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Περίληψη 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζουμε μια ενδεχόμενη πορεία που μπορεί να 

ακολουθήσουν οι συναλλαγματικές αγορές στο μέλλον. Αξιολογούμε αυτό το σενάριο 

εφαρμόζοντας την θεωρία παιγνίων και με την βοήθεια της εφαρμογής Gambit καταλήγουμε 

στην λύση των παιγνίων.  

Συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζουμε την θεωρία παιγνίων, 

εξετάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της, τα πιο γνωστά της παραδείγματα καθώς και τον 

τρόπο επίλυσης των προβλημάτων αλλά και τις καταστάσεις στις οποίες καταλήγουμε.  

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας κάνουμε μια ανασκόπηση στον κανόνα του χρυσού, 

βλέπουμε τα υπέρ και τα κατά του, τα δυνατά του σημεία αλλά και τους λόγους αποτυχίας 

του.  Παρουσιάζουμε την μορφή που έλαβε με την συμφωνία Bretton Woods, την μορφή των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών σήμερα και την θέση που έχει ο χρυσός.  

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας, παρουσιάζουμε ένα σενάριο το οποίο φαίνεται 

πιθανό να συμβεί στο προσεχές μέλλον σύμφωνα με κάποιους οικονομολόγους.  Εξετάζουμε 

μια ενδεχόμενη στροφή της Κίνας (σε συνεργασία ή όχι με άλλες χώρες) στο χρυσό έτσι ώστε 

να κάνει το νόμισμά της πιο ισχυρό.  Για την αγορά του χρυσού θα διαθέσει τα πολύ μεγάλα 

συναλλαγματικά της αποθέματα σε δολάριο, κάτι που λόγω του όγκου των διαθεσίμων, θα 

μπορούσε να οδηγήσει το δολάριο σε μια πτωτική πορεία και σε αποκαθήλωση του από 

παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.  Εξετάζουμε αυτό το παίγνιο, ανάμεσα σε Λαϊκή 

Δημοκρατία της Κίνας και ΗΠΑ ως στατικό αλλά και δυναμικό, με δύο σενάρια ανάλογα με το 

ποιός ενεργεί πρώτος. Με την βοήθεια του εργαλείου Gambit καταλήγουμε στις ισορροπίες 

των παιγνίων μας.  
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Κεφάλαιο 1ο - Εισαγωγικά 

1.1 Εισαγωγή 
 

Καθημερινά στην ζωή μας καλούμαστε να αξιολογήσουμε καταστάσεις και να 

επιλέξουμε. Όλοι μας προβληματιζόμαστε στο αν η επιλογή που κάναμε ή σκοπεύουμε 

να κάνουμε αποτελεί την καλύτερη κάτω από τις συγκεκριμένες περιστάσεις.  Η 

αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών και η ιεράρχηση τους μας απασχολεί σε 

μεγάλο βαθμό. Οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση αποτελεί ένα παίγνιο. Σε ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον η επιλογές σου σχεδόν πάντα αποτελούν συνάρτηση της 

επιλογής κάποιων άλλων. Το να υιοθετήσεις όμως και εσύ μια ανταγωνιστική 

συμπεριφορά δεν σημαίνει πως θα σε οδηγήσει στα βέλτιστα για σένα αποτελέσματα - 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου μέσω της συνεργασίας θα μπορούσες να αποκομίσεις 

περισσότερα.  

Με τέτοια βασικά και ουσιαστικά θέματα ασχολείται η θεωρία παιγνίων. Με παίγνια 

που μπορούν να βρουν εφαρμογή σε προβλήματα όπως την αγορά νέου αυτοκινήτου 

όπως μας την περιγράφει ο Bruce Bueno de Mesquita στην αρχή  βιβλίο του «Το 

παιχνίδι της πρόβλεψης» αλλά και στην επίλυση πολεμικών συγκρούσεων όπως θα 

καταλήξει στο τέλος του ίδιου βιβλίου.  

Μπορούμε λοιπόν να συναντήσουμε την θεωρία παιγνίων σε ένα μεγάλο εύρος τομέων 

όπως οι κοινωνικές επιστήμες, η πολιτική, η ψυχολογία, η πολιτική οικονομία και η 

διπλωματία. Δεν συναντά εφαρμογή όμως μόνο στις θεωρητικές επιστήμες αλλά και 

στις θετικές όπως στην φυσική, στην εξελικτική βιολογία, στην οικονομία και στην 

πληροφορική.  

Έτσι λοιπόν αυτός ο κλάδος των εφαρμοσμένων μαθηματικών έρχεται και καλύπτει την 

ύπαρξη μας και μας προσφέρεται ως ένα εργαλείο αξιολόγησης και διαμόρφωσης του 

μέλλοντος μας.  
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1.2 Ιστορική αναδρομή 
 

Πολλές φορές αναφερόμενοι στην θεωρία παιγνίων έχουμε στο μυαλό μας την 

μαθηματικοποιημένη της μορφή που συνάντησε άνθηση τον 20 αιώνα. Παρόλα αυτά 

μια θεωρητική προσέγγιση της θεωρίας παιγνίων συναντάμε ακόμα και στον Πλάτωνα 

με τους προβληματισμούς του ως προς την ηθική.  

Η θεωρία παιγνίων αρχίζει με το έργο του οικονομολόγου, φιλόσοφου Augustin 

Cournot το 1838 «Έρευνες επί των μαθηματικών αρχών της θεωρίας του πλούτου» 

στην οποία εξετάζει την περίπτωση του δυοπωλίου και παρουσιάζει μια λύση.  

Η ουσιαστική όμως εισαγωγή στην θεωρία παιγνίων ξεκίνησε με το έργο των John Von 

Neumann και Emile Borel. Ο Γάλλος μαθηματικός και πολιτικός Borel το 1921, 

εμπνευσμένος από το πόκερ εισήγαγε τις έννοιες της ατελής πληροφόρησης και του 

μπλοφαρίσματος, των παιγνίων μηδενικού αθροίσματος, των μικτών στρατηγικών αλλά 

και του κανόνα minimax. Το 1944 ο  John Von Neumann με την συνεργασία του 

οικονομολόγου Oskar Morgenstern εμπλουτίζουν και επανεκδίδουν την αρχική εργασία 

του Neumann από το 1928. Το έργο του 1944  «Theory of games and economic 

behavior» θωρείται σήμερα θεμελιώδης λίθος της θεωρίας παιγνίων. Από την δεκαετία 

του 1950 παρατηρούμε έκρηξη του ενδιαφέροντος ως προς τα παίγνια, γεγονός που 

μπορούμε να το αποδώσουμε τόσο στο έργο του John Nash αλλά και στο ενδιαφέρον 

πoυ έδειξε η RAND Corporation (Reaserch and Development Corporation) για την 

εφαρμογή της θεωρίας των παιγνίων ως προς τις πυρηνικές στρατηγικές που μπορούν 

να ακολουθηθούν από τα κράτη. Το 1950 οι μαθηματικοί Melvin Dresher  και Merrill 

Flood δουλεύοντας για την RAND  δημιούργησαν ίσως το πιο γνωστό παίγνιο, το 

δίλημμα των  φυλακισμένων. Την ίδια περίοδο, ο John Nash γενίκευσε τα προβλήματα 

σε μη μηδενικού αθροίσματος και απέδειξε πως κάθε πεπερασμένο παίγνιο διαθέτει 

τουλάχιστον μία λύση, από την οποία κανένας παίκτης δεν είναι διατεθειμένος να 

φύγει, αλλάζοντας μόνο την δική του στρατηγική, καθώς δεν έχει να κερδίσει κάτι 

περισσότερο. Για την γενικότερη προσφορά του John Nash στην θεωρία παιγνίων, η 

ισορροπία αυτή που απέδειξε είναι σήμερα γνωστή ως ισορροπία Nash του παιγνίου. Οι 

χρονιές 1950- 1953 ήταν ιδιαίτερα παραγωγικές τόσο για τον  Nash όπου εξέδωσε 

τέσσερις εργασίες με θέμα τα παίγνια μη συνεργασίας αλλά και της θεωρίας 

διαπραγματεύσεων,  αλλά και για τον Kuhn όπου στις δύο δημοσιεύσεις του θέτει το 

θέμα εκτεταμένων παιγνίων αλλά και της ατελούς πληροφόρησης. Την ίδια περίοδο οι 
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L. S. Shapley και D. B. Gillies εισάγουν την έννοια του πυρήνα (core) και την τιμή 

