµένη’’ εταιρία επιστρέφει και αυτή στην πριν τη συµφωνία
στρατηγική, µε αποτέλεσµα να αποκοµίζουν από το σηµείο εκείνο µικρότερα payoffs
και οι δύο. Εποµένως δε θα υπάρχει κίνητρο για καµία από της δύο εταιρίες να
παραβιάσουν τη συµφωνία και να επιλέξουν είτε η Α την Α2 που της αποφέρει 25 και
αντιστοίχως η Β την Β2 µε το ίδιο payoff. Αυτό όµως δεν ισχύει πάντα. Για παράδειγµα
αν τα payoffs των προφίλ {Α1, Β1}, {Α1, Β2}, {Α2, Β1}, {Α2, Β2} είναι (20, 20), (4,
50), (50, 4) και (19, 19) αντίστοιχα πλέον ο παίκτης B θα έχει payoff 50+19+19+…
αντί του αρχικού 25+8+8+… και ο παίκτης Α 4+19+19+… αντί του αρχικού
4+8+8+….Όλα εποµένως εξαρτώνται από τα payoffs, η διαδικασία της εκτίµηση των
οποίων θα επεξηγηθεί στην επόµενη υποπαράγραφο. Μέσω της εκτίµησης των payoffs
κρίνεται εάν συµφέρει για τον παίκτη Β να αυτοµολήσει και για τον παίκτη Α να
ακολουθήσει trigger στρατηγική.
1.9.2.1. Εκτίµηση των Payoffs των Απείρως Επαναλαµβανόµενων Παιγνίων
Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν οι τύποι µέσω των οποίων θα
εξαχθούν τα payoffs µέσω των οποίων θα γίνει κατανοητό το πώς πρέπει να κινηθεί
κάθε παίκτης για βέλτιστο αποτέλεσµα, αλλά και το τι πρέπει να περιµένει ο καθένας
από τον αντίπαλό του.
Η παρούσα αξία των µελλοντικών payoffs του παίκτη j παρουσιάζεται στην
εξίσωση 1.1, όπου το i συµβολίζει το προεξοφλητικό επιτόκιο και το t το γύρο του
παιγνίου.
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(1.1)

Εάν τα payoffs σε κάθε γύρο του παιγνίου είναι ίσα, η εξίσωση 1.1
µετατρέπεται σε:

= πj∑

(

) (1.2)

Για απείρως επαναλαµβανόµενο παίγνιο όπου n = ∞, η εξίσωση 1.2 µπορεί να
πάρει την κατωτέρω µορφή.
(

=

)

(1.3)

Με PVc συµβολίζεται η παρούσα αξία του payoff σε περίπτωση
συνεργασίας(cooperation) ενώ µε PVv συµβολίζεται η παρούσα αξία του payoff σε
περίπτωση παραβίασης(violation) της συµφωνίας συνεργασίας. Η εξίσωση που
αποδίδει την παρούσα αξία σε περιβάλλον συνεργασίας είναι ίδια µε την εξίσωση 1.3,
µε τη διαφορά πως αντί των PVj και

έχουµε

και

τα οποία µε τον δείκτη που

έχουν συµβολίζουν την κατάσταση συνεργασίας(cooperation). Στην εξίσωση 1.4 που
ακολουθεί απεικονίζεται η εν λόγω εξίσωση.

=

(

)

(1.4)

Η εξίσωση 1.5 που ακολουθεί δηλώνει την παρούσα αξία σε περίπτωση
παραβίασης της συµφωνίας.

=
Με

−

!+

"

=

−

!+

#(

)

(1.5)

συµβολίζεται το αποτέλεσµα που αποκοµίζει ο παίκτης έπειτα από την

παραβίαση της συµφωνίας, ενώ µε

το αποτέλεσµα του πίνακα που αντιστοιχεί στην

ισορροπία Nash χωρίς την ύπαρξη συµφωνίας. Το

"

συµβολίζει την παρούσα αξία

των payoffs κατά την Nash ισορροπία.
Το µόνο που αποµένει πλέον για να αποτιµηθούν τα payoffs είναι το επιτόκιο
προεξόφλησης, και στη συνέχεια µέσω υπολογισµών διαφαίνεται αν συµφέρει σε
κάποιον από τους παίκτες να παραβιάσουν τη συµφωνία, και κατά δεύτερον εάν
συµφέρει στον παίκτη που έχει εξαπατηθεί να εφαρµόσει την trigger στρατηγική.
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1.9.3. Στατικά Παίγνια Πεπερασµένων Γύρων Πλήρους Πληροφόρησης
Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω η συγκεκριµένη κατηγορία παιγνίων χωρίζεται
σε δύο υποκατηγορίες, τα στατικά παίγνια πεπερασµένων γύρων πλήρους
πληροφόρησης µε βέβαιο τέλος, δηλαδή γνωρίζουν οι παίκτες του παιγνίου έπειτα από
πόσους γύρους θα επέλθει το τέλος του παιγνίου, και στα στατικά παίγνια
πεπερασµένων γύρων πλήρους πληροφόρησης µε αβέβαιο τέλος, όπου οι παίκτες
γνωρίζουν πως υπάρχει τέλος σ’ αυτήν την κατηγορία παιγνίων χωρίς όµως να
γνωρίζουν µετά από πόσους γύρους θα συµβεί αυτό. Αυτή η υποκατηγορία παιγνίων
µοιάζει σε πολλά σηµεία µε τα απείρως επαναλαµβανόµενα στατικά παίγνια πλήρους
πληροφόρησης. Η ανάλυση των δύο αυτών υποκατηγοριών ακολουθεί παρακάτω.
1.9.3.1. Στατικά Παίγνια Πεπερασµένων Γύρων Πλήρους Πληροφόρησης µε
Βέβαιο Τέλος
Στην παράγραφο 1.9.2 παρουσιάστηκε ένα απλό παράδειγµα-παίγνιο, στο οποίο
δύο παίκτες είχαν τρεις στρατηγικές ο καθένας, όµως λόγω της χρησιµότητας στην
ανάλυση του παιγνίου µόνο των τεσσάρων από τα εννέα προφίλ στρατηγικών, δεν
κρίθηκε απαραίτητο η δηµιουργία πίνακα για την ανάλυση.
Σ’ αυτήν την παράγραφο αντιθέτως θα παρουσιαστεί ένα παρόµοιο παράδειγµαπαίγνιο από το έργο του T. J. Webster ‘‘Introduction to game theory in business and
economics’’ (2009) µέσω του οποίου θα αναλυθούν τα στατικά παίγνια πεπερασµένων
γύρων πλήρους πληροφόρησης µε βέβαιο τέλος, αλλά θα παίζουν καθοριστικό ρόλο και
οι τρεις στρατηγικές των δύο παικτών, και θα παρουσιαστούν παρακάτω στον πίνακα
1.14.
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Παίγνιο 1.6 – Παίγνιο Τύπου ‘‘∆ίληµµα του Φυλακισµένου’’
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.14
Παίγνιο Τύπου ‘‘Το ∆ίληµµα του Φυλακισµένου’’
Παίκτης B

Παίκτης A

Β1

Β2

Β3

A1

(15, 15)

(4, 20)

(0, 0)

A2

(20, 4)

(8, 8)

(0, 0)

A3

(0, 0)

(0, 0)

(1, 1)

Payoffs (Παίκτης A, Παίκτης B)
(T. J. Webster, 2009)
1.9.3.1.1. Ανάλυση Παιγνίου
Το παίγνιο 1.6 έχει εννέα προφίλ στρατηγικών: {Α1, B1}, {A1, B2}, {A1, B3},
{A2, B1}, {A2, B2}, {A2, B3}, {A3, B1}, {A3, B2}, {A3, B3}. Η πρώτη παρατήρηση
που µπορεί να γίνει για το ανωτέρω παίγνιο είναι πως έχει δύο Nash ισορροπίες, καθώς
οι Α2, Α3 και Β2, Β3 είναι αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές των παικτών Α και Β
αντιστοίχως και τα προφίλ στρατηγικών που οδηγούν στις ισορροπίες Nash είναι τα
{Α2, Β2} και {Α3, Β3}. Παρόλα αυτά όµως προς το συµφέρον και των δύο παικτών
είναι η υιοθέτηση των στρατηγικών Α1 από τον παίκτη Α και Β1 από τον παίκτη Β, οι
οποίες θα οδηγήσουν στο προφίλ στρατηγικής {Α1, Β1} και θα αποφέρει στον κάθε
παίκτη payoff ίσο µε 15.
Αυτό όµως είναι και ο λόγος που το συγκεκριµένο παίγνιο θεωρείται τύπου
‘‘∆ίληµµα του Φυλακισµένου’’. ∆ηλαδή εάν γίνει µία τέτοιου είδους συµφωνία
ανάµεσα στους παίκτες, πάντα θα έχουν κίνητρο να παραβιάσουν τη συµφωνία αυτή
γιατί θα τους αποφέρει µεγαλύτερο payoff. Για παράδειγµα αν το συγκεκριµένο παίγνιο
παιχτεί δύο γύρους και υποθέσουµε πως στον πρώτο γύρο τηρηθεί η συµφωνία και από
τους δύο, είναι πολύ πιθανό ο ένας από τους δύο να σκεφτεί να παραβιάσει τη
συµφωνία. Έτσι για τον παίκτη Α που θεωρούµε πως θέλει να τηρήσει τη συµφωνία, θα
παίξει την Α1 και στους δύο γύρους, ενώ ο Β στον δεύτερο γύρο θα την παραβιάσει και
θα επιλέξει την Β2. Τα payoff τους θα διαµορφωθούν σε 15+4 και 15+20 αντιστοίχως,
το πρώτο σαφώς µικρότερο από το συνολικό 30 που θα αποκόµιζε ο Α µέσω της
συµφωνίας, και το δεύτερο σαφώς µεγαλύτερο από το συνολικό 30 για τον Β.
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Εποµένως το προφίλ στρατηγικών {Α1, Β1} και για τους δύο γύρους δεν
αποτελεί Nash ισορροπία. Τώρα θα διαπιστωθεί εάν αποτελεί Nash ισορροπία το
προφίλ στρατηγικής {Α1, Β1} για τον πρώτο γύρο και το {Α2, Β2} για το δεύτερο
γύρο. Το συνολικό payoff υιοθετώντας τα δύο αυτά προφίλ είναι 15+8=23 και για τους
δύο παίκτες. Όµως φαίνεται πως και πάλι οι δύο παίκτες θα έχουν κίνητρο να
παραβιάσουν τη συµφωνία, καθώς εάν για παράδειγµα ο Α όντως τηρήσει τη συµφωνία
και ο Β επιλέξει την Β2 τότε τα payoffs θα είναι 4+8(<23) και 20+8(>23) αντιστοίχως.
Εννοείται πως την ίδια ακριβώς λογική θα ακολουθήσει και ο παίκτης Α λόγω
συµµετρίας του παιγνίου. Εποµένως Nash ισορροπία αποτελεί το προφίλ {Α2, Β2} και
για τους δύο γύρους του παιγνίου.
Ακόµη και µέσω trigger στρατηγικής ισχύουν τα παρακάτω: υποτίθεται πως ο Α
ανακοινώνει πως σε περίπτωση παραβίασης της συµφωνίας από τον Β από τον πρώτο
γύρο, αυτός θα ακολουθήσει την στρατηγική Α3, τότε θα βρίσκεται σε ισχύ το προφίλ
{Α3, Β2} µε payoffs και για τους δύο ίσο µε µηδέν, και συνολικό payoff 4+0 και 20+0
αντιστοίχως. Αυτή η απειλή φυσικά δεν είναι αξιόπιστη γιατί µέσω αυτής δεν
‘‘τιµωρείται’’ µόνο ο Β αλλά και ο ίδιος ο Α και είναι σίγουρο πως δε θα ακολουθηθεί
γιατί υπάρχει η παραδοχή πως οι παίκτες σκέφτονται και πράττουν ορθολογικά.
Τέτοιου είδους απειλές όπου η πραγµατοποίησή τους κοστίζει για αυτόν που απειλεί
περισσότερο από την µη-πραγµατοποίηση της, ονοµάζονται ‘‘φθηνά λόγια(cheap
talk)’’(Γ. Θ. Σολδάτος, 2005).
Γίνεται κατανοητό πως αυτό το πρόβληµα υφίσταται όσες φορές και αν παιχτεί
το εν λόγο παίγνιο, και ονοµάζεται ‘‘το πρόβληµα του τέλους του παιγνίου(end-ofgame problem)’’. Ο ορισµός αυτού του προβλήµατος είναι ο εξής: Για
επαναλαµβανόµενα παίγνια πεπερασµένων γύρων µε αµιγείς στρατηγικές πλήρους
πληροφόρησης και βέβαιο τέλος, κάθε γύρος του παιγνίου εκ των πραγµάτων
µετατρέπεται σε τελικό γύρο, µε αποτέλεσµα το επαναλαµβανόµενο παίγνιο να
µετατρέπεται σε µία σειρά από µη-επαναλαµβανόµενα στατικά παίγνια µησυνεργασίας(T. J. Webster, 2009). Στο συγκεκριµένο συµπέρασµα καταλήξαµε µέσω
της οπισθοβατικής επαγωγής. Οπισθοβατική επαγωγή(backward induction) ονοµάζεται
η µέθοδος που καθορίζει το αποτέλεσµα ενός παιγνίου σχεδιάζοντας προς τα µπροστά
και αιτιολογώντας προς τα πίσω(T. J. Webster, 2009). Τέλος παρουσιάζεται το αξίωµα
για τα συγκεκριµένα παίγνια: Στρατηγική ενός παίκτη αποτελεί στρατηγική Nash
ισορροπίας σε επαναλαµβανόµενα στατικά παίγνια πεπερασµένων γύρων, αµιγών
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στρατηγικών, πλήρους πληροφόρησης µε βέβαιο τέλος, όταν ο κάθε γύρος του παιγνίου
παίζεται σαν αυτοτελές µη-επαναλαµβανόµενο στατικό παίγνιο(T. J. Webster, 2009).
1.9.3.2. Στατικά Παίγνια Πεπερασµένων Γύρων Πλήρους Πληροφόρησης µε
Αβέβαιο Τέλος
Έχει αναφερθεί παραπάνω πως τα στατικά παίγνια πεπερασµένων γύρων
πλήρους πληροφόρησης µε αβέβαιο τέλος έχουν µεγάλη οµοιότητα µε τα απείρως
επαναλαµβανόµενα στατικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης. Η διαφορά τους είναι πως
ενώ στα πρώτα είναι γνωστό πως υπάρχει τέλος στο παίγνιο χωρίς να είναι γνωστό το
πότε, στα δεύτερα δεν υπάρχει τέλος. Εποµένως θα εισαχθεί συντελεστής αβεβαιότητας
θ που θα αντιπροσωπεύει πιθανότητα σχετικά µε το εάν θα επέλθει το τέλος του
παιγνίου σε συγκεκριµένο γύρο στις εξισώσεις 1.1 έως 1.5 που παρουσιάστηκαν στην
υποπαράγραφο 1.9.2.1 και θα παρουσιαστούν τώρα µε την µορφή που θα έχουν στα
συγκεκριµένα παίγνια.
Αναπαριστώντας πιθανότητα, ο συντελεστής θ θα κυµαίνεται 0≤ θ ≤1. Το κάθε
παίγνιο παίζεται τουλάχιστον µία φορά εποµένως για τον πρώτο γύρο του παιγνίου θα
έχει µηδενική τιµή, και ουσιαστικά ρόλο διαδραµατίζει από τον επόµενο. Το θ δηλαδή,
συµβολίζει την πιθανότητα να τερµατιστεί στον δεύτερο γύρο ενώ 1-θ είναι η
πιθανότητα να συνεχιστεί στον δεύτερο. Η πιθανότητα να συνεχιστεί στον τρίτο γύρο
θα είναι (1 − %)& , για τον τέταρτο (1 − %)' , ενώ για n-οστό γύρο (1 − %)

(

.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται εξισώσεις µε τις έννοιες των συγκεκριµένων
παιγνίων.
Η συνάρτηση που απεικονίζει το αναµενόµενο payoff του παίκτη j βρίσκεται
παρακάτω.
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(1.6)

Η εξίσωση της παρούσας αξίας του µελλοντικού payoff του παίκτη j είναι:
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Στην εξίσωση 1.7 το i είναι γνωστό από την παράγραφο 1.9.2.1 και συµβολίζει το
προεξοφλητικό επιτόκιο, ενώ το t συµβολίζει τον γύρο του παιγνίου.
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Η παρούσα αξία του payoff του παίκτη j σε περίπτωση µη συνεργασίας
απεικονίζεται από την παρακάτω εξίσωση.
"=

#(

)
+

(1.8)

Η παρούσα αξία του payoff του παίκτη j σε περίπτωση συνεργασίας
συµβολίζεται µε την παρακάτω εξίσωση.
,=
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)
+

(1.9)

Η τελευταία εξίσωση παρουσιάζει το payoff που αποφέρει στον παίκτη j σε
περίπτωση παραβίασης της συµφωνίας. Με

συµβολίζεται το αποτέλεσµα που

αποκοµίζει ο παίκτης έπειτα από την παραβίαση της συµφωνίας, ενώ µε

το

αποτέλεσµα του πίνακα που αντιστοιχεί στην ισορροπία Nash χωρίς την ύπαρξη
συµφωνίας. Το

"

συµβολίζει την παρούσα αξία των payoffs κατά την Nash

ισορροπία. Ακολουθεί η εξίσωση 1.10.
.

=(

.-

)+

(1.10)

Όταν το επιτόκιο προεξόφλησης είναι γνωστό, µέσω αντικατάστασης αυτού
αλλά και των payoffs που απεικονίζονται στον πίνακα µπορεί να εξαχθεί το
συµπέρασµα για το εάν είναι συµφέρον για τον κάθε παίκτη να παραβιάσει την
συµφωνία ή να την τηρήσει.

1.10. Μικτές Στρατηγικές(Mixed Strategies)
Σε προηγούµενες παραγράφους παρουσιάστηκαν τρόποι και θεωρήµατα µε τα
οποία ξεπερνούσαµε το πρόβληµα της ύπαρξης δύο ή καµίας Nash ισορροπίας σε µηεπαναλαµβανόµενα στατικά παίγνια µη-συνεργασίας µε πλήρη πληροφόρηση. Σ’ αυτήν
την παράγραφο θα παρουσιαστεί ο πιο διαδεδοµένος τρόπος αντιµετώπισης του
συγκεκριµένου προβλήµατος, µέσω της µίξης-συνδυασµού των στρατηγικών που
διαθέτουν οι παίκτες.
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1.10.1. Εισαγωγή
Μία µικτή στρατηγική είναι ουσιαστικά µία κατανοµή πιθανοτήτων όλων των
αµιγών στρατηγικών ενός παίκτη µε τέτοιο τρόπο ώστε το άθροισµα των πιθανοτήτων
να ισούται µε την µονάδα. Για παράδειγµα υποτίθεται ότι ένας παίκτης έχει τρεις
στρατηγικές S1, S2 και S3 µε πιθανότητα να ακολουθήσει την κάθε µία 0,5, 0,3, και 0,2
αντιστοίχως. Για καλύτερη κατανόηση των µικτών στρατηγικών θα παρουσιαστεί
παρακάτω το παίγνιο του ‘‘Η Μάχη των Φύλων(The Battle of Sexes)’’.
Προτού παρουσιαστεί το εν λόγω παίγνιο κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί
πως σε τέτοιου είδους παίγνια που είτε δεν υπάρχει καµία, είτε υπάρχουν δύο Nash
ισορροπίες, οι παίκτες διακατέχονται από αδιαφορία για το ποια από τις στρατηγικές
τους να ακολουθήσουν. Στο σηµείο αυτό παρεµβαίνουν µηχανισµοί τυχαιοποίησης για
το ποσοστό πιθανότητας µε το οποίο θα επιλεγεί η κάθε στρατηγική. Ο πιο απλός αυτού
του είδους µηχανισµός µέσω του κέρµατος και της επιλογής ‘‘κορώνα-γράµµατα’’,
όπου ταυτίζεται η µία όψη του νοµίσµατος µε µία στρατηγική και η άλλη όψη µε την
δεύτερη στρατηγική. Μέσω αυτού του µηχανισµού, σε κάθε στρατηγική δίνεται πάντα
50% πιθανότητα να ακολουθηθεί.
Παίγνιο 1.7-Η Μάχη των Φύλων
1.10.2. Περιγραφή του Παιγνίου
Στο συγκεκριµένο µη-επαναλαµβανόµενο στατικό παίγνιο µη-συνεργασίας
πλήρης πληροφόρησης αντίπαλοι παίκτες είναι η Μαρία και ο Γιώργος οι οποίοι
αποτελούν ζευγάρι. Και οι δύο παίκτες έχουν δύο στρατηγικές που αφορούν τις
προθέσεις τους για την βραδινή τους έξοδο. Η πρώτη στρατηγική είναι η διασκέδαση
σε κινηµατογράφο και η δεύτερη σε εστιατόριο. Η Μαρία προτιµά την έξοδο σε
κινηµατογράφο, ενώ ο Γιώργος προτιµά την έξοδο σε εστιατόριο. Σε κάθε περίπτωση
όµως, πρόθεση και των δύο είναι να διασκεδάσουν µαζί στον ίδιο χώρο, αλλιώς τα
payoffs και των δύο είναι ιδιαίτερα χαµηλά. Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας 1.15 που
αποτυπώνει τα payoffs σε κάθε περίπτωση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.15
Παίγνιο Η ‘‘Μάχη’’ των Φύλων
Γιώργος
Κινηµατογράφος

Εστιατόριο

Κινηµατογράφος

(4, 2)

(1, 1)

Εστιατόριο

(0,5, 0,5)

(2, 4)

Μαρία

Payoffs: (Μαρία, Γιώργος)
1.10.3. Ανάλυση του Παιγνίου
Στο

ανωτέρω

παίγνιο

υπάρχουν

τέσσερα

προφίλ

στρατηγικών.

{Κινηµατογράφος, Κινηµατογράφος}, {Κινηµατογράφος, Εστιατόριο}, {Εστιατόριο,
Κινηµατογράφος} και {Εστιατόριο, Εστιατόριο} η Μαρία θα προτιµήσει τη στρατηγική
‘‘Κινηµατογράφος’’ µε δεδοµένο πως ο Γιώργος θα επιλέξει και αυτός τη ίδια
στρατηγική. Σε περίπτωση επιλογής της στρατηγικής ‘‘Εστιατόριο’’ από τον Γιώργο θα
ήταν προς το συµφέρον της Μαρίας να επιλέξει και αυτή την ίδια στρατηγική.
Το ίδιο ισχύει και για τον Γιώργο. Προς το συµφέρον του είναι να υιοθετήσει
την στρατηγική που θα υιοθετήσει και ο αντίπαλος παίκτης, όµως δυνατότητα
συνεννόησης µεταξύ των παικτών δεν υπάρχει καθώς το παίγνιο είναι µη-συνεργασίας.
Μέσω του πίνακα 1.15 φαίνεται η εµφανής προτίµηση του Γιώργου στο εστιατόριο και
της Μαρίας στον κινηµατογράφο. Τα προφίλ στρατηγικών {Κινηµατογράφος,
Κινηµατογράφος} και {Εστιατόριο, Εστιατόριο} αποτελούν Nash ισορροπία, εποµένως
το παίγνιο έχει δύο ισορροπίες. Οι δύο παίκτες επέρχονται σε κατάσταση αδιαφορίας
όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, και πλέον πρέπει να υπολογιστούν οι πιθανότητες µε τις
οποίες θα ακολουθηθούν οι αµιγείς στρατηγικές, δηλαδή να καταλήξουµε στις µικτές
στρατηγικές των δύο παικτών και εν συνεχεία στα τελικά payoffs, τα οποία θα
αναλυθούν στην επόµενη παράγραφο.
1.10.3.1. Υπολογισµός Μικτών Στρατηγικών
Θεωρούµε αρχικά πως g είναι η πιθανότητα επιλογής της στρατηγικής
‘‘Κινηµατογράφος’’ από την Μαρία και 1-g η πιθανότητα επιλογής της στρατηγικής
‘‘Εστιατόριο’’.

Οµοίως,

r

είναι

η

πιθανότητα

να

επιλεγεί

η

στρατηγική

‘‘Κινηµατογράφος’’ από τον Γιώργο, και 1-r η πιθανότητα να επιλεγεί η στρατηγική
‘‘Εστιατόριο’’.
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Το αναµενόµενο payoff της Μαρίας µέσω της υιοθέτησης της πρώτης
στρατηγικής είναι η πιθανότητα r επί τέσσερα (το payoff της Μαρίας µέσω του προφίλ
στρατηγικής {Κινηµατογράφος, Κινηµατογράφος}) συν την πιθανότητα 1-r επί ένα (το
payoff της Μαρίας µέσω του προφίλ στρατηγικής {Κινηµατογράφος, Εστιατόριο}).
∆ηλαδή θα ισχύει: r(4)+(1-r)(1) = 3r+1.
Οµοίως το αναµενόµενο payoff της Μαρίας µέσω της υιοθέτησης της
στρατηγικής ‘‘Εστιατόριο’’ είναι η πιθανότητα r επί ένα δεύτερο της µονάδας (το
payoff της Μαρίας µέσω του προφίλ στρατηγικής {Εστιατόριο, Κινηµατογράφος}), συν
την πιθανότητα 1-r επί δύο (το payoff της Μαρίας µέσω του προφίλ στρατηγικής
{Εστιατόριο, Εστιατόριο}). ∆ηλαδή θα ισχύει: r(0,5)+(1-r)(2) = 2-1,5r. Τα
αποτελέσµατα αυτά συνοψίζονται και στον πίνακα 1.16 που ακολουθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.16
Υπολογισµός Μικτών Στρατηγικών Γιώργου
Γιώργος

Κινηµατογράφος
Μαρία

Κινηµατογράφος

Εστιατόριο

(4, 2)

(1, 1)

r(4)+(1-r)(1)
= 3r+1

Εστιατόριο

(0,5, 0,5)

(2, 4)

r(0,5)+(1-r)(2)
= 2-1,5r

Payoffs: (Μαρία, Γιώργος)
Η Μαρία θα προτιµήσει την πρώτη στρατηγική (δηλαδή µε πιθανότητα g=1),
και µάλιστα θα αποτελεί αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική εάν 3r+1 > 2-1,5r δηλαδή εάν
r > 0,222. Αντιθέτως η δεύτερη στρατηγική θα αποτελεί αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική
και θα προτιµηθεί από την Μαρία (δηλαδή g=0), εάν r < 0,222. Τέλος η Μαρία θα είναι
αδιάφορη µεταξύ των δύο στρατηγικών εάν r=0,222, δηλαδή εάν ο Γιώργος επιλέξει µε
πιθανότητα 0,222 την στρατηγική ‘‘Κινηµατογράφος’’ και µε πιθανότητα 0,778 την
στρατηγική ‘‘Εστιατόριο’’. Το payoff του Γιώργου θα είναι 3(0,222)+1 = 2-1,5(0,222)
= 1,667.
Στο σηµείο αυτό θα γίνει η ίδια ανάλυση για να προκύψουν τα αποτελέσµατα
της Μαρίας. Το αναµενόµενο payoff του Γιώργου µέσω της υιοθέτησης της πρώτης
στρατηγικής είναι η πιθανότητα g επί δύο (το payoff του Γιώργου µέσω του προφίλ
στρατηγικής {Κινηµατογράφος, Κινηµατογράφος}) συν την πιθανότητα 1-g επί ένα
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δεύτερο της µονάδας (το payoff του Γιώργου µέσω του προφίλ στρατηγικής
{Εστιατόριο, Κινηµατογράφος}). ∆ηλαδή θα ισχύει: g(2)+(1-g)(0,5) = 1,5g+0,5.
Οµοίως το αναµενόµενο payoff Γιώργου µέσω της υιοθέτησης της στρατηγικής
‘‘Εστιατόριο’’ είναι η πιθανότητα g επί ένα (το payoff του Γιώργου µέσω του προφίλ
στρατηγικής {Κινηµατογράφος, Εστιατόριο}), συν την πιθανότητα 1-g επί τέσσερα (το
payoff του Γιώργου µέσω του προφίλ στρατηγικής {Εστιατόριο, Εστιατόριο}). ∆ηλαδή
θα ισχύει: g(1)+(1-g)(4) = 4-3g. Τα αποτελέσµατα αυτά συνοψίζονται στον πίνακα 1.17
που ακολουθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.17
Υπολογισµός Μικτών Στρατηγικών Μαρίας
Γιώργος

Μαρία

Κινηµατογράφος

Εστιατόριο

Κινηµατογράφος

(4, 2)

(1, 1)

Εστιατόριο

(0,5, 0,5)

(2, 4)

g(2)+(1-g)(0,5)

g(1)+(1-g)(4)

= 1,5g+0,5

= 4-3g

Payoffs: (Μαρία, Γιώργος)
Ο Γιώργος θα προτιµήσει την πρώτη στρατηγική (δηλαδή µε πιθανότητα r=1),
και µάλιστα θα αποτελεί αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική εάν 1,5g+0,5 > 4-3g δηλαδή
εάν g > 0,778. Αντιθέτως η δεύτερη στρατηγική θα αποτελεί αυστηρά κυρίαρχη
στρατηγική και θα προτιµηθεί από το Γιώργο (δηλαδή r=0), εάν g < 0,778. Τέλος o
Γιώργος θα είναι αδιάφορος µεταξύ των δύο στρατηγικών εάν g=0,778, δηλαδή εάν ο
Γιώργος επιλέξει µε πιθανότητα 0,778 την στρατηγική ‘‘Κινηµατογράφος’’ και µε
πιθανότητα 0,222 την στρατηγική ‘‘Εστιατόριο’’. Το payoff της Μαρίας θα είναι
1,5(0,778)+0,5 = 4-3(0,778) = 1,667.