Shapley (Shapley value). Ένα χρόνο μετά μάλιστα ο Shapley μαζί με τον M. Shubik 

εκδίδουν την εργασία τους  «A Method for Evaluating the Distribution of Power in a 

Committee System» στην οποία αξιολογούν μέσω της θεωρίας παιγνίων την δύναμη 

των μελών στο Συμβούλιο Επικρατείας των Ηνωμένων Εθνών.  Μια πληθώρα 

δημοσιεύσεων ακολούθησε τα επόμενα χρόνια με το έργο του R. J. Aumann να 

ξεχωρίζει, το 1959 εισήγαγε την έννοια του ισχυρού σημείου ισορροπίας (Strong 

Equilibrium), ενώ το 1961 επέκτεινε την έννοια του πυρήνα σε παίγνια μη 

μεταφερόμενης ωφέλειας (NTU non-transferable utility games). Την δεκαετία του 60 

επίσης ο Thomas C. Schelling εισάγει την έννοια του σημείου εστίασης (focal point ή 

Schelling point) ενώ ξεχωρίζει το έργο του John Harsanyi οποίος διαχωρίζει την 

κατηγορία παιγνίων ελλιπούς πληροφόρησης ως προς τις προτιμήσεις και αποφάσεις 

των παικτών. Επίσης από το 1965 μέχρι 1975 ο Reinhard Selten εφάρμοσε τις ιδέες του 

Nash στα δυναμικά παίγνια και εισήγαγε την έννοια του trembling hand perfect 

equilibria. Η προσφορά των Selten, Harsanyi και Nash τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ 

στα Οικονομικά το 1994. Το 1981 ο Elon Kohlberg εισάγει την έννοια την 

εμπροσθοβατικής επαγωγής (forward induction) ενώ τον Aumann στην εργασία του 

«Survey of Repeated Games» τον απασχολούν τα επαναλαμβανόμενα παίγνια. Το 1982 

ο John Maynard Smith εκδίδει το έργο «Evolution and the Theory of Games» ενώ το 

1984 ο Robert Axelrod εκδίδει το «The Evolution of Cooperation» και ασχολείται με το 

επαναλαμβανόμενο παίγνιο του διλλήματος των φυλακισμένων (Iterated Prisoner’s 

Dilemma IPD). Το 2005 οι Aumann και Schelling μοιράστηκαν το Νόμπελ 

Οικονομικών για την συνεισφορά τους ενώ το 2012 το Νόμπελ Οικονομικών 

απονεμήθηκε στους Roth και Shapley για το έργο τους.  
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Κεφάλαιο 2ο – Βασικά θέματα παιγνίων 

2.1 Βασικά γνωρίσματα και τύποι παιγνίων 
 

Σύμφωνα με την κλασική θεωρία παιγνίων ένα παίγνιο αποτελείται από ένα σύνολο 

παικτών και ένα σύνολο στρατηγικών διαθέσιμων σε αυτούς, κάθε μια από τις οποίες 

οδηγεί και σε κάποιες αποδόσεις (payoff). Σκοπός των παικτών, οι οποίοι είναι 

ορθολογικοί (rational), είναι να αξιολογήσουν ορθά τις δικές τους στρατηγικές αλλά και 

τις στρατηγικές των άλλων ώστε να λάβουν το βέλτιστο για αυτούς αποτέλεσμα. 

Φυσικά το κάθε παίγνιο χαρακτηρίζεται από τις πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες 

στους παίκτες αλλά και από τον χρόνο που θα εξελιχθεί. Έτσι λοιπόν προκύπτουν οι 

παρακάτω κατηγορίες παιγνίων: 

 Με κριτήριο τον αριθμό των παικτών που συμμετέχουν διακρίνουμε τα απλά 

παίγνια με δύο παίκτες και τα παίγνια περισσότερων  παικτών Ν > 2.  

 Παιγνίων συνεργασίας (cooperative games) και μη συνεργασίας ( non 

cooperative games). Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν αναφέρεται στο αν επιτρέπεται 

στους παίκτες να επικοινωνήσουν και να έρθουν σε μεταξύ τους συμφωνία. Η 

διάκριση αφορά το «κομμάτι» του παιγνίου στο οποίο δίνεται η μεγαλύτερη 

βαρύτητα. Στα παίγνια μη συνεργασίας μεγαλύτερο βάρος δίνεται στις κινήσεις 

του κάθε παίκτη σε κάθε στάδιο και όχι τόσο στην τελική λύση του παιγνίου. Τα 

παίγια συνεργασίας από την άλλη μεριά, εξετάζουν την τελική εικόνα και 

εστιάζουν περισσότερο στις τελικές αποδόσεις χωρίς να ελέγχουν εξονυχιστικά 

της στρατηγικές που ακολουθήθηκαν από τους παίκτες. 

 Ο χρόνος αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την λύση στην οποία θα 

ισορροπήσει ένα παίγνιο. Η πιο απλή μορφή που μπορούν να λάβουν τα παίγνια 

ως προς αυτόν τον παράγοντα είναι τα στατικά παίγνια (static). Σε αυτήν την 

περίπτωση οι παίκτες καλούνται να κάνουν την κίνηση τους ταυτόχρονα ή 

ετεροχρονισμένα χωρίς όμως να έχουν γνώση της επιλογής του αντιπάλου τους. 

Αν θελήσουμε να διακρίνουμε την διαδοχικότητα των παικτών έχουμε τα 

δυναμικά ή πολυσταδιακά παίγνια (dynamic or multistage games). Εδώ οι 

παίκτες παίζουν διαδοχικά σε κάθε γύρο γνωρίζοντας την κίνηση του αντιπάλου 
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τους (εκτός από τον πρώτο παίκτη στον πρώτο γύρο του παιγνίου). Παράδειγμα 

στατικού  παιγνίου αποτελεί το παιδικό παιχνίδι «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» ενώ το 

πιο αντιπροσωπευτικό δυναμικό παίγνιο είναι το σκάκι. Στα δυναμικά παίγνια 

εντάσσονται και τα επαναλαμβανόμενα παίγνια (repeated games) τα οποία 

μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε συμπεριφορές παικτών ως προς 

τις στρατηγικές συνεργασίας ή μη συνεργασίας που μπορεί να διαλέξουν όταν 

ένα παίγνιο επαναλαμβάνεται και δεν είναι στατικό. Στην περίπτωση αυτή οι 

αποδόσεις των παικτών είναι το σύνολο των αποδόσεων που έχουν να 

λαμβάνουν από τον κάθε γύρο του παιχνιδιού. Τα δυναμικά παίγνια με την 

σειρά τους διαχωρίζονται σε πεπερασμένα παίγνια, με συγκεκριμένο ορίζοντα 

και σε μη πεπερασμένα, απείρων γύρων δηλαδή. Το αξιοσημείωτο είναι πως το 

ίδιο παίγνιο μπορεί να οδηγηθεί σε διαφορετικές λύσεις ανάλογα με την 

διάσταση που θα του αποδώσουμε. Καταστάσεις που δεν αποτελούν ισορροπία 

σε ένα στατικό παίγνιο μπορεί να είναι το σημείο που θα ισορροπήσουν αν το 

παίγνιο αντιμετωπιστεί ως πεπερασμένων γύρων. Η διάσταση του άπειρου 

ορίζοντα επηρεάζει σίγουρα την συμπεριφορά των παικτών και πολλές φορές 

τους κάνει να δρουν διαφορετικά επηρεάζοντας την ισορροπία του παιγνίου και 

σε αυτήν την περίπτωση.    

 Με βάση την πληροφόρηση που επιτρέπει το παίγνιο μπορούμε να τα 

διακρίνουμε σε παίγνια τέλειας (perfect information) και ελλιπούς 

πληροφόρησης (imperfect information).  Στην πρώτη περίπτωση το ιστορικό 

των κινήσεων είναι διαθέσιμο στους παίκτες ενώ στην δεύτερη περίπτωση 

καλούνται να επιλέξουν στρατηγική χωρίς να έχουν ιστορική μνήμη 

προηγούμενων γύρων. Εξ ορισμού ο χαρακτηρισμός αφορά μόνο τα δυναμικά 

παίγνια. Τα περισσότερα παίγνια στην πραγματικότητα είναι παίγνια ελλιπούς 

πληροφόρησης. Επίσης ο όρος της τέλειας πληροφόρησης δεν θα πρέπει να 

συγχέεται με τον όρο της πλήρης πληροφόρησης, η οποία δεχόμαστε πως ισχύει 

και αφορά την δυνατότητα του παίκτη να γνωρίζει τις αποδόσεις τις κάθε 

διαθέσιμης στρατηγικής σε αυτόν και στους αντιπάλους του.    

 Ως προς την πιθανότητα να ακολουθήσει μια στρατηγική ο παίκτης, τα παίγνια 

διαχωρίζονται σε καθαρών στρατηγικών (pure strategy) και μεικτών (mixed 

strategy). Στα παίγνια καθαρών στρατηγικών ο παίκτης διαλέγει μια στρατηγική 

με πιθανότητα ίση με ένα, χωρίς να υπάρχει το ενδεχόμενο καλύτερης 
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στρατηγικής. Σε άλλες περιπτώσεις η επιλογή του παίκτη μπορεί να 

αποδεικνύεται πιο δύσκολη και να μην μπορεί να διακρίνει μια καθαρή 

στρατηγική. Τότε ο παίκτης αποδίδει μια πιθανότητα σε κάθε διαθέσιμη κίνηση 

του, το σύνολο των οποίων αποτελεί την μικτή στρατηγική του και με άθροισμα 

πιθανοτήτων από την κάθε μια ίσο με ένα. Για παράδειγμα έστω ότι λαμβάνεται 

μια πρόσκληση για ένα πάρτι. Δεν γνωρίζετε όμως αν θα απαιτεί επίσημο 

ένδυμα ή θα είναι απλό, χωρίς επισημότητες. Αποδίδετε μια πιθανότητα p να 

πάτε «καλά» ντυμένος και μια πιθανότητα (1 – p) να πάτε πιο καθημερινά. Η 

προηγούμενη φράση αποτελεί και την μεικτή στρατηγική σας.  

 Τα περισσότερα παίγνια είναι παίγνια μη μηδενικού αθροίσματος (non- zero 

sum games). Υπάρχει όμως μια κατηγορία παιγνίων που είναι τα παίγνια 

σταθερού αθροίσματος και ειδική υποκατηγορία αυτών, τα παίγνια μηδενικού 

αθροίσματος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το κόστος του ενός παίκτη 

αποτελεί το κέρδος του άλλου, δεν υπάρχουν αμοιβαία συμφέροντα και οι 

παίκτες χαρακτηρίζονται από την στάση «ο θάνατος σου η ζωή μου». Σε αυτήν 

την περίπτωση οι αποδόσεις των παικτών αποτελούνται από ένα μόνο αριθμό 

που θα αποτελέσει κόστος για τον ένα και κέρδος για τον άλλο. Στα παίγνια μη 

μηδενικού αθροίσματος οι αποδόσεις παρουσιάζονται με ένα ζεύγος αριθμών 

που το καθένα αφορά και ένα παίκτη. 

 Τέλος διακρίνοντας τα παίγνια ως προς τον τρόπο αναπαράστασης τους 

μπορούμε να τα διακρίνουμε σε παίγνια κανονικής μορφής, τα οποία συνήθως 

αναφέρονται σε στατικά παίγνια, και σε παίγνια εκτεταμένης μορφής τα οποία 

μοιάζουν με δέντρο. Τα δυναμικά παίγνια συνήθως λαμβάνουν την δεύτερη 

μορφή.     
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2.2 Κανονική μορφή παιγνίων 
 

Η πιο απλή μορφή που μπορεί να λάβει ένα παίγνιο όπως αναφέραμε είναι η στατική  

μορφή του. Σε αυτήν την περίπτωση, ας θεωρήσουμε ότι έχουμε δύο παίκτες, τον 

παίκτη R (από το αγγλικό row, γραμμή) και τον παίκτη C (από το αγγλικό column, 

στήλη). Επίσης αν υποθέσουμε ότι οι δυνατές επιλογές που έχουν οι παίκτες μας είναι 

δύο για τον καθένα προκύπτει το παρακάτω παίγνιο: 

 

                                                                 

                                                                 Παίκτης C 

                                                         C1                   C2 

             Παίκτης R              R1 

                                            R2 

                                           

Στον πίνακα που σχηματίζεται έχουμε εκφρασμένες τις αποδόσεις του κάθε παίκτη με 

τον πρώτο αριθμό να αναφέρεται στα payoff του παίκτη R και τον δεύτερο αριθμό να 

αναφέρετε στον παίκτη C. Αν υποθέσουμε ότι ο παίκτης R διαλέγει την στρατηγική R2 

και ο παίκτης C την στρατηγική C1 τότε οδηγούμαστε στο τετράγωνο R2 - C1 που 

αποφέρει 8 μονάδες ωφέλειας στον παίκτη R και 7 μονάδες στον παίκτη C.  

Ο στόχος του κάθε παίκτη είναι πάντα η βελτιστοποίηση της ωφέλειας του. Οπότε ο 

παίκτης R παρατηρεί ότι ακλουθώντας την στρατηγική R1 θα παίρνει πάντοτε 

μεγαλύτερες αποδόσεις  από την εναλλακτική του καθώς αν ο C επιλέξει την C1 θα 

αποκομίσει 11 μονάδες ωφέλειας αντί για 8 που θα είχε με την στρατηγική R2. Επίσης 

να ο C διαλέξει την C2 και πάλι θα έχει καλύτερα αποτελέσματα καθώς θα έχει payoff 

1 αντί για 0. Ως ορθολογικός παίκτης λοιπόν θα διαλέξει την κίνηση R1 καθώς πάντα 

βελτιστοποιεί τις αποδόσεις του ανεξάρτητα από τις επιλογές του αντιπάλου του. Σε 

αυτήν την περίπτωση η R1 αποτελεί την αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική (strictly 

dominant strategy) του παίκτη R και  αντίστροφα, η R2 αποτελεί μια αυστηρά 

κυριαρχούμενη στρατηγική (strictly dominated strategy).  Αν εξετάσουμε  τις 

Πίνακας 2.1 Βασική μορφή παιγνίου 

11,    5    1,    5 

8,      7    0,    1 
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αποδόσεις του παίκτη C βλέπουμε ότι αποκομίζει 5 και 7 μονάδες ωφέλειας στην 

περίπτωση που ακολουθήσει την επιλογή C1 και ο παίκτης R διαλέξει R1 και R2 

αντίστοιχα. Επιλέγοντας την C2 οι αποδόσεις του γίνονται 5 και 1 στις αντίστοιχες 

κινήσεις του R. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο παίκτης C είναι αδιάφορος ως προς το 

ποια στρατηγική θα επιλέξει στην περίπτωση όπου ο R διαλέξει την R1 καθώς του 

αποφέρει τις ίδιες μονάδες ωφέλειας. Μόνο στην περίπτωση όπου ο R διαλέξει την R2 

ο C θα επέλεγε την C1 καθώς αυτή μεγιστοποιεί την απόδοση του (7 > 1).  Σε αυτήν 

την περίπτωση η C1 αποτελεί μια ασθενώς κυρίαρχη στρατηγική (weakly dominant 

strategy) καθώς σύμφωνα με την θεωρία, για κάθε μια από τις επιλογές του παίκτη μας 

δίνει ίση απόδοση για όλους τους συνδυασμούς στρατηγικών των αντιπάλων και 

καλύτερη απολαβή για τουλάχιστον ένα συνδυασμό. Από την αντίθετη οπτική η C2 

αποτελεί μια ασθενώς κυριαρχούμενη στρατηγική (weakly dominated strategy).  