1.11. ∆υναµικά Παίγνια µε Πλήρη και Τέλεια Πληροφόρηση
Σε αυτή την παράγραφο θα αναλυθούν διαφορετικά είδη παιγνίων τα οποία θα
βρίσκονται κάτω από συνθήκες πλήρους πληροφόρησης. Τα δυναµικά παίγνια
(dynamic games) είναι γνωστά και ως παίγνια διαδοχικών γύρων (sequential-move
games) ή πολυσταδιακά παίγνια (multistage games). Με τον όρο τέλεια πληροφόρηση
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(perfect information) εννοείται πως ο κάθε παίκτης είναι γνώστης των προηγούµενων
κινήσεων του αντιπάλου παίκτη, και γνωρίζει την ‘‘τοποθεσία’’ του στην
διαγραµµατική αναπαράσταση του παιγνίου (H. S. Bierman, L. Fernandez, 1998). Στα
δυναµικά παίγνια οι παίκτες κινούνται διαδοχικά. Σε κάθε γύρο θεωρείται πως
‘‘παίζει’’ ένας µόνο παίκτης, ο οποίος προσπαθεί να υπολογίσει την κίνηση του
αντίπαλου παίκτη µε βάση το τι στρατηγικές έχει ακολουθήσει σε παρελθόντες γύρους.
1.11.1. ∆ιαγραµµατική Αναπαράσταση ∆υναµικών Παιγνίων
Η διαγραµµατική αναπαράσταση των δυναµικών παιγνίων αφορά την εκτατική
µορφή του παιγνίου(extensive form game), δηλαδή την αναπαράσταση µέσω ενός
δέντρο παιγνίου (game tree), στο οποίο συνοψίζονται όλα τα στοιχεία και πληροφορίες
του παιγνίου όπως οι παίκτες του παιγνίου, τα στάδια-γύρους, η σειρά των κινήσεων,
όλες οι διαθέσιµες πληροφορίες για τον κάθε παίκτη σε κάθε στάδιο του παιγνίου, οι
στρατηγικές των παικτών, και τα payoffs των εναλλακτικών στρατηγικών. (T. J.
Webster, 2009).
Τα συστατικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα δέντρο παιγνίου θα
αναλυθούν σ’ αυτό το σηµείο. Κόµβος απόφασης (Decision node) είναι η τοποθεσίαθέση ενός παίκτη στο δέντρο του παιγνίου όπου καλείται να επιλέξει την επόµενη
κίνηση του. Κλαδιά (Branches) είναι οι ακµές που ξεκινούν από ένα κόµβο απόφασης
σε ένα δέντρο παιγνίου και αντικατοπτρίζουν τις πιθανές κινήσεις του παίκτη. Ρίζα του
παιγνίου (Root of a game) είναι ο πρώτος κόµβος απόφασης σε ένα δέντρο παιγνίου.
Όλες οι επακόλουθες ρίζες του παιγνίου ονοµάζονται υπορίζες(subroots). Τερµατικός
κόµβος (Terminal node) είναι το σηµείο του δέντρου παιγνίου στο οποίο το παίγνιο
τερµατίζεται. Για καλύτερη κατανόηση του τι συµβαίνει µε τα δυναµικά παίγνια,
ακολουθεί το διάγραµµα 1.2 και στη συνέχεια η ανάλυση του.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2
Απλό ∆υναµικό Παίγνιο

Payoffs: (Παίκτης Α, Παίκτης Β)
(T. J. Webster, 2009)
Στο ανωτέρω διάγραµµα, η σειρά κινήσεων ξεκινά από τα αριστερά προς τα
δεξιά. Στην ρίζα του δέντρου του παιγνίου αναπαρίσταται η κίνηση του παίκτη Α στον
πρώτο γύρο, όπου καλείται να αποφασίσει ανάµεσα στο ναι ή το όχι. Έπειτα από την
κίνηση του παίκτη Α, έρχεται η σειρά του παίκτη Β για να επιλέξει ανάµεσα στο ναι ή
το όχι στο δεύτερο γύρο του παιγνίου.
Στα δυναµικά παίγνια υπάρχει µία διαφοροποίηση σχετικά µε τις πληροφορίες
που γνωρίζουν οι δύο αντίπαλοι παίκτες. Ενώ ο παίκτης Β γνωρίζει την επιλογή του
παίκτη Α και µετά ανταποκρίνεται µε την δική του κίνηση, δεν ισχύει το ίδιο και για
τον παίκτη Α, ο οποίος µόνο υποθέσεις µπορεί να κάνει σχετικά µε την κίνηση του Β.
Φυσικά λόγω του ορθολογισµού που θεωρείται πως διακατέχει τους παίκτες του
παιγνίου, και της οπισθοβατικής επαγωγής µπορεί να γίνει διάκριση σχετικά µε το τι
είναι συµφέρον και τι όχι για αυτόν. Αυτό όµως θα αναλυθεί σε επόµενη παράγραφο
της εργασίας. Σύµφωνα µε το διάγραµµα 1.2, το µέγιστο όφελος που µπορεί να
αποκοµίσει ο παίκτης Α είναι µέσω της επιλογής ναι από τον ίδιο και εν συνεχεία και
από τον παίκτη Β όπου θα του αποφέρει το µέγιστο πιθανό payoff ίσο µε 15. Αντιθέτως
για τον παίκτη Β είναι συµφέρον ο Α να επιλέξει όχι και στη συνέχεια και ο ίδιος να
κάνει την ίδια επιλογή, όπου θα του αποφέρει payoff ίσο µε 25. Βαθύτερες αναλύσεις
θα γίνουν στις επόµενες παραγράφους, όπου θα αναλυθεί πλήρως η λογική και ο τρόπος
µε τον οποίο οι αντίπαλοι επιλέγουν τις στρατηγικές τους.
45

1.11.2. Τέλεια Ισορροπία Υποπαιγνίων (Subgame Perfect Equilibrium)
Τα παίγνια εκτατικής µορφής περιέχουν υποπαίγνια (subgames) τα οποία
αποτελούν και τα ίδια παίγνια εκτατικής µορφής τα οποία ξεκινούν από κάποιο κόµβο
απόφασης εκτός από τον αρχικό κόµβο. Σε αυτά τα υποπαίγνια ανήκουν όλοι οι κόµβοι
απόφασης που έπονται του αρχικού κόµβου του υποπαιγνίου (Γ. Θ. Σολδάτος, 2005).
Υπόριζα (subroot) ονοµάζεται η ρίζα του υποπαιγνίου.
Για τον παίκτη Α η καλύτερη κίνηση όπως αναφέρθηκε ανωτέρω είναι η
επιλογή του ναι. Πράττοντας ορθολογικά ο παίκτης Β θα επιλέξει και αυτός την
επιλογή ναι έναντι της επιλογής όχι γιατί θα του αποφέρει payoff 20 έναντι 5.
Τα προφίλ στρατηγικών όπου επιλέγουν και οι δύο παίκτες το ‘‘ναι’’, αλλά και
το ‘‘όχι’’ αποτελούν Nash ισορροπία γιατί οι παίκτες δεν µπορούν να αποκοµίσουν
µεγαλύτερο payoff µέσω άλλης επιλογής. Πιο συγκεκριµένα αποτελούν Nash
ισορροπίες υποπαιγνίων. Λόγω του ότι κάθε υποπαίγνιο αντιµετωπίζεται ως ξεχωριστό
παίγνιο, γι’ αυτό και υπάρχει σε κάθε ένα από αυτά µία ισορροπία Nash. Η µοναδική
ισορροπία που προκύπτει µέσα από τις ισορροπίες υποπαιγνίων, ονοµάζεται Τέλεια
Ισορροπία Nash Υποπαιγνίων (Subgame Perfect Nash Equilibrium). Στο διάγραµµα 1.3
απεικονίζεται και πάλι το απλό δυναµικό παίγνιο του διαγράµµατος 1.2, όπου
διαφαίνεται ένα από τα υποπαίγνια του παιγνίου µέσα στο διακεκοµµένο περίγραµµα.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3
Υποπαίγνιο

Payoffs: (Παίκτης Α, Παίκτης Β)

(T. J Webster, 2009)
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1.11.3. Οπισθοβατική Επαγωγή (Backward Induction)
Η γνωστότερη µέθοδος εξεύρεσης της τέλειας ισορροπίας Nash υποπαιγνίων
είναι αυτή της οπισθοβατικής επαγωγής που επινοήθηκε από τον Reinhard Selten το
1965. Ο κάθε παίκτης ‘‘προβλέπει’’ την αντίδραση του αντιπάλου στην κίνηση που θα
πραγµατοποιήσει ο ίδιος, και έπειτα καθορίζει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει για
να του αποφέρει το βέλτιστο payoff. Στο σηµείο αυτό θα παρουσιαστεί το παίγνιο 1.8
µε ονοµασία ‘‘Το παίγνιο του Κλώνου’’, το οποίο υπάρχει στο βιβλίο των H. Scott
Bierman και Luis Fernandez ‘‘Game theory with economic application’’ καθώς και στο
‘‘Introduction to game theory in business and economics’’ του Thomas J. Webster, στο
οποίο αρχικά θα υπάρχει ο πίνακας αποτελεσµάτων παρουσιαζόµενο ως µηεπαναλαµβανόµενο στατικό παίγνιο και στη συνέχεια η εκτατική του µορφή µε τον
πίνακα αποτελεσµάτων παρουσιαζόµενο ως δυναµικό παίγνιο, ακολουθούµενοι από
ανάλυση για τις διαφορές ανάµεσα στα δύο είδη παιγνίων.
Παίγνιο 1.8-Το Παίγνιο του Κλώνου
1.11.3.1. Περιγραφή του Παιγνίου
Η εταιρία πληροφοριακών συστηµάτων Nexus Corporation έχει κατασκευάσει
ένα νέο πρόγραµµα Η/Υ και βρίσκεται σε δίληµµα για το είδος της διαφηµιστικής
καµπάνιας που θα ακολουθήσει. Οι επιλογές τις είναι δύο, η πλήρως επιστηµονικά
εµπεριστατωµένη καµπάνια, η οποία για λόγους συντοµίας θα ονοµάζεται ‘‘πλήρης’’, η
οποία θα κοστίσει αρκετά στην εταιρία, θα προσφέρει µεγάλα κέρδη τον πρώτο χρόνο
αλλά θα µειωθούν αρκετά το δεύτερο λόγω του κορεσµού που θα έχει υπάρξει στην
αγορά. Αντιθέτως αν ακολουθήσει την απλή στρατηγική, δηλαδή της διάδοσης ‘‘από
στόµα σε στόµα’’, τότε δε θα υπάρξει µεγάλο κόστος στην εταιρία, τα έσοδα της
εταιρίας θα είναι µειωµένα τον πρώτο χρόνο, αλλά λόγω της διάδοσης µε το πέρασµα
του χρόνου, το δεύτερο χρόνο τα έσοδα θα αυξηθούν.
Η εταιρία Mobius LCC, παρόµοιου αντικειµένου µε την Nexus, σκοπεύει να
κατασκευάσει ένα πρόγραµµα-κλώνο παρόµοιο µε αυτό της Nexus που χαρακτηρίζεται
ως πρόγραµµα-υποκατάστατο σχετικά κατώτερης ποιότητας. Το δίληµµα για την εν
λόγω εταιρία είναι να κατασκευάσει το πρόγραµµα και να εισέλθει στη συγκεκριµένη
αγορά ή όχι. Εάν η απόφαση είναι θετική η Mobius θα σχεδιάζει τον πρώτο χρόνο το
συγκεκριµένο πρόγραµµα και τον δεύτερο θα προσπαθήσει να κερδίσει ένα µερίδιο
αγοράς από την Nexus. Στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες 1.18 που απεικονίζει το
παίγνιο ως µη-επαναλαµβανόµενο στατικό παίγνιο, και 1.19 που συγκεντρώνει τα
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αποτελέσµατα του παιγνίου ως δυναµικό παίγνιο, καθώς και το διάγραµµα 1.4 που
απεικονίζει την εκτατική µορφή του παιγνίου µε τα υποπαίγνια του να βρίσκονται σε
διακεκοµµένο περίγραµµα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.18
Το Παίγνιο του Κλώνου
Mobius

Nexus

Είσοδος

Μη-είσοδος

Πλήρης

($380, -$250)

($430, $0)

Απλή

($400, $100)

($800, $0)

Payoffs: (Nexus, Mobius)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.19
Στρατηγική Μορφή του ∆υναµικού Παιγνίου του Κλώνου
Mobius

Nexus

[Είσοδος,

[Είσοδος,

[Μη-Είσοδος,

[Μη-Είσοδος,

Είσοδος]

Μη-Είσοδος]

Είσοδος]

Μη-Είσοδος

Πλήρης

($380, -$250)

($380, -$250)

($430, $0)

($430, $0)

Απλή

($400, $100)

($800, $0)

($400, $100)

($800, $0)

Payoffs: (Nexus, Mobius)
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4
∆υναµικό Παίγνιο του Κλώνου

Payoffs: (Nexus, Mobius)

1.11.3.2. Ανάλυση του Παιγνίου
Η εταιρία Nexus στον πίνακα 1.18, όπου παρουσιάζεται το παίγνιο ως µηεπαναλαµβανόµενο στατικό παίγνιο, διαθέτει αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική, την απλή
στρατηγική, καθώς ότι στρατηγική και να επιλέξει η Mobius, η επιλογή της Nexus θα
είναι πάντα η ίδια. Σε άλλη παράγραφο της εργασίας έχει αναφερθεί πως αρκεί µόνο
ένας από τους δύο παίκτες να διαθέτει αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική για να υπάρχει
Nash ισορροπία. Αυτό ακριβώς συµβαίνει στο παίγνιο του πίνακα 1.18 µε το προφίλ
στρατηγικών {Απλή, Είσοδος} να αποτελεί Nash ισορροπία, όµως δε θα αναλυθεί
περαιτέρω γιατί παρόµοια παίγνια έχουν αναλυθεί διεξοδικά σε προηγούµενα σηµεία
της εργασίας. Ο σκοπός του συγκεκριµένου πίνακα είναι η συσχέτιση και σύγκριση
ανάµεσα στα στατικά και δυναµικά παίγνια.
Στην οπισθοβατική επαγωγή η διερεύνηση του παιγνίου ξεκινά από τους
τερµατικούς κόµβους του δέντρου και συνεχίζει προς τον αρχικό κόµβο. Στο παίγνιο
µας υπάρχουν τέσσερις τερµατικοί κόµβοι στους οποίους καταλήγει έπειτα από την
κίνηση του δεύτερου παίκτη, της Mobius. Η Mobius έχει τέσσερις πιθανές αντιδράσεις
στην επιλογή της Nexus, [Είσοδος, Είσοδος], [Είσοδος, Μη-Είσοδος], [Μη-Είσοδος,
Είσοδος] και [Μη-Είσοδος, Μη-Είσοδος], όπου ο πρώτος όρος µέσα στις αγκύλες
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απεικονίζει την αντίδραση της Mobius, εάν η Nexus ακολουθήσει την πρώτη
στρατηγική της, την ‘‘Πλήρη’’, και ο δεύτερος όρος της αγκύλης απεικονίζει την
αντίδρασή της εάν η Nexus επιλέξει τη δεύτερη στρατηγική της. Όλα τα προφίλ
στρατηγικών σ’ αυτό το δυναµικό παίγνιο, όπως συνοψίζονται και στον πίνακα 1.19
είναι: {Πλήρης, [Είσοδος, Είσοδος]}, {Πλήρης, [Είσοδος, Μη-Είσοδος]} , {Πλήρης,
[Μη-Είσοδος, Είσοδος]}, {Πλήρης, [Μη-Είσοδος, Μη-Είσοδος]}, {Απλή, [Είσοδος,
Είσοδος]}, {Απλή, [Είσοδος, Μη-Είσοδος]}, {Απλή, [Μη-Είσοδος, Είσοδος]},
{Απλή, [Μη-Είσοδος, Μη-Είσοδος]}, όπου τα payoffs του πίνακα 1.18 εµφανίζονται
εις διπλούν στον πίνακα 1.19 και κατ’ επέκταση στα παραπάνω προφίλ στρατηγικών.
Αυτό είναι λογικό καθώς τα payoffs για να προκύψουν απαιτούνται µόνο οι δύο από
τους τρεις όρους που εµπεριέχονται στο κάθε προφίλ. Για παράδειγµά στα προφίλ
{Πλήρης, [Είσοδος, Είσοδος]}, {Πλήρης, [Είσοδος, Μη-Είσοδος]} αυτό που
ενδιαφέρει είναι οι όροι ‘‘Πλήρης’’ και ‘‘Είσοδος’’, τα οποία είναι κοινά στα δύο αυτά
προφίλ και αντιστοιχούν στο ίδιο payoff. Ουσιαστικά ενδιαφέρει µόνο η έντονη γραφή
που απεικονίζει τις αντιδράσεις της Mobius που ‘‘ενεργοποιούνται’’ ανάλογα µε την
επιλογή της Nexus.
Στο παίγνιο υπάρχουν δύο υποπαίγνια, τα οποία αντιµετωπίζονται ως
ξεχωριστά παίγνια. Σύµφωνα µε το διάγραµµα 1.4 φαίνονται τα δύο υποπαίγνια µέσα
στα δύο διακεκοµµένα περιγράµµατα. Το πρώτο υποπαίγνιο αφορά την επιλογή της
Mobius όταν η Nexus επιλέγει την ‘‘Πλήρη’’ στρατηγική, ενώ το δεύτερο υποπαίγνιο
αφορά την επιλογή της όταν η Nexus επιλέγει την ‘‘Απλή’’ στρατηγική. Αν η Mobius
επιλέξει την στρατηγική της εισόδου ως απάντηση στην ‘‘Πλήρη’’ στρατηγική της
Nexus θα της αποφέρει payoff αξίας ίσης µε -$250.000, ενώ αν επιλέξει τη στρατηγική
της µη-εισόδου θα της αποφέρει µηδενικό payoff. Η δεύτερη επιλογή είναι βέλτιστη για
την Mobius και γι’ αυτό αποτελεί ισορροπία υποπαιγνίου. Εάν η Nexus επιλέξει την
στρατηγική ‘‘Απλή’’ και η Mobius επιλέξει τη στρατηγική ‘‘Είσοδος’’ θα έχει payoff
ίσο µε $100.000, ενώ αν επιλέξει τη στρατηγική ‘‘Μη-Είσοδος’’ θα έχει µηδενικό
payoff. Εποµένως η υιοθέτηση της πρώτης στρατηγικής από την Mobius σε αυτήν την
περίπτωση αποτελεί ισορροπία υποπαιγνίου λόγω του καλύτερου payoff.
Οι δύο επιλογές της Mobius που αποτελούν ισορροπία υποπαιγνίου θα
συνεχίσουν στην ανάλυση του παιγνίου, ενώ οι υπόλοιπες δύο δεν απασχολούν πλέον
τους δύο αντίπαλους παίκτες. Εποµένως η στρατηγική της εταιρίας είναι η [ΜηΕίσοδος, Είσοδος], δηλαδή δε θα εισέλθει στην αγορά σε περίπτωση που ο αντίπαλος
παίκτης υιοθετήσει την ‘‘Πλήρη’’ στρατηγική, ενώ θα εισέλθει στην αγορά αυτού του
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προϊόντος εάν η αντίπαλος εταιρία επιλέξει την ‘‘Απλή’’ στρατηγική. Η οπισθοβατική
επαγωγή ‘‘βρίσκεται’’ πλέον στους κόµβους απόφασης S2 και S3, οι οποίοι αποτελούν
το δίληµµα της εταιρίας Nexus. ∆ηλαδή αποτελούν τις δύο στρατηγικές από τις οποίες
πρέπει να επιλέξει η εν λόγω εταιρία στον κόµβο απόφασης S1 που αποτελεί και τον
αρχικό κόµβο του δέντρου του παιγνίου 1.8. Εάν επιλέξει την ‘‘Πλήρη’’ στρατηγική,
και συνυπολογιστεί πως η Mobius έχει ήδη επιλέξει την στρατηγική µη-εισόδου στο
συγκεκριµένο υποπαίγνιο, θα της αποφέρει payoff ίσο µε $430.000. Εάν επιλέξει την
‘‘Απλή’’ στρατηγική, και οµοίως συνυπολογιστεί πως η Mobius έχει επιλέξει τη
στρατηγική εισόδου στο συγκεκριµένο υποπαίγνιο, θα της αποφέρει payoff ίσο µε
$400.000. Το πρώτο payoff είναι σαφώς πιο συµφέρον για την Nexus και θα υιοθετηθεί
από την εταιρία η ‘‘Πλήρης’’ στρατηγική. Εποµένως το προφίλ στρατηγικών {Πλήρης,
[Μη-Είσοδος, Είσοδος]} αποτελεί Τέλεια Nash Ισορροπία Υποπαιγνίων.
Για δυναµικά παίγνια δύο παικτών µε δύο στρατηγικές ο καθένας η απεικόνιση
των προφίλ στρατηγικών είναι εύκολη και όµοια µε τις ανωτέρω. Όµως είναι πολύ πιο
δύσκολη η απεικόνιση των προφίλ στρατηγικών όταν οι παίκτες του παιγνίου είναι
περισσότεροι από δύο, µε κλιµακούµενο βαθµό πολυπλοκότητας όσο αυξάνονται οι
παίκτες. Το ίδιο ισχύει και όταν το παίγνιο αυξάνει σε γύρους επαναλήψεων. Γι’ αυτό
το λόγο είναι αποδεκτό η απεικόνιση των προφίλ στρατηγικής να πραγµατοποιείται µε
πιο απλό και κατανοητό τρόπο. Για παράδειγµα το προφίλ στρατηγικής {Πλήρης, [ΜηΕίσοδος, Είσοδος]}, λόγω του ότι ο όρος ‘‘Είσοδος’’ δεν εξυπηρετεί κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό, παρά µόνο πληροφοριακό, µπορεί να µετατραπεί σε {Πλήρης → Μη-Είσοδος}.
Οµοίως σε ένα παίγνιο όπου υπάρχουν οι παίκτες Α, Β, Γ, και ∆ µε τις στρατηγικές που
µετέχουν στην τέλεια Nash ισορροπία υποπαιγνίων να είναι, για παράδειγµα, οι Α1, Β1,
Γ3 και ∆2, το αντίστοιχο προφίλ στρατηγικών θα είναι το {Α1 → Β1 → Γ3 → ∆2}. Η
συγκεκριµένη απεικόνιση θα χρησιµοποιηθεί στο υπόλοιπο της εργασίας.
1.11.4. ∆υναµικά Παίγνια µε Περισσότερους Γύρους
Ένας από τους τοµείς στον οποίο εφαρµόζεται η Θεωρία Παιγνίων, όπως έχει
αναφερθεί και στην αρχή της παρούσας εργασίας, είναι οι διεθνείς σχέσεις και η
αντιµετώπιση πολεµικών κρίσεων. Μία από τις πιο γνωστές κρίσεις αυτού του είδους
είναι αυτή της Κούβας ανάµεσα στις ΗΠΑ και την Σοβιετική Ένωση το 1963. Η εν
λόγω κρίση έγινε αντικείµενο έρευνας της Θεωρίας Παιγνίων και υπάρχει µεγάλη
βιβλιογραφία στην οποία αναλύεται. Η πιο πρόσφατη παρόµοια κρίση που έχει συµβεί
στη χώρα µας αφορά αυτήν των Ιµίων, η οποία θα αναλυθεί στις αµέσως επόµενες
παραγράφους στο παίγνιο 1.9.
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Παίγνιο 1.9-Η Κρίση των Ιµίων
1.11.4.1. Περιγραφή του Παιγνίου
1.11.4.1.1. Γεγονότα πριν από το Παίγνιο
Από τον ∆εκέµβριο του 1995 η Τουρκία ξεκίνησε να αµφισβητεί το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των βραχονησίδων Ίµια, παρά το γεγονός ότι παραδόθηκαν στο
ελληνικό κράτος από το ιταλικό µετά το πέρας του ΄Β παγκοσµίου πολέµου. Τον
Ιανουάριο του 1996 κάτοικοι της Καλύµνου ύψωσαν την ελληνική σηµαία στις
βραχονησίδες µετά το έντονο κλίµα αµφισβήτησης που καλλιεργούνταν όλο αυτό το
χρονικό διάστηµα από τα ΜΜΕ της Τουρκίας. Η απάντηση της Τουρκίας ήρθε από
έναν Τούρκο δηµοσιογράφο που κατέβασε την ελληνική σηµαία και ύψωσε την
τουρκική. Μάλιστα βιντεοσκοπήθηκε η πράξη αυτή και ‘‘παιζόταν’’ στην τουρκική
τηλεόραση. Η απάντηση της ελληνικής πλευράς ήρθε από το περιπολικό ‘‘Αντωνίου’’
του Πολεµικού Ναυτικού, όπου και πάλι ύψωσε την ελληνική σηµαία στις
βραχονησίδες.(http://el.wikipedia.org).
1.11.4.1.2. Γεγονότα του Παιγνίου
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.5
Παίγνιο ‘‘Η Κρίση στα Ίµια’’