Ο κάθε παίκτης, καθώς όπως έχουμε ορίσει είναι ορθολογικός και πάντα προσπαθεί να 

βελτιώσει την ωφέλεια του, θα αποκλείσει τις αυστηρά κυριαρχούμενες στρατηγικές 

του και μέσω αυτής της διαδικασίας «διαγραφής» πιθανών επιλογών μπορεί να μας 

προκύψει η λύση του παιγνίου. Η διαδικασία αυτή ονομάζετε μέθοδος της 

επαναλαμβανόμενης εξάλειψης των αυστηρά κυριαρχούμενων στρατηγικών 

(method of iterated elimination of strictly dominated strategies). Αν εμπλουτίσουμε το 

προηγούμενο παράδειγμα μας με μία ακόμα στρατηγική για τον καθένα θα έχουμε το 

παρακάτω παίγνιο:   

                                                                             

                                                                           Παίκτης C 

                                                         C1                   C2                  C3 

             Παίκτης R              R1 

                                            R2 

                                            R3 

 

Παρατηρούμε πως η στρατηγική R1 είναι αυστηρά κυρίαρχη της στρατηγικής R2, 

οπότε μπορούμε να απαλείψουμε τελείως την R2 από τις επιλογές μας χωρίς να 

Πίνακας 2.2 Βασική μορφή παιγνίου με 3 στρατηγικές ανά παίκτη  

11,    5    2,    5    5,   7 

8,      7    0,    1    4,   3 

11,     0    1,    4       3,   2 
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επηρεαστεί η λύση του παιγνίου καθώς ο παίκτης R πάντα θα προτιμά την πρώτη 

επιλογή από την δεύτερη. Η R1 κυριαρχεί ασθενώς στην R3 και δεν προχωράμε στην 

διαγραφή της καθώς μια τέτοια απαλοιφή θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε λάθος 

λύση. Η διαγραφή της R2 μας επιτρέπει τώρα να διακρίνουμε την νέα σχέση κυριαρχίας 

που προέκυψε ανάμεσα στις C3 και C1, με την C3  να είναι αυστηρά κυρίαρχη. 

 

                                                                 

                                                                           Παίκτης C 

                                                         C1                   C2                  C3 

             Παίκτης R              R1 

                                            R3 

 

Προχωράμε σε απαλοιφή και αυτής της στρατηγικής και έχουμε  

                                                                

                                                                  Παίκτης C 

                                                             C2                  C3 

             Παίκτης R              R1 

                                            R3 

 

Απαλείφοντας την C1 βλέπουμε ότι η ασθενώς κυρίαρχη R1 γίνεται τώρα αυστηρά 

κυρίαρχη επάνω στην R3 την οποία πια μπορούμε να διαγράψουμε. Τέλος η C3 γίνεται 

αυστηρά κυρίαρχη στην C2 και θα οδηγηθούμε έτσι στην λύση του παιγνίου που είναι η 

R1 – C3 με αποδόσεις 5 και 7 για τους παίκτες R και C αντίστοιχα  

 

 

Πίνακας 2.3 Απαλοιφή κυριαρχούμενων στρατηγικών 

11,    5    2,    5    5,   7 

11,     0    1,    4     3,   2 

Πίνακας 2.4 Απαλοιφή κυριαρχούμενων στρατηγικών 2 

   2,    5    5,   7 

   1,     4     3,   2 
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                                                                  Παίκτης C 

                                                             C2                  C3 

             Παίκτης R              R1 

                                            R2 

Πίνακας 2.5 Απαλοιφή κυριαρχούμενων στρατηγικών 3 

   2,    5    5,   7 

   1,     4     3,   2 



11 

 

Κεφάλαιο 3ο- Παραδείγματα παιγνίων 
 

3.1 Το δίλημμα των φυλακισμένων (Prisoner’s Dilemma)  

Πόσο κοστίζει ο εγωισμός;  
 

Το πιο γνωστό παίγνιο είναι αυτό του διλήμματος των  φυλακισμένων. Ενώ περιγράφει 

ένα απλό σχετικά πρόβλημα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι αντιπροσωπεύει 

πολλά περισσότερα καθώς με μια φιλοσοφική ματιά το παίγνιο αυτό, μας δείχνει πόσο 

μπορεί να στοιχήσει ο ανθρώπινος εγωισμός αλλά και πόσο γρήγορα μπορεί να μάθει 

κάποιος να συνεργάζεται ή να συνεχίζει να ενεργεί μόνος. Το παράδοξο του όλου 

παιγνίου είναι πως μεγιστοποιώντας ο καθένας τις προσωπικές του αποδόσεις 

καταλήγει σε δυσμενέστερη θέση από το ενδεχόμενο να συνεργαζόταν εξαρχής.  

Το παίγνιο είναι το εξής: 

Οι δύο παίκτες μας ο Α και ο Β είναι ύποπτοι για την τέλεση ενός εγκλήματος όμως η 

αστυνομία δεν έχει επαρκή στοιχεία για την ενοχή τους . Ο ανακριτής λέει στον Α ότι 

αν επιρρίψει την ευθύνη στον Β και ο Β δεν μιλήσει θα αφεθεί ελεύθερος, ενώ ο Β θα 

κάνει 10 χρόνια φυλακή. Αν όμως και ο Β κατηγορήσει τον Α και οι δύο θα 

φυλακιστούν για 4 χρόνια. Αν ο Α δεν μιλήσει και τον καρφώσει ο Β, οι όροι 

αντιστρέφονται και θα βρεθεί ο Α με 10 χρόνια ποινή ενώ ο Β θα αφεθεί ελεύθερος. Αν 

όμως κανένας από τους δύο δεν ομολογήσει θα φυλακιστούν και οι δυο τους για ένα 

χρόνο λόγω έλλειψης στοιχείων. Την ίδια προσφορά κάνει και με στον Παίκτη Β. Αν 

και οι δύο καταθέσουν εναντίων του άλλου τότε και οι δυο θα υποστούν ποινή 4 

χρόνων. Προϋποθέτουμε ότι ο Α και ο Β δεν συναντιούνται και δεν επικοινωνούν 

μεταξύ τους. Το δίλημμα λοιπόν που αντιμετωπίζουν είναι πια θα είναι η κίνηση που θα 

μου φέρει την μεγαλύτερη ωφέλεια με δεδομένο το γεγονός ότι δεν γνωρίζω τι θα 

πράξει ο αντίπαλος μου και υποθέτοντας που και αυτός κυνηγά την βέλτιστη για αυτόν 

λύση. Έτσι προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 
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                                                                        Παίκτης Β 

                                                               Κατάθεση          Σιωπή 

             Παίκτης Α         Κατάθεση  

                                            Σιωπή 

                                             

Εξετάζοντας τις στρατηγικές των παικτών μας βλέπουμε ότι τόσο για τον παίκτη Α όσο 

και για τον παίκτη Β η στρατηγική κατάθεση αποτελεί κυρίαρχη στρατηγική και για 

τους δύο καθώς πάντα θα τους δίνει καλύτερες αποδόσεις ανεξάρτητα από την επιλογή 

του αντιπάλου τους. Βλέπουμε λοιπόν πως στην προσπάθεια μεγιστοποίησης της 

οφειλής του και θεωρώντας δεδομένο πως και ο αντίπαλος θα ακολουθήσει την ίδια 

στρατηγική οι παίκτες μας καταλήγουν στην επιλογή Κατάθεση – Κατάθεση και 

φυλακίζονται 4 χρόνια ο καθένας τους. Η επιλογή (-4, -4) αποτελεί και την μοναδική 

ισορροπία Nash του παιγνίου βλέπουμε όμως πως υπό άλλες συνθήκες επικοινωνίας ή 

τυφλής εμπιστοσύνης και οι δύο παίκτες θα μπορούσαν να αποκομίσουν περισσότερα, 

συγκεκριμένα αν κανένας από τους δύο τους δεν μιλούσε θα φυλακίζονταν μόνο ένα 

χρόνο έκαστος. Η λύση στην οποία οδηγούμαστε απασχόλησε πολλούς από 

διαφορετικούς κλάδους επιστημών καθώς το πολύ απλό αυτό παίγνιο βρίσκει εφαρμογή 

στο δίκαιο, την ψυχολογία, την πληροφορική κλπ. συγκεκριμένα στην οικονομία θα 

μπορούσαμε να πούμε πως οι φυλακισμένοι αντιπροσωπεύουν τον homo economicus, 

τον άνθρωπο που οδηγείται μόνο από το προσωπικό του συμφέρον και προσπαθεί 

μονίμως να αποκομίζει το μέγιστο χωρίς να τον ενδιαφέρει το γύρω του περιβάλλον. 