Payoffs: (Τουρκία, Ελλάς)
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Οι στρατηγικές από της οποίες πρέπει να επιλέξουν οι δύο αντίπαλοι
απεικονίζονται στο διάγραµµα 1.5. Πρώτη καλείται να αποφασίσει τι στρατηγική θα
ακολουθήσει. Οι δύο πιθανές στρατηγικές είναι αυτή της κλιµάκωσης, δηλαδή να
αναπτύξει τον στόλο της στην περιοχή των Ιµίων και της αποκλιµάκωσης, δηλαδή να
δεχτεί την τελευταία κίνηση της Ελλάδος µε την τοποθέτηση της σηµαίας της στα Ίµια.
Η δεύτερη στρατηγική αποφέρει payoff ίσο µε -1 για την Τουρκία, γιατί µέσω αυτής
της κίνησης ουσιαστικά θα έκανε ένα βήµα πίσω στην επιθετική πολιτική που
ακολουθούσε για δεκαετίες, και στην προσπάθεια της για την δηµιουργία ‘‘γκρίζων
ζωνών’’ στο Αιγαίο πέλαγος. Το payoff της Ελλάδος από µία τέτοια κίνηση της
Τουρκίας θα είναι µηδενικό, γιατί δεν κερδίζει κάτι, καθώς οι βραχονησίδες
θεωρούνται ελληνικές από το 1945, αλλά και δεν χάνει ούτε σε υλικά αγαθά, ούτε σε
κύρος.
Αν επιλεχθεί η στρατηγική της κλιµάκωσης, µε ανάπτυξη τουρκικού στόλου
στην περιοχή, πλέον είναι η σειρά της Ελλάδας να κινηθεί σε αυτό το γύρο του
παιγνίου. Οι στρατηγικές της είναι η κλιµάκωση, όπου θα κάνει µία ‘‘µεγαλύτερη’’
κίνηση από την αντίπαλό της, όπως η ανάπτυξη του δικού της στόλου στην περιοχή και
την κατάληψη κάποιας βραχονησίδας από τις ελληνικές ειδικές δυνάµεις, και η
αποκλιµάκωση που θα της αποφέρει payoff ίσο µε -4, γιατί ουσιαστικά παραιτείται των
κυριαρχικών της δικαιωµάτων σε ελληνική γη. Εποµένως θα χάσει και σε υλικά αγαθά,
και σε κύρος στο εξωτερικό, και στην ψυχολογία του ελληνικού λαού αλλά κυρίως θα
δώσει κίνητρο στον αντίπαλο παίκτη για παρόµοιες ενέργειες στο µέλλον. Μέσω της
αποκλιµάκωσης από µέρους της Ελλάδας, η Τουρκία θα αποκοµίσει payoff ίσο µε δύο,
καθώς θα έχει κερδίσει και στις εντυπώσεις αλλά και στην ουσία αυτό που επιδίωξε.
Έπειτα από το πέρας του γύρου στον οποίο κινήθηκε η Ελλάδα, και αν έχει
επιλέξει την στρατηγική της κλιµάκωσης, στον επόµενο γύρο θα κινηθεί και πάλι η
Τουρκία µε τρεις διαθέσιµες στρατηγικές πλέον. Η πρώτη είναι αυτή της περαιτέρω
κλιµάκωσης που θα σηµάνει την έναρξη πολέµου µεταξύ των δύο χωρών. Τα payoffs
σε περίπτωση πολέµου είναι αρνητικά και για τις δύο χώρες, λόγω των απωλειών σε
ανθρώπινες ζωές, αλλά και της καταστροφής στις οικονοµίες των δύο χωρών. Payoff
ίσο µε -10 είναι αυτό της Τουρκίας, ενώ της Ελλάδας ίσο µε -6. Το payoff της Ελλάδας
είναι µεγαλύτερο γιατί θεωρείται πως είναι υποχρεωµένη να εισέλθει στον
συγκεκριµένο πόλεµο για υπεράσπιση εδαφών της. Η δεύτερη στρατηγική της
Τουρκίας είναι αυτή της αποκλιµάκωσης. Τα payoff αυτής της στρατηγικής έχουν
αναφερθεί και επεξηγηθεί ανωτέρω. Η τρίτη στρατηγική της Τουρκίας είναι αυτή της
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‘‘Απάντησης’’. ∆ηλαδή η Τουρκία θα πραγµατοποιήσει µία κίνηση µερικής
κλιµάκωσης για να εξισορροπήσει την κατάσταση. Η κίνηση αυτή είναι της κατάληψης
της δεύτερης βραχονησίδας από τις τουρκικές ειδικές δυνάµεις καθώς η πρώτη έχει ήδη
καταληφθεί από τις ελληνικές στον προηγούµενο γύρο του παιγνίου.
Εάν η Τουρκία επιλέξει την τρίτη στρατηγική της, το παίγνιο δεν τελειώνει αλλά
συνεχίζει στον τέταρτο γύρο, ο οποίος θα είναι και ο τελευταίος. Στον γύρο αυτό
κινείται η Ελλάδα µε δύο πιθανές στρατηγικές. Η πρώτη στρατηγική της είναι αυτή της
κλιµάκωσης που στο σηµείο αυτό θα ισούται µε πόλεµο ανάµεσα στις δύο χώρες και τα
γνωστά payoffs -10 και -6 για την Τουρκία και την Ελλάδα αντίστοιχα. Η δεύτερη
στρατηγική είναι αυτή της αποκλιµάκωσης που θα αποφέρει το γνωστό από τον
δεύτερο γύρο του παιγνίου payoff ίσο µε 2 για την Τουρκία. Για την Ελλάδα το payoff
είναι και πάλι αρνητικό αλλά µεγαλύτερο από -4. Τα payoff της Ελλάδας είναι ίσο µε -2
καθώς στο συγκεκριµένο σηµείο της κρίσης είχε επέµβει ως διαµεσολαβητής η
κυβέρνηση των ΗΠΑ για αναίµακτη λύση, πιέζοντας και τις δύο πλευρές για
αποκλιµάκωση. Το payoff της Τουρκίας είναι θετικό γιατί ουσιαστικά είχε επιτύχει τον
σκοπό της για την έναρξη αµφισβήτησης περιοχών στο Αιγαίο πέλαγος, ενώ η Ελλάδα
παραιτήθηκε από την υπεράσπιση εδαφών της. Έτσι το payoff της είναι αρνητικό, αλλά
όχι όσο το -4 γιατί αυτό συνέβη έπειτα από διεθνείς πιέσεις.
1.11.4.2. Ανάλυση Παιγνίου
Στο συγκεκριµένο δυναµικό παίγνιο θα βρεθεί η Τέλεια Nash Ισορροπία
Υποπαιγνίων µέσω της οπισθοβατικής επαγωγής. Η έναρξη της οπισθοβατικής
επαγωγής πραγµατοποιείται από τους τερµατικούς κόµβους του τελευταίου γύρου, στον
οποίο αποφασίζει η Ελλάδα. Οι δύο στρατηγικές της είναι η ‘‘Αποκλιµάκωση’’ που της
αποφέρει payoff ίσο µε -2, και η ‘‘Κλιµάκωση – Πόλεµος’’ που της αποφέρει payoff
ίσο µε -6. Το payoff της πρώτης στρατηγικής παρότι αρνητικό είναι σαφώς καλύτερο
από το αντίστοιχο της δεύτερης στρατηγικής. Εποµένως στο υποπαίγνιο που ξεκινά από
τον τέταρτο κόµβο απόφασης ισορροπία υποπαιγνίου αποτελεί η στρατηγική
‘‘Αποκλιµάκωση’’ και η στρατηγική ‘‘Κλιµάκωση – Πόλεµος’’ πρέπει να ξεχαστεί.
Συνεχίζοντας προς τα πίσω µε την οπισθοβατική επαγωγή, στον τρίτο κόµβο
απόφασης, η Τουρκία διαθέτει τρεις διαθέσιµες στρατηγικές. Η ‘‘Κλιµάκωση –
Πόλεµος’’ που της αποφέρει payoff ίσο µε -10, η ‘‘Αποκλιµάκωση’’ που της αποφέρει
payoff ίσο µε -1 και η ‘‘Απάντηση’’ που έπειτα και από την επιλογή της Ελλάδας θα
της αποφέρει payoff ίσο µε 2. Η τρίτη στρατηγική είναι αυτή που της αποφέρει το
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βέλτιστο payoff και αποτελεί ισορροπία υποπαιγνίου. Οι άλλες δύο πρέπει να
διαγραφούν.
Συνεχίζοντας και πάλι προς τα πίσω στον δεύτερο κόµβο απόφασης, η Ελλάδα
διαθέτει δύο διαθέσιµες στρατηγικές. Η ‘‘Κλιµάκωση’’, που έπειτα από την επιλογή
της Τουρκίας στον τρίτο κόµβο απόφασης και της ίδιας στον τέταρτο, της αποφέρει
payoff ίσο µε -2, και η ‘‘Αποκλιµάκωση’’ µε payoff ίσο µε -4. Η πρώτη είναι σαφώς η
βέλτιστη και αποτελεί ισορροπία του υποπαιγνίου που ξεκινά από τον δεύτερο κόµβο,
ενώ η δεύτερη δε θα απασχολήσει περαιτέρω το παίγνιο.
Τέλος, συνεχίζοντας προς τον αρχικό κόµβο απόφασης, ο οποίος αφορά τον
πρώτο γύρο του παιγνίου όπου κινείται η Τουρκία, υπάρχουν δύο διαθέσιµες
στρατηγικές γι’ αυτήν. Η πρώτη είναι η ‘‘Κλιµάκωση’’, που αποφέρει στην Τουρκία
payoff ίσο µε 2 έπειτα από την επιλογή της Ελλάδας στον δεύτερο και τέταρτο γύρο,
και της ίδιας στον τρίτο, και η δεύτερη στρατηγική αυτή της αποκλιµάκωσης που της
αποφέρει payoff ίσο µε -1. Η ‘‘Κλιµάκωση’’ θα επιλεχθεί από την Τουρκία, έχοντας
καταλήξει στην Τέλεια Nash Ισορροπία Υποπαιγνίων, η οποία είναι {Κλιµάκωση →
Κλιµάκωση → Απάντηση → Αποκλιµάκωση}.
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας όπου
παρουσιάστηκαν τα σηµαντικότερα είδη παιγνίων, µε κατάληξη τα δυναµικά παίγνια
της παραγράφου 1.11 και των υποπαραγράφων της. Με αυτό το είδος παιγνίων θα
συνεχιστεί η εργασία στα επόµενα δύο κεφάλαια.
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Κεφάλαιο 2ο
Συγχωνεύσεις – Εξαγορές και Θεωρία Παιγνίων
2.1. Εισαγωγή
Μέσω της παγκοσµιοποίησης που έχει επέλθει τις δύο τελευταίες δεκαετίες η
ανταγωνιστικότητα στο διεθνές εµπόριο έχει κορυφωθεί. Αυτό για τους πελάτες είναι
ιδιαιτέρως θετικό καθώς υπηρεσίες και προϊόντα τους παρέχονται σε χαµηλότερη τιµή
µε καλύτερη ποιότητα, και φυσικά πολύ µεγαλύτερη ποικιλία. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο
για τις εταιρίες. Πολλές επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να προσαρµοστούν στα νέα
δεδοµένα µε αποτέλεσµα οι εξελίξεις να τις ‘‘προσπεράσουν’’. Αντιθέτως, άλλες µέσω
ριζικών αλλαγών κατάφεραν να επιβιώσουν, ακόµη και να γιγαντωθούν. Μία από αυτές
τις αλλαγές είναι οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές(Merger & Acquisition) εταιριών από
άλλες εταιρίες.
Αυτό είναι και το αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου, στο οποίο θα δοθούν
στοιχεία σχετικά µε τις συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θα
αναφερθούν τα είδη τους και τέλος θα παρουσιαστούν δύο δυναµικά παίγνια που
πραγµατεύονται σενάρια συγχωνεύσεων εταιριών του εξωτερικού.
2.2. Τι είναι Εξαγορές, τι είναι Συγχωνεύσεις
Ο όρος ‘‘συγχωνεύσεις και εξαγορές’’ αναφέρεται στις πτυχές των
επιχειρησιακών στρατηγικών, των οικονοµικών των επιχειρήσεων και γενικότερα τη
διοίκηση επιχειρήσεων, όσον αφορά τη αγορά, πώληση, διαίρεση και συγχώνευση
διαφορετικών εταιριών και παρόµοιων οντοτήτων, µε σκοπό την ταχύτατη ανάπτυξη
της επιχείρησης στον τοµέα της ή σε καινούριο τοµέα χωρίς τη δηµιουργία θυγατρικών
εταιριών και επενδυτικών εγχειρηµάτων κοινοπραξίας εταιριών. (en.wikipedia.org)
Παρότι πολλές φορές συγχωνεύσεις και εξαγορές ταυτίζονται, εντούτοις δεν
είναι το ίδιο. Συγχώνευση υφίσταται συµφωνούν να συνεχίσουν την πορεία τους σαν
µία ενιαία οντότητα. Αυτού του είδους η συνένωση συνήθως ονοµάζεται ‘‘Συγχώνευση
µεταξύ Ίσων’’(‘‘Merger of Equals’’). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις συνήθως τα µεγέθη των
δύο προς συγχώνευση εταιριών έχουν περίπου το ίδιο µέγεθος, οι µετοχές τους
αποσύρονται και αντικαθίστανται από νέες της καινούριας συγχωνευµένης εταιρίας και
πιθανών να υπάρξει και αλλαγή στην ονοµασία της εταιρίας. Αυτό συνέβη στην
περίπτωση των Glaxo Wellcome και SmithKline Beecham το 1999, όπου η νέα τους
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ονοµασία ήταν GlaxoSmithKline(en.wikipedia.org). Αντιθέτως στην περίπτωση της
εξαγοράς µία εταιρία απορροφάται από µία συνήθως µεγαλύτερη µεγέθους εταιρία, µε
την απόκτηση όλων των περιουσιακών στοιχείων της εξαγοραζόµενης εταιρίας και µε
τις µετοχές της να παύουν να υφίστανται και είναι αντικείµενο αγοραπωλησίας.
2.3. Είδη Συγχωνεύσεων και Εξαγορών
2.3.1. Είδη Συγχωνεύσεων
Τέσσερα είναι τα είδη συγχωνεύσεων, παρόλο που µόνο τα δύο από αυτά
παρουσιάζονται ως προσοδοφόρα για τις εταιρίες που το επιχειρούν. Η Οριζόντια
Συγχώνευση(Horizontal Merger) η οποία συµβαίνει όταν δύο εταιρίες παρόµοιου
µεγέθους που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο αποφασίζουν να συνεχίσουν την
‘‘πορεία’’ τους µέσω της συγχώνευσης. Μέσω αυτής της συγχώνευσης επιχειρείται η
µείωση κόστους καθώς η διαδικασία παραγωγής και οι εγκαταστάσεις των δύο
εταιριών συνδυάζονται. Η Κάθετη Συγχώνευση(Vertical Merger), στην οποία δύο
εταιρίες οι οποίες συνδέονται µε σχέση πελάτη-προµηθευτή, αποφασίζουν να
ενοποιηθούν. Μέσω αυτής της ενοποίησης επιχειρείται η µείωση της αβεβαιότητας που
πάντα υπάρχει στις σχέσεις προµηθευτή-πελάτη, καθώς και η επίτευξη οικονοµίας
κλίµακας. Η Οµοιογενής Συγχώνευση(Seamless Merger) επιτυγχάνεται µέσω της
συγχώνευσης δύο ή περισσοτέρων εταιριών που θέλουν να επιτύχουν το ίδιο
αποτέλεσµα-στόχο χωρίς απαραιτήτως να ανήκουν στον ίδιο κλάδο ή να έχουν σχέση
συνεργασίας. Τέλος η Συνενωτική Συγχώνευση(Conglomerate Merger), µέσω της
οποίας συνδέονται εταιρίες που δεν έχουν κανένα κοινό σηµείο σύνδεσης µεταξύ τους.
Όπως γίνεται κατανοητό τα δύο είδη συγχωνεύσεων µε το µεγαλύτερο ποσοστό
επιτυχίας για τα οποία έγινε λόγος είναι η οριζόντια και η κάθετη συγχώνευση.(∆.
Καληµέρης, 2008; J. Lipczynski, J. Wilson, 2001)
2.3.2. Είδη Εξαγορών
∆ύο είναι τα είδη των εξαγορών. Η ‘‘Φιλική Εξαγορά’’, στην οποία η διοίκηση
της εξαγοραζόµενης εταιρίας συµφωνεί µε την διαδικασία εξαγοράς, καθώς και µε το
ποσό της εξαγοράς µε τη διοίκηση της εξαγοράστριας εταιρίας, διευκολύνοντάς την
στην προώθηση της όλης διαδικασίας. Και η ‘‘Εχθρική Εξαγορά’’, η οποία συναντάται
συχνότερα, στην οποία οι διοικήσεις των δύο εταιριών δεν καταφέρνουν να έρθουν σε
συµφωνία, µε αποτέλεσµα η διοίκηση της εξαγοράστριας εταιρίας να απευθυνθεί στους
µετόχους της προς-εξαγορά εταιρίας, προτείνοντας τους την ανταλλαγή µετοχών. Αυτή
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η προσφορά ανταλλαγής µετοχών δεν αποβαίνει συχνά ‘‘καρποφόρα’’ µε αποτέλεσµα
να καταφεύγουν πλέον στην προσφορά µετρητών (∆. Καληµέρης, 2008).
Στον πίνακα 2.1 που ακολουθεί συνοψίζονται είδη συγχωνεύσεων και εξαγορών
που έχουν περιγραφεί στην υπάρχουσα εργασία αλλά και πιο ‘‘ιδιόµορφα’’ καθεστώτα,
καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τα συγκεκριµένα είδη αποκτήσεων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1
Είδη Συγχωνεύσεων και Εξαγορών

Μορφές
Συνεργασίας

Μέγεθος
Συνεργαζόµενων
Εταιριών

Εταιρικό Σχήµα

Συναίνεση των

που Προκύπτει

Μερών

Συγχώνευση(Merger)

Ίσο Μέγεθος

Νέο

Υπαρκτή

Εξαγορά(Acquisition)

Άνισο Μέγεθος

Υφιστάµενο/Νέο

Υπαρκτή

Άνισο Μέγεθος

Υφιστάµενο/Νέο

Ανύπαρκτη

Άνισο Μέγεθος

Υφιστάµενο

Υπαρκτή

Άνευ Σηµασίας

Νέο

Υπαρκτή

Άνισο Μέγεθος

Νέο

Υπαρκτή/Ανύπαρκτη

Άνισο Μέγεθος

Υφιστάµενη

Υπαρκτή

Επιθετική Εξαγορά
(Hostile Takeover)
Απόκτηση Ελέγχου
(Takeover)
Κοινοπραξία
(Joint Venture)
Εξαγορά µε
∆ανεισµό(L.B.O.)
Εξαγορά
Μάνατζµεντ(Μ.Β.Ο.)

(Ν. Η. Γεωργιάδης, 1999)
2.4. Κίνητρα για µία Συγχώνευση – Εξαγορά
Η συγχώνευση – εξαγορά θεωρείται ένας από τους καλύτερους τρόπους
επένδυσης. Για να αποδειχτεί, όµως, και στην πράξη µία σωστή επιχειρηµατική κίνηση
απαιτούνται ορισµένες προϋποθέσεις, όπως η εναρµόνιση των εργαζοµένων των δύο
εταιριών στη φιλοσοφία της νέας εταιρίας, σε σηµείο όπου η συνεργασία σταδιακά θα
φτάσει στο µέγιστο επίπεδο, κάτι το οποίο φυσικά συµβαίνει έπειτα από συµβιβασµούς
και των δύο πλευρών. Γιατί όµως αυτού του είδους η επένδυση είναι τόσο διαδεδοµένη
παρά τον κίνδυνο µη αρµονικής συνεργασίας και δυσλειτουργίας της νέας εταιρίας που
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πάντα ενυπάρχει σε παρόµοιες περιπτώσεις; Θα αναφερθούν στο σηµείο αυτό στα
κίνητρα µίας πιθανής συγχώνευσης-εξαγοράς.
•

Η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας µέσω της µείωσης µέρους του σταθερού
κόστους της ενιαίας πλέον οντότητας η οποία επιτυγχάνεται από την µηδιατήρηση(µέσω πιθανής πώλησης) πλεοναζουσών εγκαταστάσεων και
διαδικασιών, αυξάνοντας τα περιθώρια κέρδους.

•

Η επίτευξη οικονοµιών από την αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδοµών.

•

Αύξηση του µεριδίου αγοράς, καθώς τα µερίδια που κατείχαν οι δύο εταιρίες
ουσιαστικά συνενώνονται.

•

Εξουδετέρωση ενός κύριου ανταγωνιστή στην αγορά που δραστηριοποιούνται.

•

Μεγιστοποίηση του µεγέθους και της αξιοπιστίας της εταιρίας

•

Μέσω αυτής της µεγιστοποίησης, άνοιγµα σε νέα µερίδια αγοράς, µε πελάτες
που αναζητούν µεγαλύτερη αξιοπιστία από την εταιρία – προµηθευτή.

•

Αύξηση της δανειοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης

•

Φορολογικά οφέλη είτε µέσω της αλλαγής της κλίµακας φορολόγησης, είτε
µέσω της αύξησης του ορίου των αποθεµατικών, είτε µέσω και των δύο
παραµέτρων

•

Αύξηση των κερδών ανά µετοχή

2.5. Συγχωνεύσεις – Εξαγορές στο Εξωτερικό
2.5.1. Το Μεγάλο Κίνηµα Συγχωνεύσεων (The Great Merger Movement)
Το χρονικό διάστηµα µεταξύ του 1895 και 1905 στις Η.Π.Α. σηµαδεύτηκε από
το φαινόµενο πολλαπλών συγχωνεύσεων. Μικρές επιχειρήσεις µε µικρό µερίδιο αγοράς
ξεκίνησαν µία διαδικασία συγχωνεύσεων και ενοποιήσεων µε αποτέλεσµα τον
σχηµατισµό µεγάλων εµπορικών οργανισµών, πραγµατικών εµπορικών κολοσσών που
κυριάρχησαν στις αγορές. Ο αριθµός των εταιριών που προχώρησαν σε αυτού του
είδους τις συγχωνεύσεις υπολογίζεται στις 1.800. Η συνολική αξία των εταιριών που
αποκτήθηκαν µέχρι το 1900 µέσω αυτής της διαδικασίας υπολογίζεται στο 20% της
χώρας. Σκοπός τους ήταν η καθολική κυριαρχία τους στην αγορά µέσω της δηµιουργίας
µονοπωλίων. Κλασσικά παραδείγµατα των εταιριών που δηµιουργήθηκαν είναι οι
DuPont, US Steel και General Electric (en.wikipedia.org).
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2.5.2. Κύµατα Συγχωνεύσεων
Από την έναρξη των πρώτων συγχωνεύσεων το 1895 έως και σήµερα έχουν
υπάρξει περίοδοι που χαρακτηρίστηκαν από την µεγάλη έξαρση συγχωνεύσεων και
εξαγορών. Ο αριθµός αυτών των ‘‘κυµάτων’’ συγχωνεύσεων είναι έξι. Η πρώτη
περίοδος είναι αυτή που αναφέρθηκε στην προηγούµενη υποπαράγραφο. Η διάρκειά
της συνοψίζεται από το 1897 έως το 1904 και χαρακτηρίστηκε από οριζόντιες
συγχωνεύσεις. Το δεύτερο ‘‘κύµα’’ διήρκησε από το 1916 έως το 1929 και ως επί των
πλείστων οι συγχωνεύσεις ήταν κάθετες. Το χρονικό διάστηµα από το 1965 έως το
1969 ξεκίνησαν οι συγχωνεύσεις µεταξύ εταιριών διαφορετικών τοµέων, δηλαδή οι
συνενωτικές συγχωνεύσεις όπως χαρακτηρίστηκαν στην υποπαράγραφο 2.3.1. Οι
εξαγοράστριες εταιρίες επιθυµούσαν να κατέχουν άλλες εταιρίες διαφοροποιηµένου
αντικειµένου

µε

σκοπό

τη

δηµιουργία

ενός

ολοκληρωµένου

επενδυτικού

χαρτοφυλακίου. Αυτού του είδους τις συγχωνεύσεις περιελάµβανε το τρίτο ‘‘κύµα’’. Η
περίοδος από το 1981 έως το 1989, που αποτελεί την τέταρτη περίοδο, χαρακτηρίστηκε
από τις ‘‘επιθετικές’’ εξαγορές. Τα δύο τελευταία κύµατα συγχωνεύσεων από το 1992
έως το 2000 και από το 2003 έως το 2008 χαρακτηρίστηκε από εξαγορές και
συγχωνεύσεις µεταξύ εταιριών που βρίσκονται στον ίδιο ή παρεµφερή τοµέα αλλά και
σε διεθνή πλέον τοµέα δραστηριοτήτων (en.wikipedia.org).
2.5.3. Οι Μεγαλύτερες Συγχωνεύσεις των ∆εκαετιών 1990 και 2000
Οι δύο προηγούµενες δεκαετίες σηµαδεύτηκαν από τροµακτικά µεγάλα ποσά
εξαγορών εταιριών. Στους πίνακες 2.2 και 2.3 παρουσιάζονται οι δέκα µεγαλύτερες σε
µέγεθος εξαγορές εταιριών κάθε δεκαετίας.

60

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2
Οι Μεγαλύτερες Εξαγορές από το 1990 έως το 1999
ΕΤΟΣ

ΕΞΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ

ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ

ΕΞΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΑΤΟΜ.
USD

1999

Vodafone Airtouch PLC

Mannesmann

183.000

1999

Pfizer

Warner-Lambert

90.000

1998

Exxon

Mobil

77.200

1998

Citicorp

Travelers Group

73.000

1999

SBC Communications

Ameritech Corporation

63.000

1999

Vodafone Group

AirTouch Communications

60.000

1998

Bell Atlantic

GTE

53.630

1998

BP

Amoco

53.000

1999

Qwest Communications

US WEST

48.000

1997

Worldcom

MCI Communications

42.000
(en.wikipedia.org)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3
Οι µεγαλύτερες εξαγορές από το 2000 έως το 2009
ΕΤΟΣ

ΕΞΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ

ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ

ΕΞΑΓΟΡΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΑΤΟΜ.

Σ

USD

2000

Fusion: AOL Inc.

Time Warner

164.747

2000

Glaxo Wellcome Plc.

SmithKline Beecham Plc

75.961

2004

Royal Dutch Petroleum

‘‘Shell’’ Transport &

74.559

Company

Trading Co.

2006

AT&T Inc.

BellSouth Corporation

72.671

2001

Comcast Corporation

AT&T Broadband

72.041

2009

Pfizer Inc.

Wyeth

68.000

2002

Pfizer Inc.

Pharmacia Corporation

59.515

2004

JPMorgan Chase & Co.

Bank One Corporation

58.761

2008

InBev Inc.

Anheuser-Busch

52.000

Companies, Inc.
(en.wikipedia.org)
2.6. Συγχωνεύσεις-Εξαγορές Ελληνικών Εταιριών
Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν και για τις ελληνικές επιχειρήσεις τον
καλύτερο τρόπο επένδυσης. Ειδικά ο χώρος των Βαλκανίων είναι ιδιαίτερα ελκυστικός
λόγω των πολύ χαµηλών φορολογικών συντελεστών στις συγκεκριµένες χώρες.
2.6.1. Ελληνικές Επενδύσεις-Εξαγορές στα Βαλκάνια
Στην υποπαράγραφο αυτή θα γίνει αναφορά στις ελληνικές επενδύσεις µέσω
εξαγορών στις χώρες των Βαλκανίων, και στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας 2.3 που
απεικονίζει ορισµένες από τις ελληνικές εταιρίες, τον αριθµό των εξαγορών που
πραγµατοποίησαν καθώς και τις χώρες στις οποίες επένδυσαν.
Η Αλβανία αποτελεί µία από τις πρώτες επιλογές των ελληνικών εταιριών. Οι
ελληνικές επενδύσεις υπερβαίνουν τα 800 εκατ, δολάρια αποτελώντας το 27% των
ξένων επενδύσεων στη χώρα, και κατέχοντας την πρώτη θέση στη σχετική λίστα. Στις
270 ανέρχονται οι ελληνικές εταιρίες και δραστηριοποιούνται στους τοµείς των
εµπορικών τραπεζών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, είδη ένδυσης και κατασκευών. Στη
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Βουλγαρία ο αριθµός αυτός ανέρχεται περίπου στις 1500 µε επενδυόµενο κεφάλαιο 1,5
δις ευρώ από το 1992 έως το 2006. Στη Ρουµανία 505,5 εκατ. Ευρώ επενδύθηκαν
συνολικά από τις 800 περίπου ελληνικές επιχειρήσεις, τοποθετώντας τη χώρα µας στην
ένατη θέση των χωρών που επενδύουν στη χώρα. Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες,
ασφαλιστικές υπηρεσίες, ναυτιλιακά και πληροφορική είναι οι κυριότεροι τοµείς
επένδυσης. Η Ελλάδα επανέρχεται στην πρώτη θέση των ξένων επενδυτών στη Σερβία
µέσω των ελληνικών εταιριών. Ο ΟΤΕ συγκεκριµένα από το 1997 κατέχει το 20% της
Telecom Serbia. Τέλος και στα Σκόπια οι ελληνικές εταιρίες κατέχουν την πρώτη θέση
µεταξύ των ξένων επενδυτών. Την τελευταία δεκαπενταετία το επενδυόµενο ποσό
ξεπερνά το 1 δις ευρώ. Ορυχεία, ενέργεια, βιοµηχανία τσιµέντου, τράπεζες, τρόφιµα οι
κυριότεροι τοµείς επένδυσης των ελληνικών εταιριών(∆. Καληµέρης, 2008).
Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας 2.4 που δείχνει τις εταιρίες µε τις
σηµαντικότερες επενδύσεις-εξαγορές στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, τον αριθµό των
εξαγορών που πραγµατοποίησαν, καθώς και τις χώρες στις οποίες έγιναν οι επενδύσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4
Οι Σηµαντικότερες Ελληνικές Εξαγορές στα Βαλκάνια
Εταιρία

Αριθµός
Εξαγορών

Χώρες Εξαγοράς

Τοµέας Επένδυσης

Κύπρος, Ρουµανία, Σερβία, Σκόπια,

Τράπεζες, Information

Ελλάδα

Technology, leasing

Alpha Bank

7

Altec

2

Ρουµανία, Βουγλαρία

Πληροφορική

Alumil Μυλωνάς

1

Βοσνία

Αλουµίνιο

Autohellas

1

Βουλγαρία

Υπηρεσίες

Chipita

1

NA Ευρώπη

Αρτοσκευάσµατα

Coca Cola 3E

6

Σερβία, Βουλγαρία, Σκόπια, Ρωσία,

Εµφιάλωση, Τρόφιµα &

Πολωνία

Ποτά

Cosmote

1

Ρουµανία

Τηλεπικοινωνίες

Crow n Hellas Can

1

Ρουµανία

Συσκευασία

Delta Singular

2

Ελλάδα

Εκτυπώσει, ΙΤ
Τεχνολογία, Τράπεζες,

Τράπεζα Eurobank
EFG Εργασίας

10

Ελλάδα, Σερβία, Κύπρος, Ρουµανία,

Χρηµ/κες Υπηρεσίες,

Βουλγαρία, Ουκρανία, Τουρκία

Ξενοδοχεία &
Τουρισµός

Eurodrip

3

Ιορδανία, Ρουµανία

Fieralex

1

Βουλγαρία
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Βιοµηχανίες
Αρδευτικών Υλικών
Ένδυση

Ξενοδοχεία, Εστιατόρια

Goody’s

1

Βουλγαρία

Inform Lykos

2

Ρουµανία

Intracom

1

Τουρκία

Intralot

2

Βουλγαρία, Τουρκία

Jumbo AE

1

Κύπρος

Promota

1

Βουλγαρία

Q&R

2

Πολωνία, Ουγγαρία

Vetering

1

Ρουµανία

1

Κύπρος

Ασφάλειες

1

Βουλγαρία

Τρόφιµα

5

Πολωνία, Ουκρανία, Βουλγαρία

Λιανεµπόριο

1

Σερβία

Έδραση-Χ. Ψαλίδας

1

Ρουµανία

Κατασκευές

Εθνική Ασφαλιστική

2

Ρουµανία, Βουλγαρία

Ασφάλειες, Τράπεζες

Σερβία & Μαυροβούνιο

Τρόφιµα/Ποτά,

(Γιουγκοσλαβία)

Βιοµηχανία Ζάχαρης

1

Γιουγκοσλαβία

Ενέργεια & Μεταφορές

1

Σερβία & Μαυροβούνιο

Χονδρεµπόριο

Ελτράκ

1

Βουλγαρία

Εµπόριο Μηχανηµάτων

Εµπορική Τράπεζα

3

Σερβία, Κύπρος

Τράπεζες

6

Ρουµανία, Σκόπια, Βουλγαρία

Τράπεζες, Leasing

ΕΤΕΜ

1

Ρουµανία

Βιοµηχανία

Ευρωσύµβουλοι

1

Σερβία

Τράπεζες

1

Βουλγαρία

Κατασκευές

1

Ρουµανία

Εµπόριο τηλεφώνων

2

Βουλγαρία

Παρασκευή αλεύρων

Ασπίς Πρόνοια
ΑΓΕΑ

& ∆ιασκέδαση
Πληροφορική
Τεχνολογία &
Επικοινωνίες
Τυχερά παιχνίδια
Εµπορία βρεφικών
ειδών
Τεχνολογία &
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία &
Τηλεπικοινωνίες
Εµπορία κτηνιατρικών
προϊόντων

Γενική Τροφίµων
ΑΕ ‘‘Μπάρµπα
Στάθης’’
Γερµανός
∆έλτα Βιοµηχανία
Παγωτού

Ελληνική
Βιοµηχανία Ζάχαρης
Ελληνικά Πετρέλαια
Έλτον ∆ιεθνούς
Εµπορίου

Εθνική Τράπεζα
Ελλάδος

Intracom
Κατασκευαστική
Μάρακ Ηλεκτρονική
ΑΒΕΕ
Μύλοι Λούλη ΑΕ

5
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Παραγωγή & ∆ιάθεση
Παγωτού

Μυτιληναίος

1

Κύπρος

Εξόρυξη µετάλλων

1

Τουρκία

Ιχθυοκαλλιέργειες

Νότος

1

Τουρκία

Λιανεµπόριο

Ντρουκφάρµπεν

2

Βουλγαρία, Ρουµανία

Πλαστικά, Συσκευασίες

ΟΠΑΠ

2

Κύπρος

Υπηρεσίες

ΟΤΕ

1

Ρουµανία

Τράπεζα Πειραιώς

9

Πλαστικά Θράκης

1

Βουλγαρία

Σαράντης ΑΕΒΕ

1

Πολωνία

Νηρεύς Ιχθ/γειες
Χίου ΑΕ

Αλβανία, Ελλάδα, Βουλγαρία,
Σερβία, Κύπρος, Αίγυπτος

Τεχνολογία &
Τηλεπικοινωνίες
Τράπεζες
Πλαστικά
Πλαστικά
/Συσκευασίες
Λιανεµπόριο

Σφακιανάκης

2

Βουλγαρία, Κύπρος

ηλεκτρονικών ειδών,
Εµπόριο αυτοκινήτων

Κατασκευές,

ΤΙΤΑΝ

3

Σερβία, Αίγυπτος, Σκόπια

Χαλκόρ

1

Βουλγαρία

Βιοµηχανία

ΣΙ∆ΕΝΟΡ

2

Βουλγαρία

Βιοµηχανία

Βιοµηχανίες

(∆. Καληµέρης, 2008)
Αξίζει να γίνει αναφορά σε ορισµένες από τις εξαγορές που αναφέρονται στον
παραπάνω πίνακα µε περισσότερα στοιχεία όπως το ποσό της εξαγοράς, το ποσοστό
της εξαγοράς καθώς και την εξαγοραζόµενη από την ελληνική εταιρία. Οι
συγκεκριµένες εξαγορές πραγµατοποιήθηκαν το 2005 και αναφέρονται στην ετήσια
έρευνα της PricewaterhouseCoopers ‘‘Εξαγορές και Συγχωνεύσεις ελληνικών
επιχειρήσεων 2005’’. Η Τράπεζα Πειραιώς εξαγόρασε το 99,7% της Eurobank A.D.
στην Βουλγαρία µε το ποσό της συναλλαγής να ανέρχεται στα €48.400.000, και το 80%
της Atlas Banka στη Σερβία µε €19.500.000. Η Alpha Bank απέκτησε το 97,1% της
Jubanka επίσης στη Σερβία µε το ποσό των €166.590.669. Η Coca Cola 3E εξαγόρασε
το 50% της Ρωσικής εταιρίας εµφιάλωσης χυµών Multon µε το ποσό των €188.000.000.
Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρία Drybulk εξαγόρασε εξολοκλήρου τη ναυτιλιακή
σουηδική εταιρία Dry Cargo Division χωρίς όµως να ανακοινωθεί το ποσό της
εξαγοράς. Τον Μάιο του 2005 η ρουµανική εταιρία τηλεπικοινωνιών Cosmorom
εξαγοράστηκε από την Cosmote αντί €120.000.000 για το 70% της εταιρίας. Στον
τραπεζικό τοµέα και πάλι η Τράπεζα Πειραιώς εξαγόρασε το 79,7% της αιγυπτιακής
τράπεζας Egyptian Commercial Bank αντί €22.100.000. Στον ασφαλιστικό τοµέα η
65