Τόσο σαν καταναλωτής όσο και σαν παραγωγός επιδιώκει μεγιστοποίηση του κέρδους 

του, έννοια που έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τον όρο homo reciprocan, του 

ανθρώπου που συνεργάζεται με σκοπό την μεγιστοποίηση του οφέλους στο σύνολο.  

Τόσο λοιπόν από την μεριά της οικονομίας όσο και από μια πιο φιλοσοφική και 

κοινωνιολογική σκοπιά, μας απασχολεί κάτω από ποιές συνθήκες θα μπορούσαν να 

αλλάξουν αντιλήψεις οι παίκτες μας και να αρχίσουν να συνεργάζονται. Ο Αμερικανός 

μαθηματικός και πολιτικός επιστήμονας Robert Axelrod το 1970 για να απαντήσει στο 

παραπάνω ερώτημα δημιούργησε το Επαναλαμβανόμενο Δίλημμα του 

Φυλακισμένου, όπου το παίγνιο δεν παίζεται μια φορά αλλά πολλές.  Ο Axelrod, στο 

Πίνακας 3.1 Το δίλημμα των φυλακισμένων 

   -4,  -4     0,  -10 

 -10,   0     -1,   -1 
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βιβλίο του «The Evolution of Cooperation», (1984) αναφέρει το «τουρνουά» που 

διοργάνωσε στους ακαδημαϊκούς κύκλους καλώντας τους παίκτες να παίξουν 

επαναλαμβανόμενα το παίγνιο του διλήμματος των φυλακισμένων, έχοντας ιστορική 

γνώση των επιλογών των προηγούμενων δράσεων. Αυτό το οποίο ανακάλυψε είναι πως 

σε επαναλαμβανόμενα μακροπρόθεσμα παιχνίδια, οι παίκτες δείχνουν μια περισσότερο 

αλτρουιστική συμπεριφορά. Νικητής του παιγνίου αναδείχτηκε ο Anatol Rapoport , 

ένας Αμερικάνος- Ρώσος ψυχολόγος και μαθηματικός που ακολούθησε την στρατηγική 

«tit for tat», «μία σου και μία μου» η οποία αποδείχτηκε η πιο απλή και 

επικρατέστερη. Ουσιαστικά οι παίκτης ξεκινάει με διάθεση συνεργασίας και σε κάθε  

επόμενο γύρο ακολουθεί την στρατηγική που ακολούθησε και ο αντίπαλος του. Έτσι 

λοιπόν το παίγνιο συνεχίζεται με συνεργασία των παικτών μέχρι την στιγμή  κάποιος να 

αλλάξει τακτική και να καταθέσει. Στον επόμενο γύρο ο αντίπαλος του ακολουθεί και 

αυτός την ίδια τακτική και καταθέτει. Μια ακόμα τακτική που συνάντησε ο Axelrod 

στο πείραμα του είναι αυτή της «tit for tat with forgiveness», δηλαδή της περίπτωσης 

όπου ένας παίκτης προδίδει αλλά ο άλλος θα συνεχίσει την συνεργασία με ένα μικρό 

ποσοστό της τάξης 1-5%, και μόνο αν επαναληφθεί η προδοσία του πρώτου, θα αλλάξει 

στρατηγική και ο δεύτερος. Αυτή η περίπτωση μας δίνει ένα παράθυρο διαφυγής από το 

να εισέρθουμε σε παίγνια επαναλαμβανόμενης κατάδοσης και από τους δύο παίκτες. Ο 

Axelrod στο βιβλίο του, για να εξηγήσει αυτές τις συμπεριφορές εισάγει βασικές 

έννοιες που χαρακτηρίζουν τα άτομα και παίζουν ρόλο στην έκβαση του παιγνίου, όπως 

το θέμα της καλοσύνης, της εκδικητικότητας και της συγχώρεσης αλλά και της ζήλιας.    
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3.2 Η μάχη των φύλλων (battle of sexes) 
 

Ίσως το δεύτερο πιο γνωστό παίγνιο είναι αυτό της μάχης των δύο φύλλων. Στα 

πλαίσια αυτού του παιγνίου υποθέτουμε πως ένα ζευγάρι έχει να διαλέξει πως θα 

περάσει το απόγευμα του. Ο άντρας θα προτιμούσε να το περάσει βλέποντας αγώνα 

ποδοσφαίρου ενώ η γυναίκα θα προτιμούσε να πάει σε μια συναυλία. Οι αποδόσεις των 

παικτών διαμορφώνονται ως εξής: 

                                                                       

                                                                           Γυναίκα 

                                                               Συναυλία          Αγώνας 

             Άντρας              Συναυλία 

                                         Αγώνας 

 

Το παίγνιο θεωρείται στατικό και μη συνεργασίας από την άποψη ότι ο ένας δεν 

γνωρίζει την επιλογή του άλλου. Παρατηρούμε όμως ότι συμφέρει και τους δύο παίκτες 

μας να καταλήξουν να κάνουν κάτι μαζί παρά χώρια, το πιο καταλυτικό 

χαρακτηριστικό ώστε να θελήσουμε να αντιμετωπίσουμε το παίγνιο ως παίγνιο 

συνεργασίας. Αν το δούμε ρεαλιστικά άλλωστε ένα ζευγάρι θα έρθει σε επικοινωνία 

ώστε να περάσουν το απόγευμα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  Στα πλαίσια του 

παιγνίου παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη στρατηγική για κανένα από τους δύο 

παίκτες. Για τον κάθε παίκτη είναι προς το συμφέρον του να επιλέξει την ίδια 

στρατηγική με αυτή του συμπαίκτη του, έτσι οδηγούμαστε είτε στην επιλογή 

(συναυλία, συναυλία) είτε στην επιλογή (αγώνας, αγώνας). Αυτά τα δύο σημεία 

αποτελούν και τις δύο ισορροπίες Nash του παιγνίου. Για να μπορέσουμε να βρούμε τις 

τελικές απολαβές των παικτών θα πρέπει να υπολογίσουμε τις μικτές στρατηγικές τους. 

Αν υποθέσουμε πως p είναι η πιθανότητα του άντρα να επιλέξει την συναυλία τότε (1-

p) είναι η πιθανότητα να διαλέξει τον αγώνα ποδοσφαίρου. Αντίστοιχα έστω n η 

πιθανότητα της γυναίκας να διαλέξει την συναυλία, αναλόγως προκύπτει πως (1- n) η 

πιθανότητα της επιλογής του αγώνα ποδοσφαίρου. Τα payoff του άντρα θα  είναι τα 

παρακάτω: Στην περίπτωση όπου ακολουθήσει της πρώτη στρατηγική έχουμε             

Πίνακας 3.2 Η μάχη των φύλλων 

   1,  3    0,   0 

   0,  0     3,   1 
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n*1 + (1-n)*0  δηλαδή την απόδοση του άντρα αν η γυναίκα επιλέξει με πιθανότητα n 

την συναυλία συν την απόδοση του άντρα αν η γυναίκα επιλέξει με πιθανότητα (1- n) 

το ποδόσφαιρο. Στην περίπτωση που ακολουθήσει την δεύτερη στρατηγική θα έχουμε 

αντίστοιχα n*0 + (1- n)* 3.   

                                                                        

                                                                          Γυναίκα 

                                                               Συναυλία          Αγώνας 

             Άντρας              Συναυλία 

                                         Αγώνας 

 

Οι παραπάνω εξισώσεις ουσιαστικά μας λένε ότι ο άντρας θα διαλέξει την πρώτη του 

στρατηγική με πιθανότητα p = 1, στην περίπτωση όπου αυτή θα του αποφέρει 

μεγαλύτερη ωφέλεια, δηλαδή στην περίπτωση που θα αποδειχτεί κυρίαρχη στρατηγική 

για αυτόν. Για να ισχύσει το τελευταίο θα πρέπει το payoff από την πρώτη στρατηγική 

να είναι μεγαλύτερο της δεύτερης, δηλαδή  n*1 + (1-n)*0  > n*0 + (1- n)* 3. Λύνοντας 

το σύστημα καταλήγουμε στο n >  ¾, σε αυτήν την περίπτωση δηλαδή ο άντρας 

επιλέγει συναυλία, αν n < ¾ θα επιλέξει τον αγώνα και τέλος θα είναι αδιάφορος 

ανάμεσα στις στρατηγικές αν n= ¾.    