Εθνική Ασφαλιστική εξαγόρασε το 100% της ρουµάνικης Alpha Rumania Insurance
αντί €2.700.000. Οι ιχθυοκαλλιέργειες ‘‘Νηρέας’’ εξαγόρασε το 34,4% της τουρκικής
Ilknak αντί €1.010.000. Το Νοέµβριο του 2005 άλλη µία τούρκικη εταιρία παραχώρησε
ποσοστό της σε ελληνική εταιρία. Συγκεκριµένα το 20% της Inteltek εξαγοράστηκε από
την Intracom αντί €67.000.000. Το αποκορύφωµα όµως της επενδυτικής-εξαγοραστικής
έξαρσης

των

ελληνικών

εταιριών

στον

ευρύτερο

χώρο

των

Βαλκανίων

πραγµατοποιήθηκε το 2007 µε την εξαγορά της τουρκικής Finansbank από την Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος αντί 1,7 δις ευρώ.
2.6.2. Συγχωνεύσεις-Εξαγορές στον Ελλαδικό Χώρο
Στο σηµείο αυτό θα γίνει αναφορά στις συγχωνεύσεις και εξαγορές που έλαβαν
µέρος στον ελλαδικό χώρο. Οι εξαγορές που θα παρουσιαστούν πραγµατοποιήθηκαν
είτε από πολυεθνικές-αλλοδαπές εταιρίες, είτε από ελληνικές εταιρίες εξαγοράζοντας
άλλες ελληνικές εταιρίες.
Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1990 η τακτική των εξαγορών και των
συγχωνεύσεων ήταν ‘‘άγνωστη’’ στις ελληνικές επιχειρήσεις. Ένας επιπλέον λόγος για
την έλλειψη ενδιαφέροντος από τις ελληνικές επιχειρήσεις για τις εξαγορές και
συγχωνεύσεις ήταν και η ανυπαρξία αντίστοιχης νοµοθετικής ρύθµισης, κάτι το οποίο
τελικά πήρε ‘‘σάρκα και οστά’’ το 1999. Λόγω όµως της αύξησης του ανταγωνισµού
µέσω της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας, κυρίως γιατί οι ευρωπαίοι ανταγωνιστές,
αλλά και οι διεθνείς σε γενικές γραµµές υιοθετούσαν όλο και περισσότερο την τακτική
των εξαγορών και των συγχωνεύσεων για επενδύσεις, µε αποτέλεσµα την γιγάντωση
τους, αναγκαστικά αν και καθυστερηµένα δροµολογήθηκαν οι εξελίξεις για το πρώτο
ελληνικό ‘‘κύµα’’ εξαγορών και συγχωνεύσεων. Το πρώτο αυτό ‘‘κύµα’’ ξεκίνησε µε
τη συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος µε την θυγατρική της την
Κτηµατική Τράπεζα το 1998.
Μερικές

από

τις

σηµαντικότερες

προσπάθειες

συγχωνεύσεων

και

επιχειρηµατικών συµπράξεων λόγω και τις χρονικής στιγµής, καθώς αυτές
σηµατοδότησαν το ‘‘κύµα’’ συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι αυτή των Μινωικών
Γραµµών που το 1998 εξαγόρασε την εταιρία Cerres στον τοµέα των ναυτιλιακών και
το 1999 την Air Greece σον τοµέα των µεταφορών γενικότερα. Στον τραπεζικό τοµέα
το 1999 η Alpha Τράπεζα Πίστεως εξαγόρασε την Ιωνική Τράπεζα και η EFG
Eurobank την Τράπεζα Εργασίας. Στον κατασκευαστικό τοµέα ο Όµιλος Ελλ.
Τεχνοδοµική εξαγόρασε το 1998 την Τ.Ε.Β. και το 1999 την ΑΚΤΩΡ. Τέλος στον
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τοµέα της πληροφορικής η Info Quest το 1999 εξαγόρασε την Πληροφορική Εργασίας
και η ∆έλτα Πληροφορική την Singular(Ν. Η. Γεωργιάδης, 1999).
Από το 2002 και µετά η ελληνική αγορά φαίνεται αρκετά πιο έµπειρη και
πρόθυµη για επενδύσεις µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Αυτό αποδεικνύεται και
από µεγάλες επιχειρηµατικές προσπάθειες για εξαγορά ελληνικών εταιριών από
εταιρίες της αλλοδαπής δείχνοντας µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στον ελλαδικό χώρο.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η εξαγορά του 50% της NovaBank από την
πορτογαλική τράπεζα Banco Commercial Portugues SA, κατέχοντας πλέον το 100%
της ελληνικής τράπεζας, και το 81% της TIM Hellas από τις Apax Partners και Texas
Pacific Group αντί 330 εκατοµµυρίων ευρώ και 1,378 δις ευρώ αντίστοιχα. Αλλά και τα
στατιστικά στοιχεία δηλώνουν το ίδιο. Μπορεί η συνολική αξία συναλλαγών από τα 3,1
δις ευρώ το 2003 να µειώθηκε στα 2 δις το 2004, όµως ο αριθµός των συναλλαγών
αυξήθηκε κατά 24%. Τα αντίστοιχα ποσά το 2002 ανερχόταν στα 2,5 δις ευρώ, ενώ το
2005 εκτινάχθηκε στα 4,3 δις ευρώ.
Η Vodafone Group έφτασε σε ποσοστό κατοχής 98.2% της Vodafone-Panafon
αρχικά µε 16,03% µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και εν συνεχεία µέσω δηµόσιας
πρότασης το 7,4%, µε σύνολο συναλλαγών τα 784 εκατ. ευρώ. Η First Data
Corporation των ΗΠΑ απέκτησε το 100% της Delta Singular Outsourcing Services
έναντι 206 εκατ. ευρώ. Η καναδική European Goldfields εξαγόρασε το 35% της Hellas
Gold έναντι 130 εκατ. ευρώ κατέχοντας συνολικά το 65% της εταιρίας. Στον τραπεζικό
τοµέα η γαλλική Societe Generale εξαγόρασε το 51% της Γενικής Τράπεζας έναντι 125
εκατοµ. ευρώ., η EFG Eurobank Εργασίας εξαγόρασε το 100% της Intertrust έναντι 100
εκατ. ευρώ, το 20,78% της Alpha Leasing εξαγόρασε η Alpha Bank έναντι 53 εκατ.
ευρώ, το 47,8% Εµπορικής Επενδυτικής ΑΕΕΧ απορροφήθηκε από την Εµπορική
Τράπεζα και τέλος το 20% της Πειραιώς Χρηµατοδοτικές Πιστώσεις εξαγοράστηκε
από την Τράπεζα Πειραιώς έναντι 32 εκατ. ευρώ κατέχοντας συνολικά το 83%. Στον
τοµέα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας η ιταλική Arnoldo Mondatori Editore
εξαγόρασε το 20% των Αττικών Εκδόσεων µε 23 εκατ. ευρώ. Οι συγκεκριµένες
εξαγορές θεωρούνται από τις σηµαντικότερες του 2004 (ετήσια έρευνα της
PricewaterhouseCoopers ‘‘Εξαγορές και Συγχωνεύσεις ελληνικών επιχειρήσεων
2004’’).
Το 2005 όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, υπερδιπλασιάστηκε η συνολική αξία
συναλλαγών που αφορούν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Η συγχώνευση της ∆έλτα
Συµµετοχών µε την Chipita έναντι 149 εκατ. ευρώ, η εξαγορά του 96,5% της ∆έλτα
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Παγωτά από τη Nestle έναντι 127 εκατ. ευρώ, η εξαγορά της ∆έλτα Πρότυπος
Βιοµηχανία Γάλακτος από την ∆έλτα Συµµετοχών σε ποσοστό 30% έναντι 62 εκατ.
ευρώ µε αποτέλεσµα να ελέγχει το 100% της εταιρίας, η αύξηση του ΟΤΕ κατά 6,4%
του ποσοστού του στην Cosmote έναντι 214 εκατ. ευρώ ελέγχοντας πλέον το 64,7%
της θυγατρικής του αυτής εταιρίας,
εταιρίας η εξαγορά του 43,5% της Εθνικής Εταιρίας
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έναντι 138 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος και η εξαγορά του 53% της Αλουµίνιον της Ελλάδος από την Μυτιληναίος
έναντι 79 εκατ. ευρώ είναι µερικές από τις σηµαντικότερες εξαγορές του 2005 (ετήσια
έρευνα της PricewaterhouseCoopers ‘‘Εξαγορές και Συγχωνεύσεις ελληνικών
επιχειρήσεων 2005’’).
Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των εξαγορών, των
συγχωνεύσεων και των κοινοπραξιών για τα έτη 2002, 2003, 2004 και 2005
συνοψίζονται στο διάγραµµα 2.1.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1
Αριθµός Συγχωνεύσεων, Εξαγορών και Κοινοπραξιών στον Ελλαδικό Χώρο για τα
Έτη 2002, 2003, 2004 και 2005
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(Πηγή: ετήσια έρευνα της PricewaterhouseCoopers ‘‘Εξαγορές
Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
ελληνικών επιχειρήσεων 2005’’)
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Στο διάγραµµα 2.2 απεικονίζονται οι διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις
αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα.
Ελλάδα
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2
∆ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλλοδαπών Εταιριών στην Ελλάδα
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(Πηγή: ετήσια έρευνα της PricewaterhouseCoopers ‘‘Εξαγορές
Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
ελληνικών επιχειρήσεων 2005’’)
2.6.3. Συγχωνεύσεις
γχωνεύσεις και Εξαγορές για Εταιρίες Εισηγµένες στο Χ
Χ.Α.Α
Α.Α.
Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για την εξαγορά µίας εταιρίας
εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ρόλο µείζονος σηµασίας παίζουν οι
τρέχουσες τιµές των µετοχών και της εξαγοράστριας και της εξαγοραζόµενης εταιρίας.
Λόγω της ‘‘ευαισθησίας’’
ευαισθησίας’’ που επικρατεί στις αγορές των χρηµατιστηρίων,
χρηµατιστηρίων και της
‘‘ρευστότητας’’ στην ψυχολογία των επενδυτών και των αγορών
αγορών, θεµιτό είναι κατά τη
διάρκεια των διαπραγµατεύσεων να µην υπάρχουν διαρροές εµπιστευτικών
πληροφοριών και προσπάθει
προσπάθειες επηρεασµού των επενδυτών. Γι
Γι’ αυτό το σκοπό το
χρηµατιστήριο

διαθέτει

ελεγκτικούς

µηχανισµούς

για

την

εγκυρότητα

των

δηµοσιευµάτων κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, έχοντας µάλιστα το δικαίωµα να
ενηµερώνει τους επενδυτές για όλες τις συναλλαγές σχετικά µε τις µετοχές των
σχετιζόµενων µε την εξαγορά εταιριών.
Σχετικά µε το τυπικό µέρος των διαδικασιών, ο ενδιαφερόµενος για εξαγορά
µίας εταιρίας οφείλει να ενηµερώσει την διοίκηση του χρηµατιστηρίου,
χρηµατιστηρίου παραθέτοντας
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όλες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες σχετικά µε την διαδικασία και τον τρόπο εξαγοράς,
ώστε το χρηµατιστήριο να ελέγξει την φερεγγυότητα του υποψήφιου επενδυτή. Σε
περίπτωση µη-κωλύµατος στην όλη διαδικασία, η υποβολή αίτησης απαιτείται να
δηµοσιευτεί σε καθηµερινή εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας και σε µία οικονοµική
εφηµερίδα. Το επόµενο στάδιο είναι η ‘‘περίοδος αποδοχής’’ µε διάρκεια από 30 έως
45 ηµέρες. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην υπάρχουσα προσφορά µπορεί να γίνει
µέχρι και επτά ηµέρες πριν από τη λήξη της ‘‘περιόδου αποδοχής’’, ενώ οποιαδήποτε
ανταγωνιστική πρόταση δέκα ηµέρες πριν από τη λήξη της συγκεκριµένης περιόδου(∆.
Καληµέρης, 2008).
2.7. Εφαρµογή της Θεωρίας Παιγνίων σε Περιπτώσεις Συγχωνεύσεων και
Εξαγορών
Στις µέχρι τώρα παραγράφους του δεύτερου κεφαλαίου της εργασίας, έγινε
αναφορά στις έννοιες των εξαγορών και συγχωνεύσεων, στα είδη τους, στην ιστορία
τους και τέλος στα σηµαντικότερα γεγονότα και στατιστικά στοιχεία στον ελλαδικό
χώρο και στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων και όχι µόνο. Στην παράγραφο 2.7 εφαρµόζεται η Θεωρία Παιγνίων σε
πραγµατικά σενάρια-γεγονότα του πολύ κοντινού και σχετικά κοντινού παρελθόντος
µέσω των ∆υναµικών Παιγνίων. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάζονται το παίγνιο
εξαγοράς της Fjiord Line, και της ‘‘µάχης’’ που δόθηκε ανάµεσα στις Color Line και
Bergen Nordhordland Rutelag(BNR) στην περιοχή της νότιας Νορβηγίας και Βόρειας
∆ανίας για την εξαγορά της το 1995. Η ανάλυση του συγκεκριµένου παιγνίου
βασίζεται στο επιστηµονικό άρθρο του Lars Sørgard που δηµοσιεύτηκε το 1997 από το
Business Strategy Review (London Business School) µε τίτλο ‘‘The Takeover Battle for
Fjiord Line’’. Το δεύτερο σενάριο που αναλύεται µέσω των ∆υναµικών Παιγνίων
αφορά την αυτοκινητοβιοµηχανία των Η.Π.Α. και συγκεκριµένα τους ‘‘τρεις του
Ντιτρόιτ’’, την General Motors(GM), την Chrysler και δευτερευόντως την Ford,
σχετικά µε πιθανή συγχώνευσή τους στην διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση του 20072008. Το συγκεκριµένο παίγνιο βασίζεται στο έργο των Ilhan Kubilay Geckil και
Patrick L. Anderson ‘‘Applied Game Theory and Strategic Behavior’’ που εκδόθηκε το
2010 και αναφέρει την συγκεκριµένη περίπτωση. Στο πρώτο παίγνιο η συγχώνευσηεξαγορά αποτελεί το µέσο για την κυριαρχία στην περιοχή, ενώ στο δεύτερο είναι ο
αυτοσκοπός του παιγνίου, το οποίο αποτυπώνεται και από τα θεωρητικά payoffs.
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Παίγνιο 2.1-Το Παίγνιο της Εξαγοράς της Fjiord Line
2.7.1. Η Μάχη Εξαγοράς της Fjiord Line
2.7.1.1. Περιγραφή του Παιγνίου
EIKONA 2.1
Τα ∆ροµολόγια των Οχηµαταγωγών το 1995

(Lars Sørgard, 1997)
Η κυκλοφορία οχηµαταγωγών στη Βόρεια Θάλασσα και συγκεκριµένα ανάµεσα
στην Νορβηγία και τη ∆ανία το Σεπτέµβριο του 1995 ελέγχεται από δύο εταιρίες, την
Color Line και την Fjiord Line. Όπως αποτυπώνεται και στην εικόνα 2.1 η Color Line
εκτελεί το δροµολόγιο από το Bergen της Νορβηγίας στο Stavanger της ίδιας χώρας και
στη συνέχεια στο Newcastle της Αγγλίας και το δροµολόγιο από το Kristiansand της
Νορβηγίας στο Hirtshals της ∆ανίας. Η Fjiord Line εκτελεί το δροµολόγιο από το
Bergen στο Egersund της Νορβηγίας και στη συνέχεια στο Hanstholm της ∆ανίας.
Εποµένως για τους υποψήφιους πελάτες των δύο εταιριών υπάρχουν δύο επιλογές για
την µεταφορά τους από τη Νορβηγία στη ∆ανία, είτε επιλέγοντας το δροµολόγιο
Kristiansand-Hirsthals της Color Line είτε το Bergen-Egersund-Hanstholm της Fjiord
Line µε αφετηρία του ταξιδιού τους είτε το Bergen είτε το Egersund. Οι κάτοικοι του
Bergen για κάποια πιθανή τους ηµερήσια εκδροµή µε καράβι στο εξωτερικό µπορούν
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να επιλέξουν ανάµεσα σε εκδροµή µε προορισµό το Newcastle µέσω της εταιρίας Color
Line, και σε εκδροµή µε προορισµό την Hanstholm µέσω της Fjiord Line. Εποµένως οι
δύο συγκεκριµένες διαδροµές είναι ανταγωνιστικές.
Τον Σεπτέµβριο του 1995 η τιµή της µετοχής της Fjiord Line ανερχόταν στις 80
νορβηγικές κορόνες. Στις 2 Οκτωβρίου η Color Line εξαγόρασε το 15% της Fjiord Line
έναντι 100 νορβηγικών κορόνων/µετοχή. Επιδίωξη της Color Line ήταν η πλήρης
εξαγορά της Fjiord Line. Αυτό προσπάθησε να το καταφέρει µε νέα πρόταση λίγες
µέρες αργότερα για το υπόλοιπο 85%, µε τιµή µετοχή 118 κορόνες. Η BNR που κύριος
χώρος δραστηριοτήτων της ήταν οι ακτοπλοϊκές γραµµές στην δυτική Νορβηγία,
αποφάσισε να επεκταθεί και στη Βόρεια Θάλασσα, και πραγµατοποίησε προσφορά 125
κορόνων/µετοχή για το υπολειπόµενο 85% της Fjiord Line στις 21 Οκτωβρίου. Η Color
Line απάντησε µε προσφορά 132 κορόνων/µετοχή στις 24 Οκτωβρίου και στις 25 η
BNR ανταπάντησε µε προσφορά 137 κορόνων/µετοχή. Στη συνέχεια η Color Line
ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την διεκδίκηση της Fjiord Line και πούλησε το 15%
που κατείχε και πάλι στην Fjiord Line έναντι 4 εκατοµµυρίων νορβηγικών κορόνων.
2.7.1.2. Ανάλυση του Παιγνίου
Στην εικόνα 2.1 αποτυπώνονται οι διαδροµές Χ, Ζ και Υ οι οποίες εκτελούνται
πριν από την επικείµενη εξαγορά από τις Fjiord Line και Color Line. Με Ν
συµβολίζεται ο µηδενικός αριθµός διαδροµών. Υποτίθεται πως σε οποιαδήποτε
κατάληξη, η διαδροµή της Fjiord Line θα διατηρηθεί. Με Π συµβολίζεται η παρούσα
αξία. Άρα τα πιθανά παρόντα και µελλοντικά οφέλη για τις δύο εταιρίες σύµφωνα µε
τα παραπάνω είναι:
Π(ΧΥ,Ζ) : Όταν η µία εταιρία εκτελεί τις διαδροµές Χ και Υ ενώ η αντίπαλη την Ζ
Π(Ζ,ΧΥ): Όταν η µία εταιρία εκτελεί τη διαδροµή Ζ ενώ η αντίπαλη τις Χ και Υ
Π(ΧΥΖ,Ν): Όταν η µία εταιρία εκτελεί και τις τρεις διαδροµές ενώ η αντίπαλη Ν,
δηλαδή καµία.
Με P συµβολίζεται η προσφορά της Color Line και µε R η προσφορά της BNR. Η
προσφορά Color Line έχει ως εξής:
P ≤ Π(ΧΥΖ,Ν) – Π(ΧΥ,Ζ) (2.1)
Η συγκεκριµένη ανισότητα συµβολίζει τις προθέσεις της Color Line σχετικά µε την
µέγιστη πρόταση που θα καταθέσει. Η µέγιστη πρόταση της δηλαδή η Pmax ισούται µε
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τη διαφορά ανάµεσα στην παρούσα αξία σε περίπτωση που εκτελεί αυτή όλα τα
δροµολόγια και η αντίπαλος καµία, δηλαδή µία κατάσταση µονοπωλίου, και την
παρούσα αξία σε µία περίπτωση όπου αυτή θα εκτελεί τα δροµολόγια Χ και Υ και
κάποια άλλη εταιρία τη διαδροµή Ζ.
Η προσφορά της BNR έχει ως εξής:
R ≤ Π(Ζ,ΧΥ) (2.2)
Η συγκεκριµένη ανισότητα συµβολίζει τις προθέσεις τις BNR όσον αφορά την µέγιστη
πρόσφορά της. Η Rmax της BNR ισούται µε την παρούσα αξία της κατάστασης όπου η
BNR θα εκτελεί τη διαδροµή Ζ και η αντίπαλος εταιρία τις διαδροµές Χ και Υ.
Συγκρίνοντας τις ανισώσεις 2.1 και 2.2 και σύµφωνα µε τα γεγονότα του
Οκτωβρίου του 1995, η µέγιστη πρόταση που θα καταθέσει η BNR είναι µεγαλύτερη
από την αντίστοιχη µέγιστη της Color Line εάν:
Π(Ζ,ΧΥ) > Π(ΧΥΖ,Ν) – Π(ΧΥ,Ζ) (2.3)
Μετασχηµατίζοντας την ανισότητα 2.3 παίρνει την µορφή:
Π(Ζ,ΧΥ) + Π(ΧΥ,Ζ) > Π(ΧΥΖ,Ν) (2.4)
Η παρούσα αξία της βιοµηχανίας στη συγκεκριµένη περιοχή υπό δυοπολιακό καθεστώς
συµβολίζεται από το αριστερό µέλος της ανισότητας, ενώ η αντίστοιχη παρούσα αξία
υπό µονοπωλιακό καθεστώς συµβολίζεται από το δεξί µέλος της ανισότητας. Σύµφωνα
µε την 2.4 η συνολική παρούσα αξία σε δυοπωλιακή κατάσταση είναι µεγαλύτερη από
την παρούσα αξία σε µονοπωλιακή κατάσταση. Αυτό φυσικά είναι παράδοξο. Σε
καθεστώς µονοπωλίου, λόγω έλλειψης ανταγωνισµού οι τιµές που επιβάλει η µοναδική
εταιρία του κλάδου είναι µεγαλύτερες απ’ ότι σε δυοπωλιακό καθεστώς. Επίσης µέσω
του µονοπωλίου, το κοµµάτι αγοράς που κατείχε η Fjiord Line θα το αποκτήσει η Color
Line. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και θεωρώντας πως η µείωση κόστους και για τις δύο
εταιρίες θα είναι παρόµοια από την απόκτηση της Fjiord Line, κρίνεται ως παράδοξο το
γεγονός πως η ανισότητα έχει αυτή τη φορά.
Το γεγονός ότι η κατάληξη της ‘‘µάχης’’ της εξαγοράς κατέληξε υπέρ της BNR
οφείλεται στο γεγονός πως είτε η BNR υπερεκτίµησε την αξία της Fjiord Line (µέσω
της ‘‘κατάρας του νικητή (winner’s curse)’’ η οποία δεν αποτελεί αντικείµενο της
συγκεκριµένης εργασίας και δε θα αναλυθεί), είτε η Color Line δεν υπολόγισε σωστά
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την αξία της Fjiord Line, την υποτίµησε και δε συνέχισε στην αύξηση των προσφορών
της.
Μέχρι τώρα στο παίγνιο αυτό υποθέταµε, πως είτε αποκτηθεί η Fjiord Line από
την Color Line είτε από την BNR, η γραµµή Ζ θα διατηρούνταν. Από αυτό το σηµείο
και µετά θα εξεταστεί ως δυναµικό παίγνιο και θα αναλυθεί η Τέλεια Nash Ισορροπία
Υποπαιγνίων, όπου η διατήρηση της εν λόγω ακτοπλοϊκής τίθεται σε αµφισβήτηση.
Κάποια γεγονότα του παρελθόντος, όπως η προσπάθεια της BNR και στις αρχές της
δεκαετίας να ‘‘εισβάλει’’ στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας χωρίς όµως επιτυχία,
καθώς και οι δηλώσεις των ιθυνόντων της εταιρίας σύµφωνα µε δηµοσίευµα της
εφηµερίδας Bergens Tidende στις 20/10/1995, πως λόγω κατασκευής γεφυρών στη
∆υτική Νορβηγία όπου δραστηριοποιείται η BNR ‘‘παροπλίζεται’’ ο στόλος της, έχουν
σαν αποτέλεσµα την αναζήτηση νέας περιοχής δραστηριοτήτων, κρίνοντας την περιοχή
της Βόρειας Θάλασσας µία πολύ καλή επιλογή.
Αψηφώντας τα δεδοµένα που γνωρίζουµε µέχρι στιγµής, δηλαδή πως η BNR
έχει κάνει την µέγιστη προσφορά για την εξαγορά της Fjiord Line, η Color Line
θεωρείται ως το πιο πιθανό σενάριο να εξαγοράσει την Fjiord Line. Σε αυτήν την
περίπτωση, η Color Line πρέπει να αποφασίσει ανάµεσα σε δύο στρατηγικές. Είτε να
καταργήσει τη διαδροµή Ζ όπου όµως πιθανότατα αυτό θα προσελκύσει την BNR στην
αγορά δηµιουργώντας και πάλι ανταγωνισµό, µε την Color Line ουσιαστικά να µην
επιτυγχάνει τη δηµιουργία µονοπωλίου µέσω της εξαγοράς της Fjiord Line. Είτε να
διατηρήσει τη διαδροµή µε αποτέλεσµα όµως να διατηρεί στην ίδια εταιρία
ανταγωνιστικά δροµολόγια τα οποία θα αποτελούν επιπλέον έξοδα για την εταιρία. Η
BNR βρίσκεται ανάµεσα στο δίληµµα του να εισέλθει στην εν λόγω αγορά βλέποντας
συνεχώς τα έσοδα της να µειώνονται από τη δηµιουργία των γεφυρών και την ευκαιρία
που θα υπάρξει από τη παύση ενός δροµολογίου που µπορεί στη συνέχεια να εκτελέσει
η ίδια µε επιτυχία, είτε να µην εισέλθει στην εν λόγω αγορά και να αναζητήσει άλλες
αγορές σε περίπτωση που το δροµολόγιο Ζ διατηρηθεί από την Color Line.
Προτού όµως προχωρήσουµε στην εύρεση της Τέλειας Nash Ισορροπίας
Υποπαιγνίων µέσω της οπισθοβατικής επαγωγής, θα προχωρήσουµε σε περεταίρω
ανάλυση του παιγνίου. Θεωρούµε τη δηµιουργία νέου δροµολογίου W από την BNR
από το Bergen στη ∆ανία. Η συγκεκριµένη επένδυση µπορεί να αποτελέσει µη
ανακτήσιµη δαπάνη(sunk cost). Με Π συµβολίζεται πλέον η ακαθάριστη παρούσα
αξία(gross present value) για όλα τα δροµολόγια. Με F συµβολίζεται η επένδυση της
νέας διαδροµής και το α αποτελεί συντελεστή που συµβολίζει το κατά πόσο η επένδυση
74

θα αποτελέσει ανακτήσιµη ή µη ανακτήσιµη δαπάνη. Όταν α=0 τότε η δαπάνη είναι
πλήρως µη ανακτήσιµη(sunk), ενώ αν α=1 τότε η δαπάνη είναι πλήρως
ανακτήσιµη(non sunk).
Στο διάγραµµα 2.3 που παρακάτω παρουσιάζεται το διαδοχικό δυναµικό
παίγνιο, έχοντας ως δεδοµένο πως η Fjiord Line εξαγοράστηκε από την Color Line.
Πρώτη κινείται η BNR αποφασίζοντας εάν θα εισέλθει στην συγκεκριµένη αγορά ή όχι.
Εάν δεν εισέλθει, η Color Line θα διατηρήσει την γραµµή της Fjiord Line και τα
payoffs θα είναι τα ήδη γνωστά Π(ΧΥΖ,Ν) για την Color Line και µηδενικό για την
BNR. Σε περίπτωση όµως που η BNR εισέλθει στην αγορά της Βόρειας Θάλασσας, τα
payoffs διαφοροποιούνται σε σχέση µε αυτά που παρουσιάστηκαν στην αρχή της
ανάλυσης του παιγνίου. Χρησιµοποιώντας τις µεταβλητές που παρουσιάστηκαν
παραπάνω, προκύπτει η διπλή ανισότητα 2.5:
Π(W,XY) > Fw > Π(W,XYZ) (2.5)
Η ανισότητα 2.5 δείχνει πως η απόφαση της Color Line για το αν θα διατηρήσει ή όχι
την γραµµή Ζ καθορίζει το αν θα εισέλθει στην αγορά η BNR. Σε αυτή την περίπτωση
συµφέρει την Color Line να διατηρήσει την γραµµή Ζ γιατί θα αποτελέσει αντικίνητρο
για την BNR να εισέλθει στην αγορά καθώς το payoff της θα είναι αρνητικό
(Π(W,XYZ)-Fw < 0 σύµφωνα µε την 2.5). Στην υποπαράγραφο 1.6.3.1.1. έγινε
αναφορά στην έννοια ‘‘κούφια λόγια’’ στην περίπτωση που η κίνηση ενός παίκτη δεν
είναι αξιόπιστη γιατί δεν αποβαίνει προς το συµφέρον του. Τώρα θα εξεταστεί το
συγκεκριµένο ενδεχόµενο. Στην περίπτωση που εισέλθει η BNR στην αγορά, θα
αποτελεί συµφέρουσα κίνηση για την Color Line να καταργήσει τη διαδροµή Ζ µόνο
εάν:
Π(ΧΥ,W) > Π(XYZ,W) – αFz (2.6)
Μόνο εάν α=1, δηλαδή η δαπάνη είναι πλήρως ανακτήσιµη(non sunk) είναι συµφέρον
για την Color Line να κλείσει την γραµµή Ζ. Αρχικά θεωρείται πως α=1, µε τις
διαδροµές W και Ζ να είναι ουσιαστικά πανοµοιότυπες. ∆ηλαδή W=Z, άρα Fw=Fz. Εν
κατακλείδι, αν α=1 και η BNR δηµιουργήσει την γραµµή W, συµφέρει στην Color Line
να καταργήσει την Ζ (καθώς η δαπάνη των διαδροµών θεωρείται ανακτήσιµη κυρίως
γιατί οι ιθύνοντες της Color Line πιστεύουν πως σηµαντικό µέρος των πελατών της
Fjiord Line θα απορροφηθεί από τις άλλες δύο διαδροµές της εταιρίας).
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Υποθέτοντας πως α=0, δηλαδή πρόκειται για πλήρως µη ανακτήσιµη
δαπάνη(sunk cost), η Color Line θα κλείσει την γραµµή Ζ µόνο εάν:
Π(ΧΥ,W) > Π(ΧΥΖ,W) (2.7)
Εποµένως για το ποια είναι η Τέλεια Nash Ισορροπία Υποπαιγνίων, όλα
εξαρτώνται από το αν α=1 ή α=0, δηλαδή αν αποτελεί η συγκεκριµένη επένδυση για
την Color Line πλήρως ανακτήσιµη ή όχι δαπάνη. Ίσως και λόγω αυτής της
αβεβαιότητας, αλλά και επειδή οι ιθύνοντες της BNR ανακοίνωσαν πως ούτως ή άλλως
θα προχωρούσαν στην δηµιουργίας σύνδεσης από το Bergen στη ∆ανία, θεώρησαν οι
ιθύνοντες της Color Line πως δεν είναι συµφέρουσα για την εταιρία η εξαγορά της
Fjiord Line. Ακόµη και αν θεωρούσαν πως οι ανακοίνωση της BNR είναι ‘‘κούφια
λόγια’’ δεν µπορούσαν να προχωρήσουν σε µία εξαγορά που θα αποτελούσε µηανακτήσιµη δαπάνη.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3
Παίγνιο ‘‘Η Μάχη Εξαγοράς της Fjiord Line’’

Payoffs: (BNR, Color Line)

(Lars Sørgard, 1997)

Παίγνιο 2.2-Οι Τρεις του Ντιτρόιτ
2.7.2. ‘‘Οι Τρεις του Ντιτρόιτ’’
Με την ονοµασία ‘‘οι τρεις του Ντιτρόιτ’’ είναι γνωστές οι τρεις µεγάλες
αυτοκινητοβιοµηχανίες των Η.Π.Α. µε έδρα το Ντιτρόιτ, η General Motors(GM), η
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Chrysler και η Ford. Το συγκεκριµένο παίγνιο θα αναφερθεί σε πιθανά σενάρια
συγχωνεύσεων µεταξύ τους την περίοδο της µεγάλης χρηµατοπιστωτικής κρίσης του
2007-2008 και οι αντιδράσεις που υπήρξαν.
2.7.2.1. Περιγραφή του Παιγνίου
Το συγκεκριµένο παίγνιο αφορά τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στις τρεις
µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες του Ντιτρόιτ. Η Chrysler αντιµετώπιζε τα µεγαλύτερα
προβλήµατα, η General Motors αντιµετώπιζε και αυτή σηµαντικά προβλήµατα, ενώ της
Ford ήταν αντιµετωπίσιµα. Για την διάσωση των δύο πρώτων κινητοποιήθηκε και
αµερικανική κυβέρνηση, τροφοδοτώντας τις µε κρατικές επιχορηγήσεις. Εν τέλει η
Chrysler κήρυξε πτώχευση µέσω του κεφαλαίου 11 του πτωχευτικού κώδικα των
Η.Π.Α. τον Μάιο του 2009 µε σκοπό την αναδιοργάνωση της, κάτι το οποίο το πέτυχε
µε το Σωµατείο των εργαζοµένων στην αυτοκινητοβιοµηχανία πλέον να κατέχει το
55%, την FIAT να έχει εξαγοράσει το 35% και τις Η.Π.Α και Καναδά να έχουν το 8%
και 2% αντίστοιχα, µέχρις ότου µπορέσει να αποπληρώσει τα χρέη στις κυβερνήσεις
των δύο κρατών (en.wikipedia.org). Η GM επίσης κήρυξε πτώχευση στις 8 Ιουνίου
2009 µέσω του κεφαλαίου 11 του ίδιου κώδικα µε τον ίδιο σκοπό την αναδιοργάνωση
της εταιρίας (en.wikipedia.org). Η Ford κατάφερε να εξέλθει µόνη της από την κρίση
χωρίς πτώχευση και χωρίς κρατικά κονδύλια (news.pathfinder.gr).
2.7.2.1.1. Στατιστικά Στοιχεία των ‘‘Τριών’’
Παραπάνω περιγράφεται η κατάληξη των τριών εταιριών. Εδώ θα αναφερθούν
κάποια γεγονότα – ‘‘κλειδιά’’ από τον ∆εκέµβριο του 2008 όπου θα καταλήξει στο πιο
πιθανό σενάριο για το µέλλον αυτών των εταιριών. Στο διαδοχικό δυναµικό παίγνιο που
θα προκύψει δε θα συµπεριλαµβάνονται τα γεγονότα-καταλήξεις της παραπάνω
παραγράφου.
Σύµφωνα µε στοιχεία για τα τρία πρώτα τέταρτα των 2007 και 2008 αντίστοιχα
(Ilhan Kubilay Geckil, Patrick L. Anderson, ‘‘Applied Game Theory and Strategic
Behavior, 2010), η GM κατείχε το 20,4% της αγοράς αυτοκινήτων το 2007, ενώ το
2008 το ποσοστό αυτό έπεσε στο 19,3%. Οι πωλήσεις της έπεσαν κατά 9,5%. Η
Chrysler από το 8,2% έπεσε στο 6,6% της αγοράς και οι πωλήσεις της µειώθηκαν κατά
23,3%. Η Ford ‘‘έπεσε’’ στο µερίδιο αγοράς από 10,9% στο 10,4% και οι πωλήσεις της
µειώθηκαν κατά 8,5%. Αντιθέτως οι τρεις ανταγωνίστριες ιαπωνικές εταιρίες (Toyota,
Honda, Nissan) είτε είχαν µικρές αυξήσεις στις πωλήσεις είτε παρέµεναν στα ίδια
περίπου επίπεδα. Ταυτόχρονα αύξαναν σηµαντικά το µερίδιο αγοράς τους. Στην
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κατηγορία των µικρών φορτηγών, η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη για τις τρεις
αµερικάνικες εταιρίες. 23,8%, 25,8% και 22,1% µείωση στις πωλήσεις των GM,
Chrysler και Ford αντίστοιχα, ενώ στα µερίδια αγοράς παρατηρήθηκε επίσης πτώση
από 27% σε 26%, από 17,2% σε 16,1% και από 19,9% σε 19,6% αντίστοιχα. Οι
Ιάπωνες ανταγωνιστές είχαν και αυτοί µειώσεις στις πωλήσεις αλλά µικρότερες, ενώ
παράλληλα είχαν αύξηση στα µερίδια αγοράς τους. Είναι σαφές πως οι τρείς εταιρίες
εισήλθαν σε περίοδο βαθιάς ύφεσης.
2.7.2.1.2. Γεγονότα πριν από το Παίγνιο
Τα γεγονότα που συνέβησαν το τελευταίο τρίµηνο του 2008 και λίγο νωρίτερα
και θα διαµορφώσουν το σενάριο του παιγνίου που αφορά την συγχώνευση των GM
και Chrysler είναι τα εξής:
•

Τον Ιούλιο του 2008 η GM προσέγγισε τη Ford για πιθανή συγχώνευση, όµως
οποιεσδήποτε συζητήσεις ξεκίνησαν, τερµατίστηκαν από την Ford το
Σεπτέµβριο.

•

Στις 10 Οκτωβρίου ξεκίνησαν αναγνωριστικές συζητήσεις ανάµεσα στις GM
και Chrysler.

•

Στις 13 και 20 Οκτωβρίου αναφέρθηκαν ενδοιασµοί από ιθύνοντες της GM για
µία επικείµενη συγχώνευση µε την Chrysler.

•

Στις 23 Οκτωβρίου η Chrysler ανακοίνωσε πως µόνο το δεύτερο τρίµηνο του
2008 είχε λειτουργική ζηµία ύψους $660 εκατοµµύρια µε αποτέλεσµα να
σταµατήσει τη λειτουργία των εργοστασιακών τις εγκαταστάσεων στο Toledo,
στο Ohio, στο Newark και στο Delaware, µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο το
προσωπικό κατά 1.825 άτοµα. Αντιπρόσωποι του Κογκρέσου από το Michigan
µετά από τη συγκεκριµένη εξέλιξη έστειλαν επιστολή στον Υπουργό
Οικονοµικών Henry Paulsen και τον Πρόεδρο της Οµοσπονδιακής Τράπεζας
Ben Bernanke ζητώντας τους να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για
να βελτιωθεί η ρευστότητα στην αυτοκινητοβιοµηχανία.

•

Στις 24 Οκτωβρίου η Chrysler ανακοίνωσε πως θα µειώσει κατά 25% τους
µισθωτούς και τους συµβασιούχους υπαλλήλους της από τον Νοέµβριο, σχεδόν
5.000 εργαζόµενους.

•

Στις 27 Οκτωβρίου η GM ζήτησε αρωγή ύψους $10 δις από την κυβέρνηση των
Η.Π.Α. για να βοηθηθεί στην προσπάθεια συγχώνευσης µε την Chrysler. Το
Υπουργείο Ενέργειας ξεκίνησε ενέργειες για την καταβολή $5 δις στην GM από
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τα συνολικά $25 δις που εγκρίθηκαν το Σεπτέµβριο του 2008 για την ενίσχυση
της αυτοκινητοβιοµηχανίας µέσω χαµηλότοκων δανείων.
•

Στις 28 Οκτωβρίου αποφασίστηκε πως ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της GM Rick
Wagoner θα αναλάβει την υπόθεση της συγχώνευσης της εταιρίας µε την
Chrysler. Την ίδια ηµέρα ανακοίνωσε πως οι πωλήσεις της εταιρίας παγκοσµίως
µειώθηκαν κατά 14% στο τρίτο τρίµηνο του 2008, ενώ η µείωση στην
µεγαλύτερη αγορά της εταιρίας, την Βόρεια Αµερική µειώθηκαν κατά 19%.

•

Στις 7 Νοεµβρίου ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της GM Rick Wagoner δήλωσε πως
η εταιρία δεν θα ασχοληθεί περεταίρω στην αναζήτηση εταίρου για
συγχώνευση, αλλά θα ‘‘ρίξει’’ όλο το βάρος της προσπάθειάς της στην
βελτίωση της ρευστότητας της εταιρίας.

•

Στις 10 Νοεµβρίου δηµοσιεύτηκε πως η Hyundai συζητά για πιθανή εξαγορά
της Chrysler. Στις 12 Νοεµβρίου η Hyundai δήλωσε πως δεν ενδιαφέρεται για
την εξαγορά καµίας εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένης και της Chrysler.

•

Στις 17 Νοεµβρίου η GM πούλησε το 3% στην Suzuki Motor Corp έναντι $230
εκατοµµυρίων για βελτίωση της ρευστότητάς της. Ιθύνοντες της GM δήλωσαν
πως θα συνεχίσουν αυτή τη συνεργασία µε την Suzuki. Την ίδια µέρα ο
αντιπρόεδρος πωλήσεων Βόρειας Αµερικής Mark LeNeve ανακοίνωσε πως οι
πληρωµές της εταιρίας προς τους πιστωτές της από τις 28 Νοεµβρίου έως τις 11
∆εκεµβρίου θα καθυστερήσουν για τη βελτίωση της ρευστότητας της εταιρίας.

•

Στις 18 Νοεµβρίου, στην ακρόαση µε θέµα ‘‘Examining the state of the
Domestic Automobile Industry(Εξετάζοντας την κατάσταση της Εγχώριας
Αυτοκινητοβιοµηχανίας)’’ υπό την Επιτροπή της Γερουσίας Τραπεζικών,
Στεγαστικών και Αστικών Υποθέσεων, οι ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι Alan
Mulally της Ford, Rick Wagoner της GM και Robert Nardelli της Chrysler,
δήλωσαν στην επιτροπή πως χρειάζονται οικονοµική βοήθεια για να επιβιώσουν
κάτω από τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες.

•

Στις 20 Νοεµβρίου η οικονοµική βοήθεια ύψους $25 δις µπλοκαρίστηκε, καθώς
οι ‘‘Τρεις του Ντιτρόιτ’’ έπρεπε να καταθέσουν πλήρη πλάνα για το πώς θα
αξιοποιούσαν τα χρήµατα της ενίσχυσης. Οι ακροάσεις της Βουλής και της
Γερουσίας σχετικά µε την κατάθεση των πλάνων προγραµµατίστηκαν για την
πρώτη εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου.

•

Στις 2 ∆εκεµβρίου οι τρεις εταιρίες κατέθεσαν τα πλάνα που απαιτούνταν στο
Κογκρέσο. Σε αυτά φαινόταν πως οι πωλήσεις Νοεµβρίου των GM και Ford
µειώθηκαν κατά 30% και 40% αντίστοιχα σε σχέση µε τις αντίστοιχες περσινές.
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Από αυτό το σηµείο ξεκινά το παίγνιο που αναλύεται, όπου πρώτα απ’ όλα πρέπει να
αποφασίσει το κράτος αν θα ενισχύσει τις τρεις αυτοκινητοβιοµηχανίες µε τα δάνεια
χαµηλού επιτοκίου ή όχι.
2.7.2.2. Ανάλυση του Παιγνίου
Η ανάλυση του παιγνίου θα ξεκινήσει µε την αναφορά των πιθανών σεναρίων
εκείνης της περιόδου (χωρίς ο συγγραφέας να γνωρίζει την τελική κατάληξη των
υποθέσεων των τριών αυτοκινητοβιοµηχανιών) τα οποία και θα διαµορφώσουν το
παίγνιο και την εκτατική µορφή του η οποία υπάρχει παρακάτω στο διάγραµµα 2.4.
2.7.2.2.1. Πιθανά Σενάρια
Σενάριο 1ο: Οι GM και Chrysler συγχωνεύονται έπειτα από την οµοσπονδιακή
οικονοµική ενίσχυση. Κάτι το οποίο εκείνη την περίοδο θεωρούνταν και το πιθανότερο
διότι αν δεν συνέβαινε θα είχε τροµακτικές επιπτώσεις όσον αφορά την ύφεση στην
οποία θα περιερχόταν όλη η αγορά των Η.Π.Α. λόγω του φόβου που θα επικρατούσε
στην αγορά. Τροµακτικές θα ήταν και οι επιπτώσεις στην ανεργία. Πιθανά
αποτελέσµατα αυτού του σεναρίου είναι η ριζική αναδιοργάνωση της νέας εταιρίας που
θα προκύψει, µε την κατάργηση πολλών τύπων και brand names αυτοκινήτων που
βρίσκονταν υπό την κατοχή των δύο εταιριών και κυρίως της Chrysler λόγω της
χειρότερης θέσης στην οποία βρισκόταν.
Σενάριο 2ο: ∆εν θα υπάρξει συγχώνευση παρά το γεγονός πως η οικονοµική
βοήθεια θα εγκριθεί και θα δοθεί κανονικά. Και πάλι οι εταιρίες θα αναδιοργανωθούν
κάτω από τα νέα δεδοµένα, καταργώντας και πάλι τύπους αυτοκινήτων και brand
names. Την µεγαλύτερη αναδιοργάνωση και σε αυτή την περίπτωση θα επιχειρήσει και
πάλι η Chrysler µειώνοντας σηµαντικά το µέγεθός της.
Σενάριο 3ο: Το σενάριο αυτό έχει µεγάλη οµοιότητα µε το προηγούµενο, καθώς
θα δοθεί και πάλι

η οµοσπονδιακή οικονοµική βοήθεια, οι εταιρίες θα

αναδιοργανωθούν και πάλι, µόνο που τώρα η Chrysler θα εξαγοραστεί από
ανταγωνιστές της στο εξωτερικό όπως η Nissan-Renault ή η Volkswagen, ίσως και από
τις Ford και GM.
Σενάριο 4ο: Σε αυτό το σενάριο δε θα εγκριθεί η οικονοµική ενίσχυση, η
Chrysler θα κηρύξει πτώχευση µέσω του Κεφαλαίου 11 του Πτωχευτικού Κώδικα των
Η.Π.Α., θα πουλήσει πολλούς τύπους από τα αυτοκίνητα και brand names που κατέχει
για να µπορέσει να ‘‘αναδυθεί’’ από αυτό το ειδικό καθεστώς πτώχευσης. Οι άλλες δύο
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εταιρίες θα προσπαθήσουν να ανακάµψουν µέσω µαζικών απολύσεων και κλείνοντας
εργοστασιακές εγκαταστάσεις.
Σενάριο 5ο: Η GM θα έχει την ίδια τύχη µε τη Chrysler στο προηγούµενο
σενάριο. Και οι δύο θα κηρύξουν κάτω από το καθεστώς του Κεφαλαίου 11 του
Πτωχευτικού Κώδικα των Η.Π.Α. και θα γίνουν οι ίδιες ενέργειες που περιγράφονται
στο σενάριο 4. Η Ford θα επωφεληθεί από αυτή την εξέλιξη και θα κερδίσει ένα πολύ
σηµαντικό µέρος από τα µερίδια αγοράς που κατείχαν οι άλλες δύο εταιρίες. Αυτό το
σενάριο, όπως περιγράφτηκε και στο 1ο σενάριο θα έχει τροµακτικές συνέπειες στην
αµερικανική κοινωνία.
2.7.2.2.2. Παίκτες του Παιγνίου, Στρατηγικές και Στόχοι των Παικτών
Οι δύο κύριοι παίκτες στο παίγνιο είναι η GM και η Chrysler. Στις ανωτέρω
περιγραφές των σεναρίων αναφέρεται και η Ford, και φυσικά επηρεάζεται από όλα
αυτά τα γεγονότα, όµως λόγω του ότι δεν συµπεριλαµβάνεται ως µέλος για την πιθανή
συγχώνευση δεν θα φαίνεται στην εκτατική µορφή του παιγνίου. Σε πολλά δυναµικά
παίγνια σαν παίκτης του παιγνίου αναφέρεται και η ‘‘Φύση’’ που τις περισσότερες
φορές αποτελεί τον αρχικό κόµβο απόφασης της εκτατικής µορφής. Το ρόλο της
‘‘Φύσης’’ στο παίγνιο που αναλύεται αποτελεί το Κογκρέσο αποφασίζοντας για το αν
θα δοθεί η οικονοµική βοήθεια στις αυτοκινητοβιοµηχανίες ή όχι.
Οι στόχοι των GM και Chrysler είναι να αποκοµίσουν οικονοµικά οφέλη µέσω
της οικονοµικής βοήθειας που θα τους βοηθήσουν να ανακάµψουν µε τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, και να προχωρήσουν σε µία συγχώνευση που θα τους δώσει την ώθηση να
ανταγωνιστούν την Ford αλλά και τις ιαπωνικές εταιρίες που τα τελευταία χρόνια
κερδίζουν συνεχώς µερίδιο αγοράς εις βάρος τους.
Η Ford έχει δύο αντικρουόµενους στόχους-επιθυµίες που όµως δεν ‘‘περνούν
από το χέρι της’’. Και οι δύο αφορούν τη συγχώνευση των GM και Chrysler. Θα ήταν
θετικό για την Ford µία ισχυρή ανταγωνίστρια εταιρία που προέκυπτε από την εν λόγω
συγχώνευση. Θα άλλαζε όλη η ψυχολογία στην αγορά αυτοκινήτου και αυτό θα
συµπαρέσυρε και την Ford σε ανοδικούς αναπτυξιακούς ρυθµούς. Αυτό όµως που
αποτελεί θετικό είναι ταυτόχρονα και αρνητικό. Ένας πολύ δυνατός ανταγωνιστής,
ίσως αρκετά δυνατότερος από την ίδια, πιθανόν να µην της απέβαινε µακροπρόθεσµα
σε καλό. Αυτοί οι δύο αντικρουόµενοι στόχοι είναι και ο λόγος που η στάση της Ford
θα είναι παθητική, χωρίς την εµπλοκή στην εν λόγω συγχώνευση και γι’ αυτό και δε θα
φαίνεται στην εκτατική µορφή του παιγνίου.
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το Κογκρέσο θα συµµετέχει στο παίγνιο µε το
ρόλο της ‘‘Φύσης’’. Οι στόχοι του Κογκρέσου από τη µία είναι η διασφάλιση πως τα
χρήµατα των φορολογούµενων που θα δοθούν στις αυτοκινητοβιοµηχανίες θα
διασφαλιστούν και θα έχουν δοθεί κάτω από υπεύθυνη και αντικειµενική αξιολόγηση,
σε διαφορετική περίπτωση θα αποτελεί πρόκληση σε µία ελεύθερη αγορά η
πριµοδότηση συγκεκριµένων κλάδων χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις,
και

από

την

άλλη

η

προσπάθεια

‘‘αναστύλωσης’’

της

αµερικανικής

αυτοκινητοβιοµηχανίας µέσω αυτής της αρωγής που θα βοηθήσει ολόκληρη τη χώρα να
εξέλθει από το αδιέξοδο της ύφεσης στο οποίο έχει περιέλθει. Σε πρώτη ανάγνωση ίσως
οι δύο αυτοί στόχοι να φαίνονται αντικρουόµενοι, αλλά σε βάθος χρόνου και εάν τελικά
ο στόχος της ορθοπόδησης της αυτοκινητοβιοµηχανίας επιτευχθεί, τα οφέλη του
κοινωνικού συνόλου θα είναι πολλαπλά.
Στο σηµείο αυτό θα αναφερθούν οι στρατηγικές των τριών κύριων παικτών του
παιγνίου. Πρώτα απ’ όλα το Κογκρέσο, έχει δύο στρατηγικές. Είτε να εγκρίνει και να
δώσει την οικονοµική βοήθεια στις εταιρίες, είτε να απορρίψει τις αιτήσεις τους. Οι δύο
εταιρίες έχουν, κατά κάποιον τρόπο, τις ίδιες στρατηγικές. Επειδή υπάρχει µία διαφορά
στα µεγέθη των εταιριών δεν πρόκειται για µία ‘‘συγχώνευση µεταξύ ίσων’’, αλλά
περισσότερο για µία εξαγορά της Chrysler από την GM. Οι δύο στρατηγικές της GM
θα είναι, είτε να κάνει µία πολύ καλή πρόταση για εξαγορά στην Chrysler, δηλαδή να
ακολουθήσει µία cooperative(συνεργατική) στρατηγική όπου θα ευνοεί την
συγχώνευση, είτε να κάνει όχι και τόσο καλή πρόταση βλέποντας πως η Chrysler έχει
περισσότερη

ανάγκη

αυτή

την

κοινοπραξία,

όπου

θα

ακολουθήσει

την

competitive(ανταγωνιστική) στρατηγική. Οι δύο στρατηγικές της Chrysler θα είναι, είτε
να προσπαθεί να εξαγοραστεί σε όσο το δυνατόν υψηλότερη τιµή, δηλαδή θα έχει µία
competitive(ανταγωνιστική) στρατηγική, είτε θα έχει µία πιο παθητική στάση, δηλαδή
µία cooperative(συνεργατική) στρατηγική που θα είναι πιθανότερο να καταλήξει σε
συγχώνευση.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4
Παίγνιο ‘‘Οι Τρεις του Ντιτρόιτ’’

(Ilhan K. Geckil, Patrick L. Anderson, 2010)
Σύµφωνα µε την οπισθοβατική επαγωγή, Τέλεια Nash Ισορροπία Υποπαιγνίων
αποτελεί το προφίλ στρατηγικών {Έγκριση Βοήθειας → Συνεργατική → Συνεργατική}
που οδηγεί στην συγχώνευση των δύο εταιριών και αποτελεί την βέλτιστη λύση για την
GM, για την Chrysler, για το Κογκρέσο, για τους εργαζοµένους των δύο εταιριών και
για την κοινωνία των Η.Π.Α. µακροπρόθεσµα. Όλα τα υπόλοιπα payoffs, δηλαδή η
‘‘Μη Συγχώνευση’’ και η ‘‘Επαναδιαπραγµάτευση’’ που είναι πολύ πιθανό στη
συνέχεια να οδηγήσει σε µη συγχώνευση, είναι σαφώς χειρότερα για όλους όσους
αναφέρθηκαν παραπάνω.
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Κεφάλαιο 3ο
Η Θεωρία Παιγνίων στις Συγχωνεύσεις – Εξαγορές του
Τραπεζικού Συστήματος
3.1. Εισαγωγή
Λόγω της σηµασίας του στην οικονοµία της κάθε χώρας αλλά και στον
ευρύτερο τοµέα, το τραπεζικό σύστηµα πάντα βρισκόταν στο επίκεντρο των ανθρώπων
των αγορών αλλά και της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Πόσο µάλλον όταν συµβαίνουν
µεγάλες ανακατατάξεις σε αυτό µέσω συγχωνεύσεων ή εξαγορών.
Ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια οι στρατηγικές αυτές κινήσεις των τραπεζών
συνεχώς αυξάνονταν. Στην Ελλάδα όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο,
είχε παρατηρηθεί ένας δισταγµός µέχρι και το 2000 περίπου, εκ µέρους των ελληνικών
επιχειρήσεων, σχετικά µε αυτόν τον τρόπο επένδυσης. Λογικό ήταν την ίδια
σκεπτικιστική στάση να τηρούν και τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα της χώρας.
Όλα όµως άλλαξαν µε την διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στην
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων στο τέλος της δεκαετίας του 1990. Ένα εντυπωσιακό
κύµα συγχωνεύσεων, εξαγορών αλλά και ανεξάρτητων επενδύσεων πραγµατοποιείται
από το 1999 έως το 2009 από τις ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια.
Στο 3ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά µε
τις εξαγορές και συγχωνεύσεις ελληνικών και ξένων τραπεζών στο χώρο των
Βαλκανίων, θα αναφερθούν σηµαντικές συγχωνεύσεις τραπεζών του εξωτερικού αλλά
και του ελλαδικού χώρου, θα παρουσιαστούν άρθρα των εντυπώσεων της επικείµενης
συγχώνευσης µεταξύ EFG Eurobank και Alpha Bank και τι προοπτικές ‘‘γεννιούνται’’
από αυτή την εξέλιξη

και τέλος θα γίνει εφαρµογή της Θεωρίας Παιγνίων στη

συγκεκριµένη συγχώνευση.
3.2. Συγχωνεύσεις – Εξαγορές Τραπεζών στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α.
Στις υποπαραγράφους που ακολουθούν θα παρουσιαστούν πίνακες µε στοιχεία
σχετικά µε τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α.
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3.2.1. Συγχωνεύσεις – Εξαγορές στην Ευρώπη
Στον πίνακα 3.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται όλες οι συγχωνεύσεις που
πραγµατοποιήθηκαν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη(εκτός των Βαλκανίων που
θα παρουσιαστεί σε επόµενη παράγραφο) από τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Εµφανίζονται
το έτος εξαγοράς, η εξαγοράστρια τράπεζα, η εξαγοραζόµενη τράπεζα, οι χώρες
προέλευσής τους, το ποσοστό της αρχικής εξαγοράς, καθώς και το ποσοστό στο οποίο
έφτασε η εξαγορά έπειτα από την αρχική.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1
Εξαγορές Ευρωπαϊκών Τραπεζών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Έτος

1996

1999

1999

Συµφωνί

Ποσοστ

ας

ό

Πολωνία

20,95%

54,10%

Ουγγαρία

81,80%

95,00%

Πολωνία

56,80%

68,50%

Πολωνία

52,10%

52,10%

Πολωνία

80,00%

80,00%

Τσεχία

65,70%

65,70%

Πολωνία

27,85%

55,60%

Λετονία

2,30%

50,34%

Πολωνία

89,20%

89,20%

Εξαγοραζόµενη

Χώρα

Τράπεζα

Προέλευσης

Τράπεζα

Προέλευσης

Internationale
Nederlanden

Ολλανδία

Commerciale

Fortis AG
Unicredito
Italiano SpA
AIB European
Investment Ltd

Bank Slaski w
Katowicach
Central-

Ιταλία

Italiana
1999

Τελικό

Χώρα

Banka
1997

Ποσοστό

Εξαγοράστρια

European Inti
Bank

Βέλγιο

Ιταλία

Ιρλανδία

Plerwszy PolkoAmerikanski Bk
Bank Polska
Kasa Oplekl
Bank Zchodni
SA

KBC
1999

Bankassurance

Βέλγιο

CSOB

Holding NV
Bayerische
1999

Hypo- und

Bank
Γερµανία

Vereins

Handlowy SA

Skandinaviska
1999

Enskilda

Σουηδία

Banken

1999

Deutsche Bank
AG

Przemyslowo-

Latvijas
Unibanka
Bank

Γερµανία

Wspolpracy
Regionalnej SA
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1999

Skandinaviska

Σουηδία

EUP

Εσθονία

5,07%

50,15%

Τσεχία

52,07%

50,20%

Ουγγαρία

30,06%

62,68%

Τσεχία

1,13%

51,00%

Πολωνία

56,00%

66,00%

Σλοβακία

51,20%

62,00%

Πολωνία

83,00%

83,00%

Enskilda
Banken

1999

Erste Bank

Αυστρία

KBC
2000

Bankassurance

Βέλγιο

Holding NV
2000

2000

2000

2000

2000

Bankgesellschaft Berlin AG
Citigroup Inc
Unicredito
Italiano SpA
Danske Bank
A/S
Wuestenrot
Holding AG

Γερµανία

ΗΠΑ

Ιταλία

Ceska Sporitelna
Savings Bank
Hungarian Coml
and Credit Bank
Zivnostenska
Banka AS
Bank Handlowy
SA
Polnobanka as
Polsko-

∆ανία

Kanadyjski Bank
Sw

Γερµανία

Lakaskassza

Ουγγαρία

22,00%

51,00%

Σουηδία

Vilanaus Bank

Λιθουανία

60,00%

100,00%

Πολωνία

1,30%

50,00%

Σλοβακία

87,18%

87,18%

Ρωσία

50,00%

100,00%

Σλοβακία

94,47%

94,47%

Τσεχία

60,00%

60,00%

Τσεχία

85,16%

85,16%

Ουγγαρία

52,75%

85,26%

Ουγγαρία

99,97%

99,97%

Skandinaviska
2000

Enskilda
Banken

2000

2000

2000

Commerzbank
AG
Erste Bank
Dresdner Bank
AG

Γερµανία

Αυστρία

Γερµανία

Bank Rzwoju
Eksportu
Slovenska
Sporitelna
BNP-Dresner
Bank
Vseobecna

2001

IntesaBci SpA

Ιταλία

Uverova Banka
AS

2001

2002

2003
2003

Societe
Generale SA
Unicredito
Italiano SpA
Sanpaolo IMI
Bank Intl SA
Erste Bank

Γαλλία

Ιταλία

Ιταλία
Αυστρία

Komercni Banka
AS
Zivnostenska
Banka AS
Iner-Europa
Bank RT
Postabank Rt
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2004

Bayerische

Γερµανία

Hypo- und

International

Ρωσία

9,88%

52,88%

Ρωσία

75,00%

75,00%

Moscow Bank

Vereins
2005

Banca Intesa
SpA

Ιταλία

KMB-Bank

(M. Fritsch et al., 2005)
Τα πρώτα χρόνια µετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισµού οι δυτικές
οικονοµίες ήταν διστακτικές στο να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις σε πρώην
κοµουνιστικές χώρες. Χρειάστηκε τουλάχιστον µία πενταετία, για ‘‘χτιστεί’’ ένα
περιβάλλον εµπιστοσύνης για επενδύσεις. Κάτι παρόµοιο συνέβη και µε τις βαλκανικές
χώρες, η περίπτωση των οποίων θα αναφερθεί στη συνέχεια.
3.2.2. Συγχωνεύσεις – Εξαγορές στις Η.Π.Α.
Στο 2ο κεφάλαιο αναφέρθηκαν οι συγχωνεύσεις εταιριών των δυτικών
οικονοµιών, οι οποίες θεωρούσαν τον καλύτερο τρόπο επένδυσης µία ΣυγχώνευσηΕξαγορά. Από τις αρχές του 20ου αιώνα πραγµατοποιήθηκαν αρκετές εξαγορές και
συγχωνεύσεις. Λογικό ήταν να συµβεί κάτι αντίστοιχο και στον τραπεζικό τοµέα. Στον
πίνακα 3.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες συγχωνεύσεις και
εξαγορές του τραπεζικού συστήµατος των Η.Π.Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2
Οι Σηµαντικότερες Συγχωνεύσεις-Εξαγορές Τραπεζών των Η.Π.Α.