Αντίστοιχα αν υπολογίσουμε την μικτή στρατηγική της γυναίκας έχουμε: 

p* 3 + (1- p)* 0 στην περίπτωση όπου θα επιλέξει την συναυλία και p* 0 + (1- p)* 1 

στην περίπτωση όπου θα επιλέξει τον αγώνα. Ομοίως, καταλήγουμε ότι η γυναίκα θα 

ακολουθήσει την πρώτη της επιλογή με πιθανότητα n= 1 η οποία θα είναι και αυστηρά 

κυρίαρχη αν p* 3 + (1- p)* 0  >  p* 0 + (1- p)* 1, δηλαδή αν p > ¼ . Θα προτιμήσει την 

επιλογή αγώνας αν p < ¼ καθώς τότε θα της αποφέρει μεγαλύτερη ωφέλεια και θα είναι 

αδιάφορη ανάμεσα στις στρατηγικές αν p= ¼. Οι αποδόσεις των παικτών αν 

ακολουθήσουν τις μικτές στρατηγικές τους διαμορφώνονται στα ¾ και για τους δύο. 

 

                                                                        

Πίνακας 3.3 Η μάχη των φύλλων, μικτές στρατηγικές του άντρα 

   1,  3    0,   0 n * 1 + (1 –n)*0 

   0,  0     3,   1 n*0 + (1- n)* 3 
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                                                                          Γυναίκα 

                                                               Συναυλία          Αγώνας 

             Άντρας              Συναυλία 

                                         Αγώνας 

 

 

Δοκιμάζοντας το παραπάνω παίγνιο στο gambit βλέπουμε ότι μας δίνει σαν 

αποτελέσματα τις δύο Nash ισορροπίες του παιγνίου αλλά και τις μικτές στρατηγικές 

των παικτών.  

 

Εικόνα 3.1 Λύση Gambit στην μάχη των φύλλων 

Πίνακας 3.4 Η μάχη των φύλλων, μικτές στρατηγικές γυναίκας 

   1,  3    0,   0 

   0,  0     3,   1 

p* 3 + (1- p)* 0 p* 0 + (1- p)* 1 
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 3.3 Το παίγνιο των Ιμίων 

 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή της θεωρίας παιγνίων είναι η εξέταση της κρίσης 

των Ιμίων με αυτήν . Γενικότερα όπως έχουμε αναφέρει η θεωρία παιγνίων βρίσκει 

εφαρμογή, ανάμεσα σε πολλούς άλλους τομείς, και στον τομέα της διπλωματίας. Τόσο 

στην κρίση της Κούβας το Οκτώβριο του 1962 όσο και άλλες παρόμοιες κρίσιμες 

καταστάσεις, η απομόνωση στρατηγικών και αποδόσεων όπως εφαρμόζουμε στην  

θεωρία παιγνίων, μπορούν να μας βοηθήσουν να δούμε ξεκάθαρα το τοπίο. Η 

ισορροπία Nash που μπορεί να προκύψει από ένα τέτοια παίγνιο, μπορεί να μην είναι 

απαραίτητα και η βέλτιστη λύση στην πραγματικότητα, σίγουρα όμως μια ξεκάθαρη 

και υπολογιστική αντίληψη των γεγονότων όπως αυτή που προσφέρει ένα παίγνιο, θα 

μπορούσε να βοηθήσει στον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων των ασκούντων 

εξουσία και να τονίσει την σημασία των διαπραγματεύσεων και της επίλυσης των 

διαφορών με ειρηνικό τρόπο. 

 

Στην περίπτωση των Ιμίων το παίγνιο που εξελίσσεται ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία 

παρουσιάζεται παρακάτω με τη βοήθεια του Gambit: 

 

Εικόνα 3.2 Παίγνιο των Ιμίων 

 

      

 Σε αυτήν την περίπτωση το παίγνιο ανήκει στην κατηγορία των δυναμικών παιγνίων 

καθώς βλέπουμε τις επιλογές της κάθε χώρας σε κάθε γύρο. Σύμφωνα με το παραπάνω 
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«δέντρο», ξεκινάει η Τουρκία καθώς ήταν αυτή που έθιξε το θέμα κυριότητας των 

Ιμίων και έχει την επιλογή να οδηγήσει την κατάσταση σε μια κλιμάκωση ή να λήξει το 

θέμα εκεί κάνοντας πίσω. Σε αυτήν την περίπτωση η απόδοση της είναι -1 καθώς θα 

παραιτείται από ενδεχόμενη διεκδίκηση βραχονησίδων και της Ελλάδας θα είναι 0. 

Στην συνέχεια, είναι η σειρά της Ελλάδας να διαλέξει την διακλάδωση που θα 

ακολουθήσει, διεκδικώντας τα νόμιμα εδάφη της αναγκαστικά οδηγούμαστε σε μια 

περαιτέρω κλιμάκωση, αν αποφασίσει να δώσει τέλος στα γεγονότα σε αυτό το σημείο 

θα υποστεί ένα κόστος 4 μονάδων, καθώς χάνει μια βραχονησίδα της, αφήνει περιθώρια 

στην Τουρκία να συνεχίσει την ίδια τακτική, χάνει το κύρος της και την εμπιστοσύνη 

των Ελλήνων πολιτών ως προς την ηγεσία της. Φυσικά αυτή η ενδεχόμενη επιλογή από 

μεριά της Ελλάδας θεωρείται νίκη για την Τουρκία καθώς κερδίζει την βραχονησίδα 

και ανοίγει νέες προοπτικές διεκδίκησης εδαφών. Η δική της απόδοση είναι 2 μονάδες 

ωφέλειας. Στην περίπτωση που οι παίκτες μας επιλέξουν κλιμάκωση → κλιμάκωση 

είναι η σειρά της Τουρκίας να ξαναδράσει και αυτήν την φορά έρχεται αντιμέτωπη με 3 

στρατηγικές. Σε αυτήν την φάση του παιγνίου έχουμε σύρραξη των πολεμικών 

δυνάμεων στο σημείο και η μία επιλογή των χωρών που εμπλέκονται είναι η πολεμική 

σύγκρουση. Στην περίπτωση όπου η Τουρκία διαλέξει αυτό το μονοπάτι ο πόλεμος 

αποτιμάται με αποδόσεις (-10, -6) , με -10 να αφορά το κόστος της Τουρκίας και -6 να 

αφορά το κόστος της Ελλάδας καθώς αναγκάζεται να οδηγηθεί σε αυτό τον πόλεμο. Η 

δεύτερη επιλογή της είναι η αποκλιμάκωση της κατάστασης που μας δίνει αποδόσεις (-

1, 0) όπως και στην πρώτη διακλάδωση του δέντρου. Τέλος έχει και την επιλογή της 

περαιτέρω κλιμάκωσης, χωρίς όμως απαραίτητα να οδηγηθούμε σε πόλεμο κάνοντας 

κατάληψη σε μια δεύτερη βραχονησίδα. Σε αυτήν την περίπτωση είναι πάλι σειρά της 

Ελλάδας να αντιδράσει. Έχουμε και πάλι το ενδεχόμενο πολέμου ή εναλλακτικά την 

επιλογή της αποκλιμάκωσης με αποδόσεις (2,-2). Η Τουρκία θα ανταμειφτεί με το 2 

καθώς θα έχει πετύχει τον σκοπό της, ενώ η Ελλάδα θα υποστεί ένα κόστος 2 μονάδων 

(και όχι 4) καθώς θα φανεί ότι αναγκάζεται να υποχωρήσει κάτω από τις πιέσεις της 

διεθνής κοινότητας και της Αμερικής. 