Έτος

Εξαγοράστρια Τράπεζα

1930

Chase National Bank

1930

Chase National Bank

1948

1951

1954
1955
1957

Εξαγοραζόµενη
Τράπεζα
Equitable Trust Co. of

Ποσό
Όνοµα Νέας Τράπεζας

Εξαγοράς
(USD)

Chase National Bank

-

Interest Trust Co.

Chase National Bank

-

Chemical Bank & Trust

Continental Bank &

Chemical Bank & Trust

Co.

Trust Co. of NY

Co.

Chemical Bank & Trust

National Safety Bank &

Chemical Bank & Trust

Co.

Trust Co. of NY

Co.

Chemical Bank & Trust

Com Exchange Bank &

Chemical Com Exchange

Co.

Trust Co.

Bank

Bank of Manhattan Co.

Chase National Bank

Chase Manhattan Bank

Commercial National
Bank

NY

American Trust Co.
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American Commercial
Bank

-

-

-

1959

Chemical Com Exchange
Bank

New York Trust Co.

Chemical Bank New
York Trust Co.

-

Guaranty Trust Co. of

Morgan Guaranty Trust

NY

Co. of NY

Chemical Bank New

Bank of Rockville Centre

Chemical Bank New

York Trust Co.

Trust Co.

York Trust Co.

Chemical Bank New

First National Bank of

Chemical Bank New

York Trust Co.

Mount Vemon

York Trust Co.

Chemical Bank New

Bensonhurst National

Chemical Bank New

York Trust Co.

Bank of Brooklyn

York Trust Co.

1975

Chemical Bank

Security National Bank

Chemical Bank

-

1983

BankAmerica Corp.

Sea First Bank

BankAmerica Corp.

-

1984

Chase Manhattan Corp.

Lincoln First Bank

Chase Manhattan Corp

-

1985

Bank of Boston Corp.

Colonial Bank

Bank of Boston Corp.

-

1985

Bank of Boston Corp.

Bank of Boston Corp.

-

1985

SunTrust Banks

Third National Corp.

SunTrust Banks

-

1986

Wells Fargo Corp.

Crocker National Bank

Wells Fargo Corp.

-

1961

1963

1964

1964

1987

J. P. Morgan & Co.

Chemical New York
Corp.

Rhode Island Hospital
Trust National Bank

Texas Commerce Bank

Chemical New York
Corp.

-

-

-

-

$1,2 δις

1987

The Fidelity Bank

First Fidelity Bank

First Fidelity Bank

$1,34 δις

1988

Bank of New York

Irving Trust Company

Bank of New York

-

1988

Wells Fargo Corp.

Wells Fargo Corp.

-

1988

Security Pacific Corp.

Security Pacific Corp.

-

1989

Security Pacific Corp.

Security Pacific Corp.

-

1990

First Union Corp.

Florida National Bank

First Union Corp.

-

Sovran Financial Corp.

C&S/Sovran Corp

-

C&S/Sovran Corp

NationsBank Corp.

-

First Union Corporation

-

1990

1991

Citizens & Southern
Bank
North Carolina National
Bank

Barclays Bank of
California
The Hibernian Bank
Nevada National
Bancorporation

Southeast Banking

1991

First Union Corporation

1991

NBD Bancorp

Summcorp

NBD Bank

$323 εκατ.

1992

NBD Bancorp

ΙΝΒ Financial Corp.

NBD Bancorp

$876 εκατ.

1992

Chemical Bank

Chemical Bank

-

1993

First Union Corporation

Dominion Bank

First Union Corporation

-

1993

First Union Corporation

First American Bancorp

First Union Corporation

-

Corporation

Manufacturers Hanover
Trust Company
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1993

NationsBank Corp.

Maryland National Bank

NationsBank Corp.

-

1993

NationsBank Corp.

American Security Bank

NationsBank Corp.

-

1994

BankAmerica Corp.

BankAmerica Corp.

-

1995

NBD Bancorp

DeerBank Corp.

NBD Bank

$120 εκατ.

1995

First Chicago Bank

NBD Bancorp

First Chicago NBD

-

1995

BB&T Corporation

Southern National Corp

BB&T Corporation

-

1996

Wells Fargo Corp.

First Interstate Bancorp

Wells Fargo Corp.

-

1996

Union Bank

Bank of California

Union Bank of California

$25 δις

1996

Chemical Banking Corp.

Chase Manhattan Corp.

Chase Manhattan Corp.

-

1996

First Union Corporation

First Union Corporation

-

1996

First Union Corporation

First Union Corporation

-

1997

US Bancorp

First Bank System Inc.

US Bancorp

-

1997

NationsBank Corp.

Boatmen’s Bancshares

NationsBank Corp.

$9,6 δις

1997

First Union Corporation

Signet Banking Corp.

First Union Corporation

-

1997

First Nationwide Bank

California Federal Bank

California Federal Bank

$1,2 δις

1998

NationsBank Corp.

Barnett Banks Inc.

NationsBank Corp.

1998

First Union Corporation

1998

NationsBank Corp.

1998

Golden State Bancorp

1998

Banc One Corp.

1998

Continental Illinois
National Bank

First Fidelity
Bancorporation
Center Financial
Corporation

CoreStates Financial

First Union Corporation

-

Bank of America Corp.

-

Golden State Bancorp

$5,8 δις

First Chicago NBD

Banc One Corp.

-

Banc One Corp.

First Commerce Corp.

Banc One Corp.

-

1998

Travelers Group

Citicorp

Citigroup

$140 δις

1999

Deutsche Bank AG

Bankers Trust Corp.

Deutsche Bank AG

-

1999

HSBC Holdings plc

HSBC Bank USA

-

1999

Chase Manhattan
Corporation

Corp.
BankAmerica Corp.
First Nationwide
Holdings Inc

Republic New York
Corporation
J.P. Morgan & Co. Inc.

J.P. Morgan Chase & Co.
Inc.

-

2000

Wells Fargo & Co.

First Security Corp.

Wells Fargo & Co.

-

2000

UBS AG

Paine Webber

UBS AG

-

2001

Firstar Corporation

US Bancorp

US Bancorp

-

2001

Fifth Third Bancorp

Old Kent Financial Corp.

Fifth Third Bancorp

-

2001

Standard Federal Bank

Michigan National Bank

2002

Citigroup Inc.

Golden State Bancorp

2002

HSBC Holdings plc

Household International
Inc.
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Standard Federal Bank
N.A.

-

Citigroup Inc.

$5,8 δις

HSBC Bank USA

-

2003

BB&T Corporation

First Virginia Banks Inc.

BB&T Corporation

-

2003

M&T Bank

Allfirst Bank

M&T Bank

-

New Alliance Bank

-

Bank of America Corp.

$47 δις

Wachovia

$14,3 δις

SunTrust

$6,98 δις

PNC Bank

$0,78 δις

2004

New Heaven Savings
Bank

2004

Bank of America Corp.

2004

Wachovia

2004

SunTrust

2005

PNC Bank

2005

Capital One Financial
Corporation

Savings Bank of
Manchester, Tolland
Bank
FleetBoston Financial
Corp.
SouthTrust
National Commerce
Financial
Riggs Bank
Hibernia National Bank

Capital One Financial
Corporation
Bank of America Card

$4,9 δις

$35 δις

2005

Bank of America

MBNA Corporation

2006

Wachovia

Westcorp Inc.

Wachovia

$3,91 δις

2006

New Alliance Bank

Cornerstone Bank

New Alliance Bank

-

2006
2006
2006

2007

Capital One Financial
Corporation

North Fork Bank

Services

Capital One Financial
Corporation

$13,2 δις
$25 δις

Wachovia

Golden West Financial

Wachovia

Regions Financial

AmSouth

Regions Financial

Corporation

Bancorporation

Corporation

Compass Bancshares

BBVA Compass

$9,8 δις

LaSalle Bank

Bank ofAmerica

$21 δις

Mellon Financial

Bank of New York

Corporation

Mellon

Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria USA

2007

Bank of America

2007

Bank of New York

2007

Bank of America

2007

M&T Bank

2008

TD Banknorth

2008

US Trust Corporation
Partners Trust Financial

Bank of America Private
Wealth Management

$10 δις

$18,3 δις

-

M&T Bank

-

Commerce

TD Bank

$8,5 δις

JP Morgan Chase

Bear Steams

JP Morgan Chase

$1,1 δις

2008

Bank of America

Merrill Lynch

Bank of America

$50 δις

2008

Wells Fargo

Wachovia

Wells Fargo

$15,1 δις

2008

JP Morgan Chase

Washington Mutual

JP Morgan Chase

$1,9 δις

2008

Fifth Third Bank

First Charter Bank

Fifth Third Bank

$1,1 δις

2008

PNC Financial Services

National City Corp.

PNC Financial Services

$5,08 δις

2008

US Bancorp

US Bancorp

-

Group

Downey Savings and
Loan

90

2009

M&T Bank

Provident Bank of

M&T Bank

-

Maryland
2009

M&T Bank

Bradford Bank

M&T Bank

-

2011

M&T Bank

Wilmington Trust

M&T Bank

-

2011

Capital One

ING Direct USA

Capital One

$9 δις

(en.wikipedia.org)
Μετά από την παρουσίαση του πίνακα 3.2 αυτό που πρέπει να επισηµανθεί είναι
ότι µετά από συγχωνεύσεις και εξαγορές ογδόντα ετών, οι περισσότερες από τις
τράπεζες που αναφέρθηκαν στον εν λόγω πίνακα αυτή τη στιγµή ανήκουν σε έξι
κολοσσιαία χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όπως οι JP Morgan, Bank of America, Wells
Fargo, Citigroup, HSBC Bank USA και M&T Bank. Επίσης διαφαίνονται δύο µεγάλα
‘‘κύµατα’’ συγχωνεύσεων και εξαγορών. Το πρώτο αρχίζει από το 1995 έως το 1999
και το δεύτερο από το 2004 έως το 2008. Στο δεύτερο ‘‘κύµα’’ υπάρχει µία
διαφοροποίηση. Ενώ από το 2004 έως και το 2007 υπάρχουν εξαγορές µε ιδιαίτερα
µεγάλα ποσά, κάτι αντίστοιχο δεν ισχύει για το 2008 µε εξαίρεση µόνο την εξαγορά
αξίας $50 δις της Merrill Lynch από την Bank of America. ∆ιαφαίνεται ξεκάθαρα η
‘‘εισβολή’’ της χρηµατοπιστωτικής κρίσης στις Η.Π.Α. όπου πολλές µικρές τράπεζες
προσπαθούν να επιβιώσουν µέσω της εξαγοράς τους από µεγάλα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της κατάστασης που επικρατούσε είναι αυτό
της Wachovia. Η συγκεκριµένη τράπεζα τα προηγούµενα χρόνια διατηρούσε µία
ιδιαίτερα επιθετική πολιτική εξαγορών. Από το 2004 έως το 2006 πραγµατοποίησε
εξαγορές συνολικής αξίας $43,21 δις ενώ το 2008 εξαγοράστηκε από την Wells Fargo
µόνο αντί $15,1 δις για αποφύγει την πτώχευση.
3.3. Συγχωνεύσεις-Εξαγορές Τραπεζών στα Βαλκάνια
Η περίπτωση των Βαλκανίων έχει µεγάλες οµοιότητες µε αυτή της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης. Έπειτα από την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισµού, πρώην
κοµουνιστικές χώρες προσπάθησαν να εναρµονιστούν µε τα νέα δεδοµένα της
ελεύθερης αγοράς. Όµως λόγω των κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων που
επικρατούσαν στην περιοχή, υπήρχε αρχικά ένας δισταγµός και από τις ελληνικές αλλά
γενικότερα και από τις δυτικές οικονοµίες για επενδύσεις στην περιοχή. Αυτό που όµως
θεωρούνταν ως µειονέκτηµα, κατά κάποιον τρόπο αποτελούσε και πλεονέκτηµα της
περιοχής. Όσον αφορά τις χρηµατοπιστωτικές επενδύσεις οι συγκεκριµένες περιοχές
θεωρούνταν ‘‘παρθένες’’, µε πολύ χαµηλότερο βαθµό κορεσµού σε αυτού του είδους
τις επενδύσεις.
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3.3.1. Εξαγορές Βαλκανικών Τραπεζών από Ελληνικές και Ξένες
Τρεις είναι οι λόγοι της επιθετικής πολιτικής εξαγορών που υιοθέτησαν οι
ελληνικές τράπεζες την τελευταία δεκαετία. Η είσοδος της Ελλάδας στο Ευρώ σήµαινε
πως η χώρα πλέον αποκτούσε ένα πολύ ισχυρό νόµισµα που µείωνε σηµαντικά τους
συναλλαγµατικούς κινδύνους. Πολιτικοί κίνδυνοι δεν υπήρχαν πλέον µετά την
ωρίµανση των συνθηκών, έπειτα από περισσότερο από µία δεκαετία εγκαθίδρυσης της
δηµοκρατίας. Ο συνεχώς αυξανόµενος ρυθµός ζήτησης καταναλωτικών προϊόντων, η
απόκτηση των οποίων βασιζόταν σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες ήταν ένας
ακόµη λόγος για την ελληνική τραπεζική διείσδυση. Τέλος, η επέκταση στις
βαλκανικές αγορές των ελληνικών επιχειρήσεων και εκµετάλλευση των ευκαιριών που
τους παρουσιάζονταν σε αυτές τις χώρες από τη δεκαετία του 1990 ήταν άλλο ένα
σηµαντικό κίνητρο των ελληνικών τραπεζών. Έτσι οι τράπεζες δεν έκαναν τίποτα
περισσότερο από το να ακολουθήσουν τους πελάτες τους στις νέες αγορές (Γ.
Κυριαζόπουλος et al., 2010).
Η όλη παρουσία των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή των Βαλκανίων δεν
είναι αποτέλεσµα τυχαίας επιλογής, αλλά µακροχρόνιου προγράµµατος επενδύσεων. Το
2005 µόνο οι πέντε µεγάλες ελληνικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, EFG Eurobank,
Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Εµπορική Τράπεζα) είχαν 958 καταστήµατα µε
προσωπικό περισσότερο από 15.000 εργαζοµένους. Το 2007 το 20% των συνολικών
κερδών αποτελούνταν από το δίκτυο καταστηµάτων στα Βαλκάνια (Γ. Κυριαζόπουλος
et al., 2010; www.hba.gr). Φυσικά στο παιχνίδι των εξαγορών στην περιοχή των
Βαλκανίων συµµετείχαν και µεγάλοι χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι αναγνωρίζοντας την
προσοδοφόρα αυτή περιοχή. Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία και πίνακες για τη
δραστηριότητα των ελληνικών αλλά και ξένων τραπεζών στα Βαλκάνια.
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ΕΙΚΟΝΑ 3.1
Οι Ελληνικές Τράπεζες στην Ευρύτερη Περιοχή των Βαλακνίων

(Πηγή: Deloitte)
Στην Αλβανία, ο τραπεζικός τοµέας της χώρας αποτελείται από 17 τραπεζικά
ιδρύµατα εκ των οποίων τα 14 ελέγχονται από αλλοδαπά οικονοµικά κεφάλαια. ∆ύο
από τις µεγαλύτερες εξαγορές αλβανικών τραπεζών πραγµατοποιήθηκαν από έναν
ιταλικό και

έναν αυστριακό τραπεζικό όµιλο. Συγκεκριµένα, το 2005 η ιταλική

Sampaolo Imi εξαγόρασε το 87,39% της Albanian Bank έναντι $155,40 εκατ. Η
τράπεζα µετονοµάστηκε σε Italian-Albanian Bank. Η αυστριακή Raiffeisen εξαγόρασε
την Savings Bank of Albania µε δύο κινήσεις. Το 2003 εξαγόρασε αρχικά το 27,17%
και το 2004 προχώρησε στην πλήρη εξαγορά της αλβανικής τράπεζας µε το συνολικό
ποσό της εξαγοράς να ανέρχεται στα $126 εκατ.. Η Raiffeisen έχει το µεγαλύτερο
δίκτυο καταστηµάτων στη γειτονική χώρα, φτάνοντας τα 97. Την σηµαντικότερη
ελληνική παρουσία στην περιοχή αποτελεί η Tirana Bank που είναι θυγατρική της
Τράπεζας Πειραιώς. Ιδρύθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς στα Τίρανα το 1996 και
αποτελεί το δεύτερο µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων στη χώρα, συνολικά 35
καταστήµατα. Ελληνική παρουσία στην Αλβανία υπάρχει επίσης µέσω της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) από το 1996 µε 24 αυτόνοµα καταστήµατα, και µέσω της
Εµπορικής Τράπεζας που το 1999 ίδρυσε την θυγατρική της International Commercial
Black Sea Bank SA στην Αλβανία. Η σηµερινή ονοµασία της εν λόγω τράπεζας είναι
Emporiki Bank-Albania SA και αριθµεί 20 καταστήµατα στη χώρα (Γ. Κυριαζόπουλος
et al., 2010; www.nbg.gr; www.emporiki.gr; en.wikipedia.org).
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Στο τραπεζικό σύστηµα της Βουλγαρίας κυριαρχούν οι ξένες τράπεζες. Το
ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων που ελέγχονται από ξένους χρηµατοπιστωτικούς
οµίλους αποτελούσε το 2005 το 76%, διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό το 1999
(38%). Η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα µε την µεγαλύτερη διείσδυση στη γειτονική χώρα.
Οι πέντε µεγάλες ελληνικές τράπεζες συγκέντρωναν το 23,6% των συνολικών
τραπεζικών κεφαλαίων(Γ. Κυριαζόπουλος et al., 2010). Στον πίνακα 3.3 απεικονίζονται
οι σηµαντικότερες εξαγορές βουλγαρικών τραπεζών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3
Εξαγορές Βουλγαρικών Τραπεζών 2004-2006
Τράπεζα
Αγοραστής
OTP Bank
EFG Eurobank
Ergasias
Bank Austria
Τράπεζα
Πειραιώς
Novator

Ποσοστό

Ποσό Εξαγοράς

Εξαγοράς

(USD Εκατ.)

Ουγγαρία

100,00%

375,35

DZI Bank

Ελλάς

74,26%

200,20

Herbros Bank

Αυστρία

99,90%

127,20

Eurobank(Βουλγαρίας)

Ελλάς

99,70%

65,77

EIBank

Ηνωµένο Βασίλειο

18,27%

30,01

Βουλγαρική Τράπεζα

Χώρα Αγοραστή

DSK Bank

(Πηγή: Mergerstat. Intellinet. Bloomberg. Athens Stock Exchange)
Άλλες σηµαντικές διεισδύσεις αποτελούν αυτές τις ιταλικής UniCredito και της
γερµανικής Hypo-Vereinsbank (HVB), οι οποίες το 2005 συγχωνεύτηκαν. Από
ελληνικής πλευράς πολύ µεγάλη παρουσία στην περιοχή έχουν η Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος µέσω της εξαγοράς του 90% της United Bulgarian Bank το 2000 και 273
καταστήµατα, η Εµπορική µέσω της ίδρυσης της Emporiki Bank-Bulgaria EAD το
1994 που διαθέτει 22 καταστήµατα στη χώρα και η Alpha Bank µε 101 καταστήµατα
(Γ. Κυριαζόπουλος et al., 2010 ; www.nbg.gr; www.emporiki.gr; www.alpha.gr).
Το τραπεζικό σύστηµα των Σκοπίων αποτελείται από 20 τράπεζες, εκ των
οποίων οι 8 είναι αλλοδαπής προέλευσης, οι 11 εγχώριες ιδιωτικές και µόνο µία είναι
κρατική. Το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων που ελέγχονται από ξένες τράπεζες,
από το 11% το 1999 εκτινάχθηκε στο 51,3% το 2005. Συµµετοχή στα Σκόπια έχουν
µόνο δύο ελληνικές τράπεζες. Η ΕΤΕ µέσω της εξαγοράς του 68,4% της δεύτερης
µεγαλύτερης τράπεζας της χώρας, της Stopanska Banka Skopje το 2000 έναντι €60
εκατ. και 68 καταστήµατα, και η Alpha Bank ένα χρόνο νωρίτερα εξαγοράζοντας την
Kredinta Banka Skopje που µετέπειτα µετονοµάστηκε σε Alpha Bank Skopje. η Εθνική
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Τράπεζα έχει µερίδιο αγοράς βάσει ενεργητικού 23,8% και µερίδιο αγοράς χορηγήσεων
27%, ενώ η Alpha µερίδιο αγοράς χορηγήσεων 2,6% (Γ. Κυριαζόπουλος et al., 2010 ;
www.nbg.gr; www.alpha.gr).
Για τις τράπεζες της Ρουµανίας δεν έδειξαν αντίστοιχο ενδιαφέρον οι ελληνικές.
Παρά το γεγονός ότι εφτά ελληνικές τράπεζες (Εθνική, Eurobank, Alpha Bank,
Πειραιώς, Εµπορική, Αγροτική, Εγνατία) έχουν επενδύσει στη Ρουµανία, περισσότερες
από ότι σε κάθε άλλη βαλκανική χώρα, εντούτοις δεν επενδύθηκαν σηµαντικά ποσά.
Ενδεικτικό είναι πως τα ποσά εξαγορών για την διετία 2004-2006 από Αγροτική
Τράπεζα και Εθνική Τράπεζα ανέρχονται στα $81,07 εκατ., ενώ το αντίστοιχο των
υπολοίπων χωρών αγγίζει τα $4,853 δις. Στον πίνακα 3.4, παρακάτω, εµφανίζονται οι
εξαγορές που πραγµατοποιήθηκαν στη Ρουµανία την τα έτη 2004-2006. Το τραπεζικό
σύστηµα της Ρουµανίας αποτελείται από 39 τράπεζες εκ των οποίων οι 30 είναι ξένες,
οι 8 εγχώριες ιδιωτικές και µόλις µία κρατική. Το 90% των κεφαλαίων του τραπεζικού
συστήµατος αυτή τη στιγµή ελέγχεται από τις 30 αυτές τράπεζες (Γ. Κυριαζόπουλος et
al., 2010).
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4
Εξαγορές Ρουµανικών Τραπεζών 2004-2006
Τράπεζα

Ρουµάνικη

Αγοραστής

Τράπεζα

Erste Bank

Banka Comerciala
Romana

Ποσοστό

Ποσό Εξαγοράς

Εξαγοράς

(USD Εκατ.)

Αυστρία

61,90%

4.445,81

Χώρα Αγοραστή

Bank Austria

Bank Tiriac

Αυστρία

100,00%

311,25

Societe Generale

BRD

Γαλλία

7,32%

54,70

Eurom Bank

Ισραήλ

95,00%

41,41

Mindbank

Ελλάς

57,13%

41,07

Ελλάς

81,65%

40,00

Bank Leumi Le
Israel
Αγροτική Τράπεζα
Εθνική Τράπεζα

Banka
Romaneasca

(Πηγή: Mergerstat. Intellinet. Bloomberg. Athens Stock Exchange)
Μία από της χώρες της βαλκανικής στην οποία πραγµατοποίησαν την
µεγαλύτερη διείσδυση οι ελληνικές τράπεζες είναι η Σερβία. Χαρακτηριστικό στοιχείο
αυτού του δεδοµένου είναι πως το συνολικό ποσό εξαγορών στον τραπεζικό τοµέα της
Σερβίας από τις ελληνικές τράπεζες για την τριετία 2004-2006 βρίσκεται σχεδόν στα
ίδια επίπεδα µε το επενδυόµενο ποσό των τραπεζών όλων των άλλων χωρών ($973,68
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εκατ. έναντι $1063,26 εκατ.). Το τραπεζικό της σύστηµα αποτελείται από 40 τράπεζες,
17 εκ των οποίων ξένες (6 ελληνικές) που συγκεντρώνουν το 66% του τραπεζικού
κεφαλαίου, 11 κρατικές που συγκεντρώνουν το 23,9% του τραπεζικού κεφαλαίου και
12 εγχώριες ιδιωτικές µε ποσοστό τραπεζικού κεφαλαίου που φτάνει το 10,1%. Από το
2003 επιταχύνθηκαν σηµαντικά οι διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων. Λόγω όµως των
υψηλών ποσοστών που ακόµη και τώρα κατέχουν οι κρατικές τράπεζες, ο ρυθµός αυτός
µπορεί να αυξηθεί ακόµη περισσότερο µέσω µελλοντικών αποκρατικοποιήσεων. Οι
χώρες µε την µεγαλύτερη διείσδυση στην τραπεζική αγορά της Σερβίας είναι η Ιταλία
(2005: 18% µερίδιο ενεργητικού), η Αυστρία και η Ελλάδα (2005: 17% µερίδιο
ενεργητικού). Οι έξι ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην αγορά της
Σερβίας είναι η Εθνική Τράπεζα µε 177 καταστήµατα, η Alpha Bank µε 137
καταστήµατα, η EFG Eurobank µε 125 καταστήµατα, η Τράπεζα Πειραιώς µε 16
καταστήµατα, η Αγροτική Τράπεζα και τέλος η Λαϊκή Τράπεζα. Στον πίνακα 3.5 που
ακολουθεί παρουσιάζονται όλες οι εξαγορές που πραγµατοποιήθηκαν κατά την τριετία
2004-2006 (Γ. Κυριαζόπουλος et al., 2010; www.nbg.gr; www.emporiki.gr;
www.alpha.gr; www.eurobank.gr).
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5
Εξαγορές Σέρβικων Τραπεζών 2004-2006
Τράπεζα
Αγοραστής
Εθνική Τράπεζα

Σέρβικη Τράπεζα
Vojvodjanska
Banka

Ποσοστό

Ποσό Εξαγοράς

Εξαγοράς

(USD Εκατ.)

Ελλάς

100,00%

489,57

Χώρα Αγοραστή

Banka Intesa

Delta Banka

Ιταλία

90,00%

432,08

Alpha Bank

Jubanka

Ελλάς

100,00%

206,69

Sampaolo Imi

Panoska

Ιταλία

87,39%

155,40

OTP Bank

Kulska Banka

Ουγγαρία

67,00%

152,23

Erste Bank

Novadska Banka

Αυστρία

100,00%

108,98

Αγροτική Τράπεζα

AIK Banka

Ελλάς

20,00%

101,78

Ελλάς

90,20%

93,28

25,00%

84,21

Eurobank

National Savings
Bank
Komercihalna

Ηνωµένο

Banka

Βασίλειο

Continental Banka

Σλοβενία

98,97%

59,93

Λαϊκή Τράπεζα

Centrobanka

Ελλάς

76,00%

47,91

OTP Bank

Zepter Bank

Ουγγαρία

75,10%

44,31

EBRD
Nova Ljubfjanska
Banka
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Τράπεζα Πειραιώς
Findomestic
Banca

Atlas Banka

Ελλάς

88,23%

34,45

Nova Bank

Ιταλία

95,00%

26,12

(Πηγή: Mergerstat. Intellinet. Bloomberg. Athens Stock Exchange)
Όσον αφορά το τραπεζικό σύστηµα της Τουρκίας, οι ελληνικές τράπεζες δεν
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, µε εξαίρεση την Εθνική Τράπεζα µε την εξαγορά του
46% της Finansbank το 2006. Με αυτή την εξαγορά η ΕΤΕ διαθέτει πλέον 461
καταστήµατα στην γειτονική χώρα. Η εξαγορά πραγµατοποιήθηκε έναντι $2,77 δις και
αποτελεί την µόνη εξαγορά τουρκικής τράπεζας από ελληνική για την τριετία 20042006. Το αντίστοιχο συνολικό ποσό των άλλων ξένων τραπεζών φτάνει τα $6,457 δις.
Στο τουρκικό τραπεζικό σύστηµα συµµετέχουν και οι Alpha Bank, EFG Eurobank και
Novabank. Με τη συµµετοχή αυτών των τριών ελληνικών τραπεζών το συνολικό ποσό
που έχει καταβληθεί για την εξαγορά τουρκικών τραπεζών ανέρχεται στα $3,248 δις.
Στον πίνακα 3.6 απεικονίζονται οι ελληνικές εξαγορές διαχρονικά και στον πίνακα 3.7
οι εξαγορές τουρκικών τραπεζών από άλλες τράπεζες αλλοδαπής προέλευσης (Γ.
Κυριαζόπουλος et al., 2010; www.nbg.gr).
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6
Εξαγορές Τουρκικών Τραπεζών από Ελληνικές
Ποσό Εξαγοράς

Τράπεζα Αγοραστής

Τουρκική Τράπεζα

Ποσοστό Εξαγοράς

Εθνική Τράπεζα

Finansbank

46,00%

2.777,00

Alpha Bank

Altemnatibank

47,00%

246,30

EFG Eurobank

Tekfenbank

70,00%

182,00

Novabank

Sitebank

100,00%

50,00

(USD Εκατ.)

(Πηγή: Mergerstat. Intellinet. Bloomberg. Athens Stock Exchange; Eτήσια έρευνα της
PricewaterhouseCoopers ‘‘Εξαγορές και Συγχωνεύσεις ελληνικών επιχειρήσεων
2002’’)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7
Εξαγορές Τουρκικών Τραπεζών 2004-2006
Τράπεζα

Τουρκική

Αγοραστής

Τράπεζα

Citibank

Akbank

ΗΠΑ

20,00%

3.100,00

Turan Alem Bank

Sekerbank

Καζακστάν

33,98%

283,20

Dexia Bank

Denizbank

Βέλγιο

100,00%

809,56

General Electric

Garanti Bankasi

ΗΠΑ

74,70%

1.806,00

Βέλγιο

89,34%

1.051,00

Γαλλία

50,00%

216,80

Fortis

Χώρα Αγοραστή

Dis Ticaret
Bankasi

BNP Panbas

TEB

Ποσοστό
Εξαγοράς

Ποσό Εξαγοράς

(Πηγή: Mergerstat. Intellinet. Bloomberg. Athens Stock Exchange)
3.4. Συγχωνεύσεις-Εξαγορές Ελληνικών Τραπεζών
Στην υποπαράγραφο 3.4 θα παρατεθούν στοιχεία και πίνακες για τις εξαγορές
και συγχωνεύσεις ελληνικών τραπεζών είτε από άλλες ελληνικές τράπεζες είτε από
τράπεζες του εξωτερικού για την περίοδο. Στον πίνακα 3.8 που ακολουθεί
αποτυπώνονται

όλες

οι

κινήσεις

συγχωνεύσεων

και

εξαγορών

που

έχουν

πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα τα 20 τελευταία χρόνια καθώς και το κλίµα που
επικρατούσε στην ελληνική τραπεζική αγορά.
Σύµφωνα µε τον εν λόγω πίνακα µπορούν να αποτυπωθούν δύο κύµατα. Από το
1991 έως και το 1997 δεν υπήρξε ιδιαίτερα µεγάλη δραστηριότητα στον ελλαδικό
χώρο. Το πρώτο µεγάλο ‘‘κύµα’’ πραγµατοποιήθηκε τη διετία 1998-1999.
Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά δέκα εξαγορές. Η συγκεκριµένη περίοδος σηµατοδοτεί
την περίοδο προετοιµασίας των ελληνικών τραπεζών για την έλευση του Ευρώ ως
κοινού νοµίσµατος το 2002. Μπορεί η Ελλάδα να ανήκε στην ευρωπαϊκή κοινότητα
από το 1981, όµως τα δεδοµένα σε ολόκληρη την Ευρώπη θα διαµορφωθούν µέσω
ραγδαίων εξελίξεων µε τη είσοδο των ευρωπαϊκών χωρών στην ενιαία νοµισµατική
ένωση. Ήταν κατανοητό πως µέσω του κοινού νοµίσµατος η διείσδυση των
ευρωπαϊκών εταιριών, και στη συγκεκριµένη περίπτωση τραπεζών, θα ήταν πολύ
ευκολότερη. Μέσω των συγχωνεύσεων και των εξαγορών οι ελληνικές τράπεζες
ήθελαν να διασφαλίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα το µερίδιο αγοράς τους στον
ελλαδικό χώρο και αν ήταν πιθανό να διεκδικήσουν µερίδιο αγοράς στην ευρωπαϊκή
αγορά. Αυτό θα µπορούσε να έχει πιθανότητες µόνο µέσω δηµιουργίας µεγάλων
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, δηλαδή µέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών.
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Ένα δεύτερο ‘‘κύµα’’, εξαγορών κυρίως, πραγµατοποιήθηκε την τριετία 20042006. Έπειτα από την κυκλοφορία του νέου κοινού ευρωπαϊκού νοµίσµατος το 2002,
µε τις νέες προοπτικές που γεννιόντουσαν µέσω αυτού, αλλά και την πολύ µεγαλύτερη
σταθερότητα και σιγουριά που ενέπνεε η ελληνική οικονοµία (λόγω της συµµετοχής
της χώρας στην ΟΝΕ), γαλλικοί κυρίως, αλλά και πορτογαλικοί και από το Ντουµπάι,
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί αποφάσισαν να επενδύσουν στην ελληνική αγορά µέσω
εξαγορών ελληνικών τραπεζών. Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας 3.8 µε τις
κυριότερες εξαγορές τραπεζών που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8
Συγχωνεύσεις-Εξαγορές Ελληνικών Τραπεζών

Έτος

2006

2006

2006

2005

2005

2005
2004

Εξαγοράστριας

Εξαγοράς

Τράπεζας

(€ εκατ.)

Γαλλία

2.089,90

71,97%

Ντουµπάι

401,60

31,50%

Ελλάς

113,40

100,00%

Πορτογαλία

330,00

50,00%

Ελλάς

30,60

10,10%

DZ Bank

Γερµανία

17,00

10,00%

Societe Generale

Γαλλία

125,14

51,00%

Ελλάς

-

90%

Ελλάς

510,10

58,00%

Ελλάς

40,20

17,00%

Ελλάς

70,00

-

Τράπεζα

Τράπεζα

Εµπορική
Τράπεζα

Credit Agricole

Marfin

Dubai Financial

Financial Group

Group

Εγνατία

Marfin Financial

Τράπεζα

Group

Novabank

Millennium BCP
Group

Εγνατία

Marfin Financial

Τράπεζα

Group

Πανελλήνια
Τράπεζα
Γενική Τράπεζα

Τράπεζα της
Ελλάδος

2002

Ποσό

Εξαγοράστρια

Επενδυτική
2003

Χώρα

Εξαγοραζόµενη

ΕΤΒΑ

Marfin Financial
Group
Τράπεζα Πειραιώς

Ποσοστό
Εξαγοράς

TT Hellenic
2002

Attica Bank

Postbank
(Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο)

Nationale
2002

Nederlanden

Τράπεζα Πειραιώς

Hellas
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Τράπεζα

1999

Ελλάς

EFG Eurobank

1.821,70

Εργασίας

50,10%
(συγχώνευση το
2000)
51,00%

1999

Ιονική Τράπεζα

Ελλάς

Alpha Bank

798,20

(συγχώνευση το
2000)

1999

∆ωρική

Telesis Investment

Τράπεζα

Bank

Τράπεζα

1999

Εργασίας

Ελλάς

Γερµανία

Deutsche Bank

41,10

100,00%

19,70

5,00%

(203 το

(στο 9,99% το

2000)

2000)
35,00%

1999

Τράπεζα Χίου

Τράπεζα Πειραιώς

Ελλάς

243,80

(συγχώνευση το
2000)

Τράπεζα

1998

Κρήτης

Ελλάς

EFG Eurobank

218,60

99,80%

Τράπεζα
1998

Μακεδονίας -

37,00%
Τράπεζα Πειραιώς

Ελλάς

80,00

(συγχώνευση το

Θράκης
1998

Γενική Τράπεζα

2000)
Interamerican

Ελλάς

51,70

-

Εγνατία Τράπεζα

Ελλάς

49,40

-

Τράπεζα
Κεντρικής

1998

Ελλάδος
Τράπεζα

1998

Αθηνών

58,08%
Ελλάς

EFG Eurobank

26,20

(συγχωνεύτηκαν
το 1999)

1997

Attica Bank

ΤΣΜΕ∆Ε

Ελλάς

27,60

42,87%

1997

Credt Lyonais

EFG Eurobank

Ελλάς

-

-

1996

Interbank

EFG Eurobank

Ελλάς

47,00

95,00%

Τράπεζα

Hanwa First

Αθηνών

Investment Co.

Κορέα

14,20

58,08%

Ελλάς

8,8

100,00%

1993

Τράπεζα

1991

(Πηγή:

Πειραιώς

Press

www.enet.gr;

Releases

Αποκρατικοποίηση

and

el.wikipedia.org;

Published

Financial

www.eurobank.gr;

Statements;

www.epant.gr;

www.marfinegnatiabank.gr;

www.piraeusbank.gr; Ετήσιες έρευνες της PricewaterhouseCoopers ‘‘Εξαγορές και
Συγχωνεύσεις ελληνικών επιχειρήσεων’’ για τα έτη 2002, 2003, 2004, 2005)
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3.5. Η Συγχώνευση Alpha Bank-EFG Eurobank Ergasias
Στις 24 Ιανουαρίου 2012 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες (εκτός απροόπτου),
έπειτα από την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, για την συγχώνευση της 2ης µε
την 3η µεγαλύτερη τράπεζας της Ελλάδος, της EFG Eurobank Ergasias µε την Alpha
Bank. To όνοµα αυτής Alpha Eurobank και θα διατηρήσει το λογότυπο της Alpha
Bank. Η νέα τράπεζα αποτελεί πραγµατικό χρηµατοπιστωτικό ‘‘κολοσσό’’ για την
περιοχή της Ελλάδας, αλλά και της Ανατολικής Ευρώπης. Ανήκει πλέον στο γκρουπ
των 25 µεγαλύτερων τραπεζών της Ευρώπης. Στη συγκεκριµένη σύµπραξη
συµµετέχουν και επενδυτές από το Κατάρ µέσω της εταιρίας Paramount.
(www.reuters.com).
3.5.1. Αναλύσεις-Γεγονότα πριν τη Συγχώνευση
Το 2007 έπειτα από το ‘‘κύµα’’ εξαγορών ελληνικών τραπεζών από τράπεζες
του εξωτερικού που αναφέρεται σε προηγούµενη υποπαράγραφο, η επενδυτική τράπεζα
KBW προχωρά σε ανάλυση, µετά τις προτάσεις της Τράπεζας Πειραιώς στην Marfin
για εξαγορά αλλά και της Marfin στην Τράπεζα Κύπρου (χωρίς όµως να
πραγµατοποιηθούν οι εξαγορές), όπου τονίζει τις νέες προοπτικές που ανοίγονται στον
ελληνικό τραπεζικό χώρο για µελλοντικές συγχωνεύσεις και εξαγορές ανάµεσα στις
κορυφαίες τράπεζες της χώρας (www.capital.gr). Οι καταστάσεις δεν ήταν ακόµη
‘‘ώριµες’’ στον ελλαδικό χώρο για συγχωνεύσεις τόσο µεγάλων διαστάσεων. Παρά την
µεγάλη παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση του 2007-2008, λόγω του γεγονότος πως
οι ελληνικές τράπεζες ήταν καλά ‘‘θωρακισµένες’’ δεν κρίθηκε απαραίτητο να
προχωρήσουν σε αυτού του είδους τις κινήσεις. Η ανάγκη αυτή δηµιουργήθηκε από το
2010 και µετά, έπειτα από την έναρξη της κρίσης χρέους στην Ελλάδα και στην
Ευρωζώνη γενικότερα, που είχε σαν αποτέλεσµα ‘‘κλυδωνισµούς’’ στο ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα. Πρώτη φορά γίνεται αναφορά για πιθανή συγχώνευση ανάµεσα
στις έξι µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες σε ανάλυση του ο οίκος UBS τον Αύγουστο
του 2010. Συγκεκριµένα, η UBS αναφέρει ότι οι συγχωνεύσεις µπορούν να
αποτελέσουν

πράγµατι

µία

διέξοδο

στις

προκλήσεις

που

αντιµετωπίζουν,

δηµιουργώντας µεγαλύτερα σχήµατα µε πιο ισχυρούς ισολογισµούς, ευκολότερη
πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και καλύτερη θέση στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη. Η
UBS υπολογίζει το µέσο όφελος από τις συγχωνεύσεις µεταξύ ελληνικών τραπεζών σε
17% για τη µετοχή κάθε µίας, ως ποσοστό επί του αθροίσµατος των κεφαλαιοποιήσεων
τους. Πιο αναλυτικά, το όφελος για κάθε πιθανό συνδυασµό συγχωνεύσεων µεταξύ
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ελληνικών τραπεζών (ανά δύο), παρατίθεται από την UBS στον πίνακα 3.9
(www.capital.gr).
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9
Αύξηση Μετοχής σε Πιθανή Συγχώνευση
ΕΤΕ

Eurobank

Alpha Bank

Πειραιώς

Marfin

ATEBank

ETE

-

16%

13%

11%

8%

9%

Eurobank

16%

-

20%

19%

14%

16%

Alpha Bank

13%

20%

-

20%

14%

16%

Πειραιώς

11%

19%

20%

-

21%

19%

Marfin

8%

14%

14%

21%

-

20%

ATEBank

9%

16%

16%

19%

20%

-

(www.capital.gr)
Η Εµπορική Τράπεζα δεν αναφέρεται στη συγκεκριµένη ανάλυση λόγω της εξαγοράς
της το 2006 από την Credit Agricole και εποµένως θεωρείται απίθανο να εµπλακεί σε
µία συγχώνευση ή εξαγορά στην παρούσα φάση. Στην συγκεκριµένη ανάλυση τονίζεται
επίσης το ενδιαφέρον που θα είχε µία συγχώνευση ανάµεσα στην Εθνική και την
Eurobank όπου θα δηµιουργούσε µία τράπεζα µε πάγια €200 δις, 60.000 εργαζοµένους
και 3.400 καταστήµατα σε 10 χώρες. Όµως λόγω του ότι θα συγκέντρωναν οµόλογα
του Ελληνικού ∆ηµοσίου ύψους €28 δις, θεωρήθηκε πιθανότερη µία συγχώνευση
ανάµεσα στην Alpha Bank και την Eurobank. Τον Οκτώβριο του 2010 επανέρχεται µε
νέα ανάλυση και τονίζει πως η συγκεκριµένη συγχώνευση θα αποτελούσε κίνηση
στρατηγικής σηµασίας αλλά και προοπτική δηµιουργίας αξίας, δηµιουργώντας µία
τράπεζα µε πάγια στοιχεία ενεργητικού ύψους €155 δις, 2.713 καταστήµατα και ισχυρή
παρουσία σε 10 χώρες. (www.capital.gr).
Παρόλα αυτά πρόταση για συγχώνευση κατέθεσε η Εθνική στην Alpha. Η
πρόταση τον Ιανουάριο του 2011. Σύµφωνα µε το ∆ελτίο Τύπου της Εθνικής Τράπεζας
που εκδόθηκε στις 18 Φεβρουαρίου, οι µέτοχοι της Alpha Bank θα λάµβαναν 8 µετοχές
της ΕΤΕ για κάθε 11 υφιστάµενες της Alpha Bank. Η συγκεκριµένη πρόταση
θεωρήθηκε ιδιαίτερα συµφέρουσα για τους µετόχους της Alpha καθώς σύµφωνα µε την
τιµή της µετοχής στις 17 Ιανουαρίου υπήρχε υπερτίµηµα ύψους 23,4%, και 18,5%
σύµφωνα µε την τιµή της στις 17 Φεβρουαρίου. Η νέα τράπεζα θα αποτελούνταν από
το 71% των µετόχων της ΕΤΕ και κατά 29% από µετόχους της Alpha (www.nbg.gr).
Ουσιαστικά αποτελούσε µία πρόταση φιλικής εξαγοράς της Alpha από την Εθνική
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ύψους €2,8 δις. Τελικά συµφωνία δεν επήλθε λόγω διαφωνίας στους όρους της
πρότασης.
3.5.2. Στοιχεία της Συγχώνευσης
Στις 29 Αυγούστου ανακοινώθηκε η συγχώνευση των δύο µεγαλύτερων
ιδιωτικών τραπεζών της Ελλάδας, και όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, µετά και την
έγκριση της συγχώνευσης από την επιτροπή ανταγωνισµού στις 24 Ιανουαρίου 2012, το
µόνο που αποµένει είναι η διαπραγµάτευση της κοινής πλέον µετοχής και η
αναµενόµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.
Η συµφωνία σχετικά µε τη σχέση ανταλλαγής αφορούσε την ανταλλαγή 5 νέων
κοινών µετοχών της Alpha µε 7 κοινές µετοχές της Eurobank, µία αναλογία δηλαδή
0,714 προς 1 και µετοχολόγιο που θα αποτελείται κατά 57,5% από µετόχους της Alpha
Bank και 42,5% από µετόχους της Eurobank. To σύνολο ενεργητικού του νέου
σχήµατος ανέρχεται στα €146 δις, µε περισσότερα από 1300 καταστήµατα. Αποτελεί
πλέον τον µεγαλύτερο τραπεζικό όµιλο της Ελλάδας και έναν από τους τρεις
µεγαλύτερους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (www.alpha.gr, www.eurobank.gr).
3.6. Τι ∆ροµολογεί η ∆ηµιουργία της Alpha – Eurobank
Σχεδόν πάντα σε περιπτώσεις τόσο κρίσιµων και µεγάλων συγχωνεύσεων
κυρίως σε περιπτώσεις κρίσης όπως η ελληνική, ενεργοποιούνται αλλεπάλληλες
παρόµοιες αντιδράσεις. Στην παράγραφο 2.4 αναφέρονται τα κίνητρα µίας εταιρίας για
να επιχειρήσει µία εξαγορά ή συγχώνευση. Στην περίπτωση των Alpha Bank και
Eurobank για παράδειγµα η συµπληρωµατικότητα χαρτοφυλακίων θεωρήθηκε ένας
πολύ σηµαντικός λόγος.
Για να γίνει µία πρόταση δεκτή από την εξαγοραζόµενη εταιρία πολύ σηµαντικό
ρόλο παίζει η σχέση ανταλλαγής των µετοχών που προτείνει η εξαγοράστρια σε σχέση
πάντα µε την τιµή της µετοχής στο χρηµατιστήριο. Στην περίπτωση της πρότασης της
Εθνικής Τράπεζας στην Alpha Bank παρόλο που η πρόταση ανταλλαγής µετοχών ήταν
ευνοϊκή για την Alpha Bank σε σχέση µε την αναλογία των τιµών των µετοχών των δύο
τραπεζών, η πρόταση δεν έγινε δεκτή.
Σε αυτή την παράγραφο µε τη χρήση της θεωρίας παιγνίων και πιο
συγκεκριµένα των δυναµικών παιγνίων θα παρουσιαστούν τέσσερα παίγνια για πιθανές
συγχωνεύσεις στον ελλαδικό χώρο. Το πρώτο θα αφορά πιθανή συγχώνευση της
Τράπεζας Πειραιώς µε την ATEBank, το δεύτερο µεταξύ Τράπεζας Πειραιώς και
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Marfin, το τρίτο µεταξύ ΑΤΕBank και Marfin και το τέταρτο µία µάχη προτάσεων
µεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της Marfin για συγχώνευση-εξαγορά µε την ΑΤΕ.
Τα πιθανά payoffs σε περίπτωση συγχώνευσης των τραπεζών στα συγκεκριµένα
παίγνια θα υπολογιστούν βάσει των τιµών των µετοχών την 25η Ιανουαρίου, δηλαδή
µία µέρα µετά την έγκριση της επιτροπής ανταγωνισµού για τη συγχώνευση των Alpha
Bank και Eurobank, καθώς σηµατοδοτεί την έναρξη µίας άλλης εποχής στις τιµές των
τραπεζικών µετοχών, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας θα χρησιµοποιηθούν οι τιµές από τις
15 ∆εκεµβρίου του 2011 έως και 24 Ιανουαρίου(εκτός από αυτά της Marfin-ο λόγος
εξηγείται παρακάτω), όπου θα αναπαριστά την επιστροφή της ψυχολογίας της αγοράς
στα προηγούµενα δεδοµένα λόγω της αποτυχίας του εγχειρήµατος. Στα payoffs σε
περίπτωση επιτυχής έκβασης της συγχώνευσης θα χρησιµοποιηθούν και τα στοιχεία της
έρευνας της UBS τον Αύγουστο του 2010 (πίνακας 3.9) που αναφέρεται στην
υποπαράγραφο 3.5.1. και προβλέπει τις αυξήσεις στις τιµές των µετοχών σε πιθανή
συγχώνευση (www.bloomberg.com, www.reuters.com).
Παίγνιο 3.1-Συγχώνευση Τράπεζας Πειραιώς µε ΑΤΕBank
3.6.1. Συγχώνευση Τράπεζας Πειραιώς µε ΑΤΕBank
3.6.1.1. Ανάλυση του Παιγνίου
Η τιµή της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο κλείσιµο της συνεδρίασης του
Χ.Α.Α. στις 25 Ιανουαρίου ήταν αξίας €0,344 ενώ της ΑΤΕ €0,270. Οι συγκεκριµένες
τιµές είναι πολύ σηµαντικές για την πρόταση που θα καταθέσει η Τράπεζα Πειραιώς. Η
αναλογία µετοχής ΑΤΕ προς µετοχή Πειραιώς είναι 0,270/0,344 = 0,784. Η
συγκεκριµένη αναλογία έχει ιδιαίτερη σηµασία γιατί βάσει αυτής στο παίγνιο που
παρουσιάζεται θα αποφασιστεί η πρόταση που θα καταθέσει η Πειραιώς για τη σχέση
ανταλλαγής µετοχών µεταξύ των τραπεζών για τη δηµιουργία του ενιαίου σχήµατος.
Εάν η πρόταση της Πειραιώς βασιστεί πάνω στην συγκεκριµένη αναλογία θα προτείνει
µία ανταλλαγή 11 µετοχών της Πειραιώς για κάθε 14 µετοχές της ΑΤΕ (11/14 = 0,785)
όπου θα υπάρχει και ένα µικρό υπερτίµηµα για τους µετόχους της ΑΤΕ της τάξης του
0,17%. Εποµένως συνυπολογίζοντας το πιθανό ποσοστό αύξησης από την ανάλυση της
UBS στον πίνακα 3.9, και σε περίπτωση που η ΑΤΕ δεχτεί την πρόταση τότε τα
payoffs(που θα αφορούν το όφελος του µετόχου από την αύξηση ανά µετοχή) θα
διαµορφωθούν 19% ή 0,19 για την Πειραιώς και 19% + 0,17% ή 0,19+0,0017=0,1917
για την ΑΤΕ. Επίσης θα υπάρχει συντελεστής ψυχολογίας α=10% επί της αύξησης στην
έρευνα της UBS, όπου η τράπεζα που θα διατηρήσει την πλειοψηφία του νέου
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σχήµατος θα πριµοδοτείται µε αυτό. Θα αφορά την επιπλέον αύξηση στην τιµή της
παλαιάς µετοχής µέχρι να αποφασισθεί η παύση διαπραγµάτευσης των µετοχών των
δύο υπό συγχώνευση τραπεζών στο ΧΑΑ.

Το σύνολο των κοινών ονοµαστικών

µετοχών των δύο τραπεζών είναι 1.143.326.564 για την Τράπεζα Πειραιώς και
1.750.955.549 για την ΑΤΕ οι οποίες µετά την ανταλλαγή που περιγράφηκε παραπάνω
θα µετατραπούν σε 1.375.750.788,5 µετοχές του νέου σχήµατος. Αυτό σηµαίνει πως
54,61% του µετοχικού σχήµατος θα αποτελείται από τους πρώην µετόχους της ΑΤΕ και
το 45,39% θα αποτελείται από τους πρώην µετόχους της Πειραιώς. Εδώ όµως είναι και
ο προβληµατισµός για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς το νέο σχήµα θα ελέγχεται από
την ‘‘πρώην’’ ΑΤΕ από τη στιγµή που διαθέτει ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%. Αυτή
είναι η πρώτη στρατηγική της Τραπέζης Πειραιώς, µε τελικά payoffs 0,19 για την ίδια
και 0,19+0,19α+0,0017 = 0,19+0,019+0,0017 = 0,2107 για την ΑΤΕ. Όµως λόγω αυτού
του προβληµατισµού θα εξετάσει και µία δεύτερη στρατηγική µε άλλη αναλογία στη
σχέση ανταλλαγής µετοχών.
Η δεύτερη στρατηγική της Πειραιώς θα αποσκοπεί σε σχέση ανταλλαγής
µετοχών όπου θα της δίνει το δικαίωµα να διατηρήσει την πλειοψηφία στη µετοχική
σύνθεση του νέου σχήµατος. Μέσω αυτής της στρατηγικής όµως θα υπάρξει µεγάλο
υποτίµηµα για τους µετόχους της ΑΤΕ. Γνωρίζοντας όµως πως οι µέτοχοι της ΑΤΕ
έχουν υπόψη τους τη µεγάλη αύξηση στην τιµή της κοινής, πλέον, µετοχής, καθώς
επίσης πως λόγω της οικονοµικής δύσκολης συγκυρίας της χώρας σε περίπτωση µησυγχώνευσης η τιµή της ΑΤΕ θα έχει πτωτική πορεία, ίσως επιλέξει τη δεύτερη
στρατηγική. Η δεύτερη στρατηγική λοιπόν αφορά µία πρόταση ανταλλαγής µετοχών 7
µετοχές της Πειραιώς αντί 11 της ΑΤΕ δηλαδή 7/11=0,636. Σε σχέση µε την αναλογία
στις αντίστοιχες τιµές των µετοχών (0,270/0,344 = 0,784) υπάρχει υποτίµηµα ύψους
14,8%. Σύµφωνα µε την νέα αναλογία οι 1.750.955.549 της ΑΤΕ θα διαµορφωθούν σε
1.113.607.729,2 µετοχές της νέας τράπεζας και θα αποτελούν το 49,34% της νέας
µετοχικής σύνθεσης και οι µέτοχοι της Πειραιώς το 50,66%. Τα payoffs των δύο
τραπεζών θα διαµορφωθούν σύµφωνα και µε την έρευνα της UBS σε 0,19+0,19α =
0,209 για την Πειραιώς και 0,042 (=0,19-0,148) για την ΑΤΕ. Αυτά θα είναι τα payoffs
σε περίπτωση που η πρόταση γίνει αποδεκτή από την ΑΤΕ.
Τώρα θα εξεταστεί ποια θα είναι τα payoffs σε περίπτωση που η συγχώνευση
‘‘ναυαγήσει’’. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΑΤΕ. Η
πρώτη της στρατηγική περιγράφηκε παραπάνω, και αποτελεί την αποδοχή της
πρότασης µε τα payoffs που αναλύθηκαν παραπάνω. Για τον υπολογισµό των payoffs
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στη δεύτερη στρατηγική της ΑΤΕ θα χρησιµοποιηθούν στοιχεία από την τιµή της
µετοχής των δύο εταιριών από τις 15 ∆εκεµβρίου του 2011 έως και της 24 Ιανουαρίου
2012. Θεωρείται πως για το επόµενο χρονικό διάστηµα η τιµές των δύο τραπεζών θα
κινηθούν στα συγκεκριµένα επίπεδα αυξοµείωσης σε περίπτωση απόρριψης της
συγχώνευσης. Η ποσοστιαία µεταβολή της µετοχής της Τραπέζης Πειραιώς στο
συγκεκριµένο διάστηµα ισούται µε ∆Τιµ./Τιµαρχ*100 δηλαδή (Τιµτελ-Τιµαρχ)/Τιµαρχ*100,
(0,284-0,268)/0,268*100 = 5,97% ή 0,0597. Οµοίως για την ΑΤΕ ισχύει (0,2550,309)/0,309*100 = -17,47% ή -0,1747.
3.6.1.2. Παρουσίαση Αποτελεσµάτων του Παιγνίου
Σύµφωνα, εποµένως, µε την παραπάνω περιγραφή οι στρατηγικές για κάθε
παίκτη στο συγκεκριµένο δυναµικό διαδοχικό παίγνιο είναι δύο, η κατάθεση µίας
λογικής πρότασης συγχώνευσης-εξαγοράς από την Πειραιώς, κοντά στην αναλογία
τιµών των µετοχών στο ΧΑΑ και ίσως µε κάποιο υπερτίµηµα που θα αποκαλείται
‘‘Λογική’’, και η κατάθεση µίας όχι ιδιαίτερα υψηλής πρότασης µε σηµαντικό
υποτίµηµα για την ΑΤΕ που θα δίνει την πλειοψηφία στην Πειραιώς, ποντάροντας
όµως στο ότι η ΑΤΕ δεν έχει κάποια καλύτερη πρόταση, µία γενικά κακή πρόταση που
θα αποκαλείται ‘‘Κακή’’. Αυτές οι δύο αποτελούν τις στρατηγικές της Τράπεζας
Πειραιώς. Η ΑΤΕ έχει επίσης δύο στρατηγικές, είτε να δεχτεί την πρόταση που θα τις
γίνει είτε να την απορρίψει, δηλαδή ‘‘Αποδοχή’’ ή ‘‘Απόρριψη’’. Τα προφίλ
στρατηγικών που διαµορφώνονται είναι τέσσερα, {Λογική → Αποδοχή}, {Λογική →
Απόρριψη}, {Κακή → Αποδοχή}, {Κακή → Απόρριψη}.
Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Gambit για την εξεύρεση της Nash ισορροπίας
µε τα payoffs της υποπαραγράφου 3.6.1.1. Τέλεια Nash Ισορροπία Υποπαιγνίων
αποτελεί το προφίλ στρατηγικών {Κακή → Αποδοχή} όπως φαίνεται και στην εικόνα
3.2., µε payoffs για τους µετόχους της Πειραιώς 0,209 ή 20,9% και για τους µετόχους
της ΑΤΕ 0,042 ή 4,2%. Η νέα τράπεζα θα έχει ενεργητικό €89 δις (www.ase.gr,
www.piraeusbank.gr, www.atebank.gr).
Μία τελευταία παρατήρηση που µπορεί να γίνει στο παίγνιο είναι πως η
‘‘Κακή’’ πρόταση της Πειραιώς στην ATE επιδέχεται επιπλέον µείωσης µέσω της
σχέσης ανταλλαγής µετοχών. Το ποσοστό του υποτιµήµατος µπορεί να αυξηθεί
επιπλέον 21,66% µε την ΑΤΕ να είναι πρόθυµη να δεχτή τη συγκεκριµένη πρόταση. Σε
αύξηση υποτιµήµατος σε ποσοστό 21,67% η ΑΤΕ θα είναι αδιάφορη σχετικά µε το αν
θα απορρίψει ή όχι την πρόταση, ενώ για αύξηση υποτιµήµατος >21,67% η ΑΤΕ θα
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προτιµήσει να απορρίψει την πρόταση συγχώνευσης, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσµα
να µειωθεί και το payoff της Πειραιώς στο 5,97% µέσω αυτή της στρατηγικής, όπου
πλέον κυρίαρχη στρατηγική της Πειραιώς θα αποτελεί η ’’Λογική’’ πρόταση.
ΕΙΚΟΝΑ 3.2
Η Nash Ισορροπία στο Παίγνιο Συγχώνευσης
της Τράπεζας Πειραιώς µε την ATEBank

Παίγνιο 3.2-Συγχώνευση Marfin Popular Bank µε ΑΤΕBank
3.6.2. Συγχώνευση Marfin Popular Bank µε ΑΤΕBank
3.6.2.1. Ανάλυση του Παιγνίου
Το παίγνιο 3.2 είναι της ίδιας λογικής µε το 3.1 αλλά µε διαφορετικά δεδοµένα,
µε τις ίδιες στρατηγικές αλλά µε πιθανόν διαφορετικό αποτέλεσµα. Η τιµή της µετοχής
της Marfin κατά το κλείσιµο της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. στις 25 Ιανουαρίου 2012
βρίσκεται στα €0,293 ενώ της ΑΤΕ στα €0,270. Η αναλογία των µετοχών των δύο
τραπεζών είναι 0,270/0,293 =