Η λύση σε τέτοιας μορφής παίγνια δίνεται συνδυάζοντας την τέλεια ισορροπία Nash 

υποπαιγνίων και την οπισθοβατική επαγωγή ώστε να πάρουμε την γενική λύση του 

παιγνίου. Έτσι αντιμετωπίζουμε την κάθε υπορίζα μεμονωμένα και ελέγχουμε τις 

κυριαρχούμενες στρατηγικές. Ξεκινάμε πάντα από τους τελευταίους κόμβους και 

προχωράμε προς τα μπροστά. Έτσι στην περίπτωση όπου παιχτεί ο τέταρτος γύρος η 

Ελλάδα αξιολογεί τις δύο στρατηγικές της και βλέπει πως η επιλογή της 
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αποκλιμάκωσης θα της προσφέρει μεγαλύτερο όφελος από την εναλλακτική του 

πολέμου, οπότε και διαγράφει την επιλογή πόλεμος.  Στον τρίτο κόμβο του δέντρου 

μας, η Τουρκία αξιολογεί τις αποδόσεις της ανάμεσα στις επιλογές της και βλέπει πως 

στην περίπτωση πολέμου έχει απόδοση -10, στην περίπτωση υποχώρησης έχει απόδοση 

-1, ενώ αν προβεί σε κατάληψη δεύτερης βραχονησίδας (και γνωρίζοντας την βέλτιστη 

για την Ελλάδα στρατηγική που θα ακολουθήσει στον τέταρτο γύρο) θα έχει απόδοση 

ίση με 2. Ως ορθολογικός παίκτης επιλέγει την κυρίαρχη για αυτόν στρατηγική που 

είναι η κατάληψη 2
ης

 βραχονησίδας και απορρίπτει τις άλλες δύο. Έχοντας φτάσει πια 

στον δεύτερο κόμβο, η Ελλάδα αξιολογεί τις εναλλακτικές της, έχοντας γνώση για το 

πώς θα εξελίχθη στην συνέχεια το παίγνιο, οπότε συγκρίνει το payoff -4 αν επιλέξει σε 

αυτήν την φάση αποκλιμάκωση και το payoff -2 που θα προκύψει μετά από τις 

διαδοχικές επιλογές της Τουρκίας και της Ελλάδας στον τρίτο και τέταρτο γύρο. 

Επιλέγει έτσι την κυρίαρχη για αυτήν στρατηγική που είναι η κλιμάκωση και θα την 

οδηγήσει σε μια απόδοση -2. Τέλος στον αρχικό κόμβο η Τουρκία συγκρίνει ανάμεσα 

στην απόδοση -1 που θα έχει αν επιλέξει την αποκλιμάκωση και την απόδοση 2 στην 

οποία θα οδηγηθεί ακλουθώντας την επιλογή κλιμάκωσης και γνωρίζοντας τις 

μελλοντικές διακλαδώσεις του δέντρου.  

Με την βοήθεια του Gambit βλέπουμε πως απορρίπτονται οι διάφορες διακλαδώσεις 

του δέντρου και οδηγούμαστε τελικά στην τέλεια ισορροπία Nash για τα υποπαίγνια. 

 

Εικόνα 3.3 Απαλοιφή κυριαρχούμενων στρατηγικών στο παίγνιο των Ιμίων 
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Καταλήγουμε λοιπόν στην λύση του παιγνίου η οποία είναι η διαδρομή κλιμάκωση → 

κλιμάκωση → Κατάληψη 2
ης

 βραχονησίδας → αποκλιμάκωση, στρατηγικές οι οποίες 

θα δώσουν τελικές αποδώσεις  (2, -2) για Τουρκία και Ελλάδα αντίστοιχα.  

 

 

Εικόνα 3.4 Λύση Gambit στο παίγνιο των Ιμίων 
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Κεφάλαιο 4ο –Ο χρυσός κανόνας                                     

4.1 Λίγα λόγια για το χρυσό 
 

Ο χρυσός  είναι ένα ακόμα αγαθό με τιμή αγοράς και τιμή πώλησης που ακολουθεί τους 

κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης. Η παραπάνω πρόταση αν και απόλυτα σωστή 

κρύβει μια άλλη διάσταση της υπόστασης του χρυσού.   Ο χρυσός έχει αποτελέσει 

μέσω συναλλαγής στο παρελθόν και αποτελεί ίσως το μόνο αγαθό στο οποίο 

στρέφονται ξανά οι άνθρωποι σε περιόδους δυσχέρειας καθώς δύσκολα κλονίζεται η 

εμπιστοσύνη τους σε αυτό. 

Όσο αφορά το χρήμα που κυκλοφορεί στην οικονομία, 3 είναι οι βασικές λειτουργίες 

που θα πρέπει να επιτελεί σύμφωνα με την οικονομική θεωρία: 

1. Να αποτελεί ένα γενικά αποδεκτό μέσο συναλλαγής 

2. Να είναι μέτρο υπολογισμού των οικονομικών αξιών 

3. Να διασφαλίζει την αγοραστική δύναμη του κατόχου του. 

 

Ενώ λοιπόν πολλά και διαφορετικής υπόστασης υλικά έχουν αναλάβει το ρόλο του 

χρήματος στο πέρασμα των αιώνων όπως ο καφές, το αλάτι, τα κοχύλια, ο χρυσός είναι 

ο μόνος ο οποίος  καλύπτει τις παραπάνω απαιτήσεις και θα μπορούσε να επανέλθει 

στο προσκήνιο, όχι σαν καθεαυτού νόμισμα αλλά σαν πυλώνας στήριξης πίσω το 

χρήμα που εκδίδει μια οικονομία .  
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4.2 Ο Κανόνας του χρυσού την προπολεμική περίοδο 
 

Ο κανόνας του χρυσού ήταν σε εφαρμογή από το 1870 μέχρι το 1914. Το βασικό 

χαρακτηριστικό του συστήματος αυτού είναι το ότι οι Κεντρικές Τράπεζες των χωρών 

υποχρεώνονταν να αντιστοιχούν την έκδοση των νομισμάτων τους στο απόθεμα 

χρυσού που κατείχαν. Η λογιστική μονάδα αναφοράς αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένο 

βάρος χρυσού και η Κεντρική Τράπεζα ήταν υποχρεωμένη να πουλά και να αγοράζει 

από το κοινό, σε αυτήν την συμφωνημένη αντιστοιχία, οποιαδήποτε ποσότητα χρυσού. 

Εξ ορισμού το σύστημα αυτό χαρακτηριζόταν από σταθερότητα τιμών μακροχρόνια 

αλλά και περιορισμούς ως προς την νομισματική πολιτική και την έκδοση χρήματος 

που θα ήθελε να ακολουθήσει η κάθε κυβέρνηση. Μια ενδεχόμενη αύξηση της 

ποσότητας χρήματος που κυκλοφορούσε στην οικονομία θα έπρεπε υποχρεωτικά να 

συνοδεύεται από μια αύξηση στα αποθέματα χρυσού, ενώ η σχετική τιμή που 

αποτιμώντων ένα νόμισμα προς το χρυσό, μας έδινε έμμεσα και τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες ανάμεσα στα διάφορα νομίσματα. Η βασική αρχή αυτού του συστήματος 

αποτέλεσε ταυτόχρονα το μεγαλύτερο «ατού» του αλλά και την μεγαλύτερη αδυναμία 

του.  Ο περιορισμός ως προς το νέο χρήμα καθιστούσε αδύνατο το φαινόμενο του 

πληθωρισμού που συνοδεύει την έκδοση νέου χρήματος σε μια οικονομία αλλά και 

πρόσφερε την σιγουριά της αξίας του σε όσους το κατείχαν. Ταυτόχρονα η 

αντιστοίχηση των διαφόρων νομισμάτων σε ποσότητες χρυσού, δημιουργούσε μια 

ασφάλεια στις παγκόσμιες συναλλαγές. Η αντιστοιχία έδινε την δυνατότητα πληρωμής 

των εισαγωγών με χρυσό, σύμφωνα με το μηχανισμό τιμών και ροής πολυτίμων 

μετάλλων (price-specie flow mechanism) που επισήμανε ο David Hume τον 18
ο
 αιώνα. 