0,921. Η Marfin επιθυµεί να καταθέσει πρόταση

συγχώνευσης-εξαγοράς στην ΑΤΕ. Η πρόταση που θα καταθέσει θα είναι είτε µία
λογική πρόταση µε σχέση ανταλλαγής µετοχών κοντά στην αναλογία 0,921 και µάλιστα
µε υπερτίµηµα όπου όµως δε θα έχει την πλειοψηφία του νέου τραπεζικού σχήµατος,
είτε θα καταθέσει µία πρόταση µία όχι τόσο ελκυστική για την ΑΤΕ πρόταση, όπου θα
υπάρχει σχέση υποτιµήµατος στην ανταλλαγή µετοχών και θα διατηρεί η Marfin την
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πλειοψηφία του νέου σχήµατος, γνωρίζοντας πως η ΑΤΕ θα επωφεληθεί από µία
συγχώνευση όσο αρνητικούς όρους και αν έχει.
Η ‘‘Λογική’’ πρόταση της Marfin προσφέρει µία ανταλλαγή 15 µετοχών της
ΑΤΕ µε 14 της Marfin, µία σχέση 14/15 = 0,933, µε υπερτίµηµα δηλαδή 1,2% ή 0,012.
Ο συνολικός αριθµός των κοινών µετοχών της ΑΤΕ είναι 1.750.955.549 όπου µε την
ανταλλαγή θα γίνουν 1.633.641.527 µετοχές του νέου σχήµατος. Με τις µετοχές της
Marfin να αριθµούν τις 1.464.502.812. ∆ηλαδή το νέο σχήµα θα έχει συνολικό αριθµό
3.098.144.339 κοινών µετοχών µε την ΑΤΕ να κατέχει το 52,73% και την Marfin το
47,27%. Τα payoffs εποµένως θα διαµορφωθούν στο 0,20 για την Marfin (τους
µετόχους της) σύµφωνα µε τον πίνακα 3.9 της UBS, ενώ για την ΑΤΕ (τους µετόχους
της) 0,20 + 0,012( το υπερτίµηµα) + 0,02(ο συντελεστής ψυχολογίας α επί την
µελλοντική αύξηση της µετοχής µέσω της συγχώνευσης σε περίπτωση πλειοψηφίας) =
0,232. Αυτά θα είναι τα payoffs σε περίπτωση που γίνει η πρόταση αποδεκτή. Σε
περίπτωση που δε γίνει αποδεκτή, το payoff της ΑΤΕ θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τα
δεδοµένα της προηγούµενης όχι και τόσο ευχάριστης κατάστασης από 15/12/2011 έως
24/01/2012 που είναι -0,1747 ή -17,47% (βλέπε παίγνιο 3.1, υποπαράγραφο 3.6.1.1.).
Οµοίως για την Marfin, σε περίπτωση Απόρριψης της πρότασης το payoff της
υπολογίζεται από τον τύπο ∆Τιµ./Τιµαρχ*100 = (Τιµτελ-Τιµαρχ)/Τιµαρχ*100 = (0,2860,233)/0,233*100 = 0,227 ή 22,7%. Επειδή όµως θεωρείται παράλογο η τιµή της
µετοχής να έχει µεγαλύτερη αύξηση σε περίπτωση αποτυχίας της συγχώνευσης απ’ ότι
στην περίπτωση επιτυχής έκβασής της, θα θεωρήσουµε πως η αύξηση για την µετοχή
της Marfin σε κατάσταση µη-συγχώνευσης θα ισούται µε 11% ή 0,11.
Η δεύτερη στρατηγική της Marfin περιλαµβάνει µία ‘‘Κακή’’ πρόταση όπως
αναφέρθηκε παραπάνω. Συγκεκριµένα, προτείνει την ανταλλαγή 6 µετοχών της ΑΤΕ µε
5 της Marfin, δηλαδή αναλογία 5/6 = 0,833, µε δηµιουργία υποτιµήµατος 8,8% ή 0,088
σύµφωνα µε την αναλογία 0,921 στις τιµές των µετοχών. Με την εν λόγω πρόταση
αναλαµβάνει και την πλειοψηφία του µετοχικού σχήµατος. Οι 1.750.955.549 µετοχές
ΑΤΕ θα µετατραπούν σε 1.458.545.972 µετοχές του νέου σχήµατος. Οι 1.464.502.812
µετοχές της Marfin αποτελούν το 50,1% του συνόλου των 2.923.048.784 κοινών
µετοχών του νέου σχήµατος. Εποµένως το payoff της Marfin θα είναι σύµφωνα µε τον
πίνακα 3.9 0,20+0,02 (ο συντελεστής ψυχολογίας α επί την µελλοντική αύξηση της
µετοχής µέσω της συγχώνευσης σε περίπτωση πλειοψηφίας) = 0,22 ή 22%. Το
αντίστοιχο της ΑΤΕ θα είναι 0,20-0,088(το υποτίµηµα µέσω της ανταλλαγής µετοχών)=

108

0,112 ή 11,2%. Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης τα payoff θα είναι και πάλι
-0,1747 και 0,11 για ΑΤΕ και Marfin αντίστοιχα.
3.6.2.2. Παρουσίαση Αποτελεσµάτων του Παιγνίου
Σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 3.6.2.1. ο κάθε παίκτης έχει δύο στρατηγικής.
Η Marfin διαθέτει τη στρατηγική ‘‘Λογικής’’ πρότασης και τη στρατηγική ‘‘Κακής’’
πρότασης. Η ΑΤΕ διαθέτει τη στρατηγική της ‘‘Αποδοχής’’ της πρότασης και της
‘‘Απόρριψης’’ της πρότασης. Τα προφίλ στρατηγικών είναι τα εξής, {Λογική →
Αποδοχή}, {Λογική → Απόρριψη}, {Κακή → Αποδοχή}, {Κακή → Απόρριψη}.
Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Gambit για την εξεύρεση της Nash ισορροπίας
µε τα payoffs της υποπαραγράφου 3.6.2.1. Τέλεια Nash Ισορροπία Υποπαιγνίων
αποτελεί το προφίλ στρατηγικών {Κακή → Αποδοχή} όπως φαίνεται και στην εικόνα
3.3., µε payoffs για τους µετόχους της Marfin 0,22 ή 22% και για τους µετόχους της
ΑΤΕ 0,112 ή 11,2%. Η νέα τράπεζα θα έχει ενεργητικό €71,86 δις (www.ase.gr,
www.marfinbank.gr, www.atebank.gr).
Η ίδια παρατήρηση που έγινε στο παίγνιο 3.1 µπορεί να γίνει και σ’ αυτό το
παίγνιο. Η ‘‘Κακή’’ πρόταση της Marfin στην ATE επιδέχεται επιπλέον µείωσης µέσω
της σχέσης ανταλλαγής µετοχών. Το ποσοστό του υποτιµήµατος µπορεί να αυξηθεί
επιπλέον 28,66% µε την ΑΤΕ να είναι πρόθυµη να δεχτή µία πρόταση τέτοιας φύσης.
Σε αύξηση υποτιµήµατος σε ποσοστό 28,67% η ΑΤΕ θα είναι αδιάφορη σχετικά µε το
αν θα απορρίψει ή όχι την πρόταση, ενώ για αύξηση υποτιµήµατος >28,67% η ΑΤΕ θα
προτιµήσει να απορρίψει την πρόταση συγχώνευσης, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσµα
να µειωθεί και το πιθανό payoff της Marfin στο 11% µε αυτή τη στρατηγική, όπου
πλέον κυρίαρχη στρατηγική της Marfin θα αποτελεί η ’’Λογική’’ πρόταση.
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ΕΙΚΟΝΑ 3.3
Η Nash Ισορροπία στο Παίγνιο Συγχώνευσης
της Marfin Popular Bank µε την ATEBank

Παίγνιο 3.3-Συγχώνευση Τράπεζας Πειραιώς µε Marfin Popular Bank
3.6.3. Συγχώνευση Τράπεζας Πειραιώς µε Marfin Popular Bank
3.6.3.1. Ανάλυση του Παιγνίου
Στο παίγνιο 3.3 εξετάζεται το σενάριο συγχώνευσης της Τράπεζας Πειραιώς µε
την Marfin Popular Bank. Το εν λόγω παίγνιο είναι της ίδιας λογικής µε τα δύο
προηγούµενα µε παρόµοιες στρατηγικές αλλά διαφορετικά δεδοµένα και πιθανή
κατάληξη. Η τιµή της µετοχής της Πειραιώς στις 25/01/2012 στο κλείσιµο της
συνεδρίασης του Χ.Α.Α. ήταν €0,344 ενώ της Marfin ήταν €0,293. Η αναλογία στις
µετοχές των δύο τραπεζών είναι 0,293/0,344 = 0,852. Σύµφωνα µε αυτή την αναλογία
θα διαµορφώσει τις δύο στρατηγικές της η Πειραιώς. Η πρώτη της στρατηγική, αφορά
µία ‘‘Λογική’’ πρόταση για σχέση ανταλλαγής 15 µετοχών της Marfin για κάθε 13
µετοχές της Πειραιώς. Η σχέση 13/15 = 0,867 προσφέρει ένα υπερτίµηµα ύψους 1,5% ή
0,015 στους µετόχους της. Με την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής οι 1.464.502.812
κοινές µετοχές της Marfin θα µετατραπούν σε 1.269.723.938 µετοχές της νέας
οντότητας. Οι 1.143.326.564 κοινές µετοχές της Πειραιώς αποτελούν το 47,39% των
συνολικών 2.413.050.502 κοινών µετοχών του νέου σχήµατος, και η Marfin κατέχει το
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52,61%. Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω στοιχεία και τα στοιχεία του πίνακα 3.9 από
την έρευνα της UBS, το payoff της Πειραιώς σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης της
θα είναι 0,21 ή 21%. Το payoff της Marfin θα είναι 0,21(λόγω συγχώνευσης) +
0,015(λόγω υπερτιµήµατος) + 0,021(λόγω του συντελεστή ψυχολογίας α επί την
µελλοντική αύξηση της µετοχής µέσω της συγχώνευσης σε περίπτωση πλειοψηφίας) =
0,246 ή 24,6%. Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης τα payoffs σύµφωνα µε τον
τύπο ∆Τιµ./Τιµαρχ*100 = (Τιµτελ-Τιµαρχ)/Τιµαρχ*100 για το διάστηµα από 15/12/2011
έως 24/01/2012 θα είναι(0,284-0,268)/0,268*100 = 0,0597 (ή 5,97%) και 0,11 (ή 11%)
για Πειραιώς και Marfin αντίστοιχα.
Η δεύτερη στρατηγική της Πειραιώς είναι µία ‘‘Κακή’’ πρόταση προς την
Marfin. Προτείνει σχέση ανταλλαγής 4 µετοχές της Marfin για κάθε 3 νέες µετοχές της
νέας τράπεζας, δηλαδή 3/4 = 0,75. Σε σύγκριση µε την αναλογία στις τιµές των
µετοχών (0,293/0,344=0,852) υπάρχει υποτίµηµα ύψους 10,2% ή 0,102. Μέσω αυτής
της σχέσης ανταλλαγής οι 1.464.502.812 κοινές µετοχές της Marfin µετατρέπονται σε
1.098.377.109 κοινές µετοχές της νέας τράπεζας. Οι 1.143.326.564 κοινές µετοχές της
Πειραιώς αποτελούν το 51% του συνόλου των 2.241.703.673 κοινών µετοχών της νέας
τράπεζας. Η Marfin κατέχει το 49% των µετοχών της νέας οντότητας. Σε περίπτωση
αποδοχής της πρότασης από την Marfin τα payoffs για Πειραιώς και Marfin αντίστοιχα
θα είναι, 0,21(λόγω συγχώνευσης σύµφωνα µε τον πίνακα 3.9 της έρευνας της UBS) +
0.021(λόγω του συντελεστή ψυχολογίας α επί την µελλοντική αύξηση της µετοχής
µέσω της συγχώνευσης σε περίπτωση πλειοψηφίας) = 0.231 (ή 23,1%) και 0,21(λόγω
συγχώνευσης) – 0,102(λόγω υποτιµήµατος) = 0,108 (ή 10,8%). Σε περίπτωση που
απορρίψει την πρόταση η Marfin τα payoffs θα είναι και πάλι 0,0597 και 0,11 για
Πειραιώς και Marfin αντίστοιχα.
3.6.3.2. Παρουσίαση Αποτελεσµάτων του Παιγνίου
Σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 3.6.3.1. ο κάθε παίκτης έχει δύο στρατηγικής.
Η Πειραιώς διαθέτει τη στρατηγική ‘‘Λογικής’’ πρότασης και τη στρατηγική ‘‘Κακής’’
πρότασης. Η Marfin διαθέτει τη στρατηγική της ‘‘Αποδοχής’’ της πρότασης και της
‘‘Απόρριψης’’ της πρότασης. Τα προφίλ στρατηγικών είναι τα εξής, {Λογική →
Αποδοχή}, {Λογική → Απόρριψη}, {Κακή → Αποδοχή}, {Κακή → Απόρριψη}.
Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Gambit για την εξεύρεση της Nash ισορροπίας
µε τα payoffs της υποπαραγράφου 3.6.3.1. Τέλεια Nash Ισορροπία Υποπαιγνίων
αποτελεί το προφίλ στρατηγικών {Λογική → Αποδοχή} όπως φαίνεται και στην εικόνα
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3.4., µε payoffs για τους µετόχους της Πειραιώς 0,21 ή 21% και για τους µετόχους της
Marfin 0,246 ή 24,6%. Οι νέα τράπεζα θα έχει ενεργητικό περισσότερο από €98,2 δις.
(www.ase.gr, www.marfinbank.gr, www.piraeusbank.gr).
Από

τα

αποτελέσµατα

του

παιγνίου

αποδεικνύεται

η

ισχυρότερη

διαπραγµατευτική θέση που κατέχει η εξαγοραζόµενη τράπεζα στο παρόν παίγνιο σε
σύγκριση µε τα δύο προηγούµενα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως µοναδικό κριτήριο
των τριών αυτών παιγνίων για συγχώνευση ή όχι αποτελεί η τιµές των µετοχών σε ένα
διάστηµα 40 ηµερών. Στο συγκεκριµένο διάστηµα η τιµή της ΑΤΕ είχε πτώση 17,47%
ενώ της Marfin 22.7% το οποίο παίζει κυρίαρχο ρόλο στα payoffs σε περίπτωση µησυγχώνευσης (όπως έχει αναφερθεί παραπάνω το 22,7% της Marfin µετατρέπεται σε
11% στα παίγνια χάριν ορθολογισµού).
ΕΙΚΟΝΑ 3.4
Η Nash Ισορροπία στο Παίγνιο Συγχώνευσης
της Τράπεζας Πειραιώς µε την Marfin Popular Bank
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Παίγνιο 3.4 -‘‘Η Μάχη της Πειραιώς µε την Marfin για την ΑΤΕ’’
3.6.4. Η Μάχη της Πειραιώς µε την Marfin για την ΑΤΕ
3.6.4.1. Ανάλυση του Παιγνίου
Το παίγνιο 3.4 διαφοροποιείται σε σύγκριση µε τα προηγούµενα τρία. Σ’ αυτό
το παίγνιο υπάρχουν σηµαντικές διαφορές. Πρώτα απ’ όλα οι παίκτες του παιγνίου
είναι τρείς, η Τράπεζα Πειραιώς, Η Marfin Popular Bank και η ΑΤΕBank. Οι πρώτες
δύο ενδιαφέρονται για την εξαγορά-συγχώνευση µε την ΑΤΕ. ∆ηµοσιογραφικές πηγές
αναφέρουν δύο σενάρια και για τους δύο αντιπάλους. Το πρώτο σενάριο αναφέρει πως
οι δύο τράπεζες ετοιµάζονται να καταθέσουν πολύ συµφέρουσες προτάσεις στην ΑΤΕ
µε λεπτοµερή στοιχεία. Το δεύτερο σενάριο αναφέρει πως οι προτάσεις είναι κοντά
στην αναλογία των τιµών των µετοχών των αντίστοιχων τραπεζών και πάλι µε
λεπτοµερή στοιχεία. Στο παίγνιο υπάρχει τέλεια πληροφόρηση. Οι δύο πρώτες
εισέρχονται σε ένα Cournot παίγνιο καταθέτοντας ταυτόχρονα µία από τις δύο
διαθέσιµες προσφορές τους (µία ’’Καλή’’ και µία ‘‘Λογική’’ πρόταση-στρατηγική). Οι
στρατηγικές της ΑΤΕ είναι τρεις. Είτε να αποδεχτεί την πρόταση της Πειραιώς, είτε να
αποδεχτεί την πρόταση της Marfin είτε να απορρίψει και τις δύο προτάσεις.
Χρονικά θα κινηθούν πρώτες οι Πειραιώς µε την Marfin καταθέτοντας στην
ΑΤΕ είτε την ‘‘Λογική’’ είτε την ‘‘Καλή’’ πρόταση τους. Στη συνέχεια θα κινηθεί η
ΑΤΕ είτε ακολουθώντας τη στρατηγική της ‘‘Αποδοχής της Πειραιώς’’, είτε της
‘‘Αποδοχής της Marfin’’ είτε της ‘‘Απόρριψης’’ και των δύο.
Η αναλογία στις τιµές των µετοχών της Πειραιώς και της ΑΤΕ είναι (όπως και
στα προηγούµενα παίγνια) 0,270/0,344 = 0,785, σύµφωνα µε το κλείσιµο της
συνεδρίασης του Χ.Α.Α. στις 25/01/2012. Η ‘‘Καλή’’ πρόταση της Πειραιώς θα
περιλαµβάνει µία σχέση ανταλλαγής µετοχών 10 µετοχές της ΑΤΕ για κάθε 9 µετοχές
της Πειραιώς, 9/10 = 0,9 δηλαδή θα εµπεριέχεται ένα υπερτίµηµα 0,115 ή 11,5% για
τους µετόχους της ΑΤΕ. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη σχέση ανταλλαγής οι
1.750.955.549 κοινές µετοχές της ΑΤΕ θα µετατραπούν σε 1.575.859.994 µετοχές του
νέου σχήµατος. Οι 1.143.326.564 κοινές µετοχές της Πειραιώς θα αποτελούν το
42,05% των συνολικών 2.719.186.558 κοινών µετοχών του νέου σχήµατος. Η ΑΤΕ θα
κατέχει το 57,95%. Σε περίπτωση αποδοχής της συγκεκριµένης πρότασης και
απόρριψης της πρότασης της Marfin τα payoffs θα διαµορφωθούν ως εξής: Για την
Πειραιώς 0,19(λόγω συγχώνευσης σύµφωνα µε τον πίνακα 3.9), για την Marfin 0.11
(σύµφωνα µε όσα έχουν αναφερθεί στα προηγούµενα παίγνια στην περίπτωση της µη113

συγχώνευσης) και για την ΑΤΕ 0,19(λόγω συγχώνευσης σύµφωνα µε τον πίνακα 3.9) +
0,115(λόγω υπερτιµήµατος) + 0,019(λόγω του συντελεστή ψυχολογίας α επί την
µελλοντική αύξηση της µετοχής µέσω της συγχώνευσης σε περίπτωση πλειοψηφίας) =
0,324.
Η ‘‘Λογική’’ στρατηγική της Πειραιώς θα αφορά µία σχέση ανταλλαγής 3/4 =
0,75, δηλαδή 4 µετοχές της ΑΤΕ για κάθε 3 µετοχές της Πειραιώς όπου θα υπάρχει
υποτίµηµα 0,035 ή 3,5%. Μέσω αυτής της σχέσης ανταλλαγής η 1.750.955.549 κοινές
µετοχές της ΑΤΕ θα µετατραπούν σε 1.313.216.662. Οι 1.143.326.564 κοινές µετοχές
της Πειραιώς θα αποτελούν το 46,54%. Η ΑΤΕ θα κατέχει το 53,46% του νέου
σχήµατος. Σε περίπτωση αποδοχής της ‘‘Λογικής’’ πρότασης της Πειραιώς τα payoffs
θα διαµορφωθούν ως εξής: 0,19 για την Πειραιώς(λόγω συγχώνευσης), 0,11 για την
Marfin και για την ΑΤΕ 0,19 (λόγω συγχώνευσης) – 0,035(λόγω υποτιµήµατος) +
0,019 (λόγω του συντελεστή ψυχολογίας α επί την µελλοντική αύξηση της µετοχής
µέσω της συγχώνευσης σε περίπτωση πλειοψηφίας) = 0,174.
Στο σηµείο αυτό θα αναλυθούν οι στρατηγικές της Marfin. Στη στρατηγική
‘‘Καλής’’ πρότασης η σχέση ανταλλαγής των µετοχών θα είναι 49/50 = 0,98. ∆ηλαδή
κάθε 50 κοινές µετοχές της ΑΤΕ θα ανταλλαγούν µε 50 κοινές µετοχές του νέου
σχήµατος. Με βάση τη σχέση των τιµών στο κλείσιµο του Χ.Α.Α. στις 25/01/2012
(0,270/0,293 = 0,922) υπάρχει υπερτίµηµα ύψους 0,058 ή 5,8%. Σύµφωνα µε την
προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής οι 1.750.955.549 κοινές µετοχές της ΑΤΕ θα γίνουν
1.715.936.438 κοινές µετοχές του νέου σχήµατος. Οι 1.464.502.812 κοινές µετοχές της
Marfin θα αποτελούν το 46,05% των συνολικά 3.180.439.250 κοινών µετοχών του νέου
σχήµατος. Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή η πρόταση της Marfin τα payoffs θα
διαµορφωθούν ως εξής: 0,0597 για την Πειραιώς (σύµφωνα µε τον τύπο
∆Τιµ./Τιµαρχ*100 = (Τιµτελ-Τιµαρχ)/Τιµαρχ*100 για το διάστηµα από 15/12/2011 έως
24/01/2012), 0,20(λόγω συγχώνευσης) για την Marfin, και 0,20(λόγω συγχώνευσης) +
0,058(λόγω υπερτιµήµατος) + 0,02(λόγω του συντελεστή ψυχολογίας α επί την
µελλοντική αύξηση της µετοχής µέσω της συγχώνευσης σε περίπτωση πλειοψηφίας) =
0,278 για την ΑΤΕ.
Η ‘‘Λογική’’ πρόταση της Marfin στην ΑΤΕ περιλαµβάνει σχέση ανταλλαγής
10 κοινές µετοχές της ΑΤΕ για κάθε 9 κοινές µετοχές του νέου σχήµατος. H αναλογία
9/10 περιλαµβάνει υποτίµηµα 0,022 ή 2,2% σε σχέση µε την αναλογία των τιµών των
µετοχών. Οι 1.750.955.549 κοινές µετοχές της ΑΤΕ θα µετατραπούν σε 1.575.859.994
κοινές µετοχές του νέου σχήµατος. Οι 1.464.502.812 κοινές µετοχές της Marfin
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αποτελούν το 48,17% των συνολικά 3.040.362.806 κοινών µετοχών του νέου σχήµατος.
Η ΑΤΕ κατέχει το 51,83%. Τα payoffs σε περίπτωση αποδοχής της ‘‘Λογικής’’
πρότασης της Marfin θα διαµορφωθούν ως εξής: 0,0597 για την Πειραιώς, 0,20(λόγω
συγχώνευσης) για την Marfin, 0,20(λόγω συγχώνευσης) – 0,035(λόγω υποτιµήµατος) +
0,02(λόγω του συντελεστή ψυχολογίας α επί την µελλοντική αύξηση της µετοχής µέσω
της συγχώνευσης σε περίπτωση πλειοψηφίας) = 0,198 για την ΑΤΕ.
Μέσω της παραπάνω ανάλυσης επεξηγήθηκαν και οι δύο από τις τρεις
στρατηγικές και της ΑΤΕ. Η τρίτη στρατηγική (δεύτερη για την ακρίβεια), αυτή της
απόρριψης θα αποφέρει τα payoffs σύµφωνα µε τις τιµές των µετοχών των τριών
τραπεζών από 15/12/2011 έως 24/01/2012. Τα payoffs θα έχουν ως εξής: 0,0597 για την
Πειραιώς, 0,11 για την Marfin και -0,1747 για την ΑΤΕ (σύµφωνα µε τον τύπο
∆Τιµ./Τιµαρχ*100 = (Τιµτελ-Τιµαρχ)/Τιµαρχ*100).
3.6.4.2. Παρουσίαση Αποτελεσµάτων του Παιγνίου
Πρόκειται για ένα Stackelberg παίγνιο όπου οι Πειραιώς και Marfin αποτελούν
τους παίκτες-Leaders (µεταξύ τους παίζουν ένα Cournot παίγνιο όπως αναφέρθηκε
παραπάνω) του παιγνίου και η ATE τον παίκτη-Follower. Σύµφωνα µε αυτά που
αναλύθηκαν στην παραπάνω υποπαράγραφο τα συνολικά προφίλ στρατηγικών είναι 12
και έχουν ως εξής: {{Καλή, Καλή} → Αποδοχή Πειραιώς}, {{Καλή, Καλή} →
Απόρριψη}, {{Καλή, Καλή} → Αποδοχή Marfin}, {{Καλή, Λογική} → Αποδοχή
Πειραιώς}, {{Καλή, Λογική} → Απόρριψη}, {{Καλή, Λογική} → Αποδοχή Marfin},
{{Λογική, Καλή} → Αποδοχή Πειραιώς}, {{Λογική, Καλή} → Απόρριψη}, {{Λογική,
Καλή} → Αποδοχή Marfin}, {{Λογική, Λογική} → Αποδοχή Πειραιώς}, {{Λογική,
Λογική} → Απόρριψη}, {{Λογική, Λογική} → Αποδοχή Marfin}.
Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Gambit δίνει τα αποτελέσµατα της εικόνας
3.5, όπου Nash Ισορροπία αποτελούν δύο προφίλ στρατηγικών. Το {{Καλή, Καλή} →
Αποδοχή Πειραιώς} και το {{Καλή, Λογική} → Αποδοχή Πειραιώς}, το οποίο
σηµαίνει πως η Πειραιώς θα καταθέσει την ‘‘Καλή’’ της πρόταση. Η Marfin θα
επιλέξει µε 50% πιθανότητα την ‘‘Καλή’’ της πρόταση και µε 50% την ‘‘Λογική’’ της
πρόταση, πράγµα που σηµαίνει πως είναι αδιάφορη για το ποια από τις δύο να
ακολουθήσει. Αυτό συµβαίνει γιατί γνωρίζει πως αν η Πειραιώς ακολουθήσει την
‘‘Καλή’’ της στρατηγική η ΑΤΕ θα επιλέξει την πρόταση της Πειραιώς και τα payoffs
σε κάθε περίπτωση και για τους τρεις(τους µετόχους τους) θα είναι (0,19, 0,11, 0,324).
Ουσιαστικά όµως λόγω του ανταγωνισµού που υπάρχει στο παίγνιο 3.4 για την εξαγορά
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µίας τράπεζας (σε αντίθεση µε τα 3 προηγούµενα), και λόγω άλλων κερδών που θα έχει
ο κερδισµένος της ‘‘διαµάχης’’ τα οποία όµως δεν αποτυπώνονται στα payoffs του
παιγνίου, θα ωθήσει την Marfin να καταθέσει την ‘‘Καλή’’ της πρόταση, µε κερδισµένη
όµως την Πειραιώς. Αυτός είναι και ο λόγος που στα δύο πρώτα παίγνια κυριαρχεί η
‘‘Κακή’’ πρόταση-στρατηγική σε αντίθεση µε την παρούσα κατάσταση.
Σε περίπτωση επιλογής της ‘‘Λογικής’’ πρότασης από την Πειραιώς, νικήτρια
στη µάχη της εξαγοράς-συγχώνευσης της ΑΤΕ θα ήταν η Marfin και πάλι έχοντας
τυπικά µία στάση αδιαφορίας ανάµεσα σε ποια στρατηγική να ακολουθήσει γιατί σε
κάθε περίπτωση θα ήταν κερδισµένη. Ουσιαστικά όµως θα ακολουθούσε και αυτή την
‘‘Λογική’’ στρατηγική. Η τελευταία περίπτωση που περιγράφεται φυσικά είναι
υποθετική, καθώς η κυρίαρχη στρατηγική της Πειραιώς είναι η ‘‘Καλή’’ πρόταση µέσω
της οποίας κερδίζει τη µάχη της συγχώνευσης.
ΕΙΚΟΝΑ 3.5
Η Nash Ισορροπία στο Παίγνιο
‘‘Η Μάχη της Πειραιώς µε την Marfin για την ΑΤΕ’’
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Συμπεράσματα

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία έγινε προσπάθεια εφαρµογής της Θεωρίας
Παιγνίων στο φαινόµενο των εξαγορών και συγχωνεύσεων µε σκοπό την επεξήγηση
κινήσεων ορισµένων εταιριών και οργανισµών, και στη συνέχεια την διερεύνηση
πιθανών σεναρίων τραπεζικών συγχωνεύσεων στον ελλαδικό χώρο. Υπάρχει µεγάλη
δυνατότητα εξέλιξης και εφαρµογής της Θεωρίας Παιγνίων πάνω στο συγκεκριµένο
φαινόµενο, το οποίο όταν συµβαίνει κάτω από σύννοµες καταστάσεις είναι ιδιαίτερα
ευεργετικό για τους µετόχους, τους εργαζοµένους, τους πελάτες, τους προµηθευτές των
εταιριών που συγχωνεύονται αλλά και της ευρύτερης περιοχής των εταιριών αυτών.
Η Θεωρία Παιγνίων, κυρίως µέσω της Ισορροπίας Nash έχει καταφέρει µε
µεγάλη επιτυχία είτε να δικαιολογήσει καταστάσεις και ενέργειες ανθρώπων και
οργανισµών µε αντικρουόµενα συµφέροντα, είτε να προβλέψει µελλοντικές
καταστάσεις. Ο άνθρωπος όµως από τη φύση του έχει απρόβλεπτες συµπεριφορές,
αποτέλεσµα πολλών παραµέτρων, συναρτήσεων και µεταβλητών που δεν µπορούν να
υπολογιστούν. Αν συνυπολογίσουµε το γεγονός πως τα πάντα γύρω µας συνεχώς
αλλάζουν προκύπτει ένας συντελεστής µεγάλης αβεβαιότητας.
Το τέλος του 2ου κεφαλαίου της εργασίας µε την παρουσία των δύο παιγνίων
αποδεικνύει περίτρανα αυτό το γεγονός. Η εξαγορά της Fjiord Line από την ΒΝR δε
διαφαινόταν µέσω της Nash ισορροπίας, κάτι το οποίο τελικά πραγµατοποιήθηκε και σε
αντίθεση µε τις προβλέψεις πως η εν λόγω εταιρία θα είχε αντιµετωπίσει κατάσταση
ζηµιών, κατάφερε να κυριαρχήσει στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας. Αποτυχία της
Nash ισορροπίας είχαµε και στο δεύτερο παίγνιο ανάµεσα στην GM και την Chrysler,
όπου το πιθανότερο σενάριο συγχώνευσης δεν πραγµατοποιήθηκε µε αποτέλεσµα την
πτώχευση και των δύο και ότι αυτό συνεπάγεται.
Αλλά και στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου όπου γίνεται προσπάθεια απλής
διερεύνησης σεναρίων συγχώνευσης µεταξύ ελληνικών τραπεζών µε µόνη παράµετρο
τις τιµές των µετοχών, πραγµατοποιούνται έχοντας ως δεδοµένο την συγχώνευση Alpha
Bank και Eurobank, πράγµα που είναι αµφίβολο λόγω της συµφωνίας για το PSI που
επιχειρείται στη χώρα µας.
Ακόµη και στο πιο διαδεδοµένο παίγνιο της Θεωρίας Παιγνίων, Το ∆ίληµµα του
Φυλακισµένου, η λύση του υπολογίζεται βάσει του συµφέροντος. ∆εν θα µπορούσε να
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υπάρξει συγκεκριµένη λύση εάν η σχέση µεταξύ φυλακισµένων ήταν κάτι περισσότερο
από σχέση ‘‘συνεργασίας’’. Μεταβλητές όπως το συναίσθηµα και η ηθική καλώς ή
κακώς δεν µπορούν να υπολογιστούν. Συνυπολογίζοντας και την παράµετρο πως ζούµε
σε ένα κόσµο ‘‘όπου τα πάντα ρει’’ όπως είπε ο Ηράκλειτος, η Θεωρία Παιγνίων
αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο διερεύνησης παρελθοντικών και µελλοντικών
καταστάσεων,

όπου

όµως

πρέπει

να

δίνεται

‘‘κυριαρχούµενες στρατηγικές’’.
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ιδιαίτερη

προσοχή

και

στις
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