Μέσω της εκροής του χρυσού από την χώρα που παρουσίαζε εμπορικό έλλειμμα και 

της εισροής σε μια άλλη ως εμπορικό πλεόνασμα, το σύστημα έδινε την δυνατότητα 

στις χώρες να αυξάνουν ή να περιορίζουν την νομισματική τους βάση (και 

κατ’επέκταση τις τιμές και την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων, 

αλλάζοντας ρόλους μελλοντικά). Η αδυναμία του συστήματος έγκειται στην μη 

ευελιξία του σε ακραίες καταστάσεις της οικονομίας όπου υπάρχει ανάγκη άμεσης 

αντίδρασης. Ο καθεαυτού κανόνας του χρυσού εγκαταλείφθηκε από τις χώρες εν όψη 

του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και των αναγκών χρηματοδότησης του.  
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4.3 Διάστημα Μεσοπολέμου 
 

Πολλές προσπάθησαν να επανέλθουν στον κανόνα του χρυσού μετά το τέλος του 

πολέμου για να αντιμετωπίσουν τον καλπάζοντα πληθωρισμό με τις ΗΠΑ το 1919 να 

είναι η  πρώτη που το επιχείρησε. Το 1925 η Βρετανία επανέφερε τον κανόνα του 

χρυσού με την ισοτιμία της προπολεμικής περιόδου ώστε να αποκαταστήσει το Λονδίνο 

ως παγκόσμιο οικονομικό κέντρο συναλλαγών, δέσμευση όμως που της κόστισε 

ακριβά, καθώς για να επιτευχθεί πάρθηκαν μέτρα που οδήγησαν την Βρετανική 

οικονομία σε μια αύξηση της ανεργίας και οικονομική ύφεση. Εν τέλη, η στασιμότητα 

αυτή οδήγησε στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, στο να χαθεί η εμπιστοσύνη στην 

Βρετανική στερλίνα και να υπάρξει κύμα μετατροπής των στερλινών σε χρυσό 

κάνοντας την Αγγλία να εγκαταλείψει τον κανόνα του χρυσού το 1931. Από την άλλη 

μεριά του Ατλαντικού πολλοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή του κανόνα 

του χρυσού συντέλεσε στο μεγάλο κραχ του 1929 στερώντας από την Αμερικάνικη 

κυβέρνηση την δυνατότητα έκδοσης χρήματος, μέτρο που θα μπορούσε να δώσει άλλη 

πορεία στην ένταση της ύφεσης. Γενικότερα το διάστημα του μεσοπολέμου 

χαρακτηριζόταν από μεγάλη αστάθεια στις αγορές και έλλειψη εμπιστοσύνης μέχρι που 

οδηγηθήκαμε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.  

 

4.4 Συμφωνία Bretton Woods    
 

Το 1944 στην  Νομισματική και Χρηματοοικονομική Διάσκεψη στο Μπρέττον Γουντς 

στο Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ οι νικήτριες συμμαχικές δυνάμεις του Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου συμφώνησαν στο ομώνυμο σύστημα σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σύνολο 44 χώρες υπέγραψαν την συμφωνία που 

αφορούσε το νέο καθεστώς των ισοτιμιών αλλά και την δημιουργία των μηχανισμών 

στήριξης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF, International Monetary Fund) 

αλλά και της Διεθνής Τράπεζας. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του μεγάλου 

οικονομολόγου  John Maynard Keynes στην συνδιάσκεψη. Κεντρικός ρόλος αποδίδεται 

στο δολάριο σε αυτήν την συμφωνία μετατοπίζοντας το βάρος των οικονομικών 

εξελίξεων από την Ευρώπη στην Αμερική, καθώς μέχρι τότε τόσο δολάριο όσο και η 
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βρετανική στερλίνα αλλά και το γαλλικό φράγκο αποτελούσαν αποθεματικά νομίσματα 

και διεκδικούσαν την πρωτεία. Σε αυτό το νέο σύστημα, μετατρεψιμότητα σε χρυσό 

κρατάει μόνο το δολάριο σε μια αντιστοιχία 35 δολαρίων η ουγκιά. Όλα τα υπόλοιπα 

νομίσματα «δένονται» με το δολάριο επιτρέποντας μια μέγιστη απόκλιση του 1%   από 

την συμφωνημένη ισοτιμία. Κατ’ επέκταση ισχύει η αντιστοίχηση των υπόλοιπων 

νομισμάτων με το ευγενές μέταλλο, χωρίς να είναι άμεσα μετατρέψιμα σε χρυσό και 

χωρίς επομένως να υπάρχει η ανάγκη αντιστοίχησης με τα αποθέματα χρυσού της κάθε 

χώρας. Το νέο σύστημα έδινε μια μεγαλύτερη άνεση ως προς την άσκηση νομισματικής 

πολιτικής από τον παλαιό κανόνα χρυσού, αλλά παράλληλα επέτρεπε μια 

προβλεψιμότητα ως προς τις σχέσεις των συμμετεχόντων νομισμάτων και ένα κλίμα 

σταθερότητας. Οι χώρες που συμμετείχαν φρόντιζαν με την πολιτική τους να μην 

ξεπερνούν την απόκλιση του 1% από το δολάριο, επομένως η μέγιστη απόκλιση μεταξύ 

τους θα μπορούσε να φτάσει μέχρι το 2%. Βασικό κομμάτι της συμφωνίας αποτέλεσαν 

και τα μέτρα βοηθείας και στήριξης μέσω χρηματοδότησης, που θα μπορούσαν να 

προσφερθούν σε χώρες που αντιμετώπιζαν ελλείμματα αλλά και οι προβλεπόμενες 

υποτιμήσεις νομισμάτων κάτω από προϋποθέσεις. Το σύστημα του Bretton Woods ενώ 

την δεκαετία του 1950 και μέχρι περίπου το 1965, προήγαγε την αύξηση του διεθνούς 

εμπορίου, της ανάπτυξης και των επενδύσεων, άρχισε να θεωρείται ασταθές λόγω των 

ελλειμματικών ισοζυγίων της Αμερικής που συνεχώς συσσωρεύονταν. Μέχρι τότε οι 

ΗΠΑ διατηρούσαν μη πληθωριστική πολιτική ενώ το 1965 αλλάζουν τακτική με σκοπό 

την χρηματοδότηση του πολέμου στο Βιετνάμ αλλά και διαφόρων κοινωνικών 

προγραμμάτων στο εσωτερικό της χώρας. Σταδιακά οι υπόλοιπες Κεντρικές Τράπεζες 

αλλά και οι αγορές έχασαν την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα της Αμερικής να 

διατηρήσει την αντιστοίχηση δολαρίου και χρυσού και το 1971 εγκαταλείφτηκε το 

σύστημα των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών με απόφαση του τότε προέδρου 

Ρίτσαρντ Νίξον. Ο Νίξον αναγκάστηκε να πάρει αυτήν την απόφαση για να 

προστατεύσει το δολάριο, καθώς η απαίτηση μετατροπής δολαρίων σε χρυσό ολοένα 

και αυξανόταν και το απόθεμα χρυσού στο Φορντ Νόξ επαρκούσε μόνο για το ένα 

τρίτο των συναλλαγματικών δολαρίων που κατείχαν οι ξένες Κεντρικές Τράπεζες. 
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4.5 Ο χρυσός σήμερα 

Μετά από την εγκατάλειψη του συστήματος του Bretton Woods οδηγηθήκαμε στο 

σύστημα κυμαινόμενων ισοτιμιών που ισχύει μέχρι σήμερα. Ο χρυσός έχασε τον 

κεντρικό του ρόλο και δόθηκε ελευθερία στις χώρες ως προς την νομισματική πολιτική 

που μπορούν να ακολουθήσουν. Ωστόσο το νέο σύστημα χαρακτηρίζεται από έντονες 

διακυμάνσεις και ανισορροπίες, στρεβλώσει ς και περιορισμούς που επέβαλαν οι ίδιες 

οι χώρες στις οικονομίες τους ώστε να τις προστατέψουν και να τις κάνουν 

περισσότερο ανταγωνιστικές.  Πολλοί οικονομολόγοι κατηγορούν το παλιό και 

άκαμπτο σύστημα και δεν θα ήθελαν να επιστρέψουν αυτό καθώς τους «δένει τα 

χέρια». Από την άλλη μεριά, η έκδοση  νέου χρήματος από τις κυβερνήσεις με σκοπό 

να χρηματοδοτήσουν τους διάφορους σκοπούς τους, χωρίς να υπάρχει κάποιος 

περιορισμός εξ ορισμού, δημιουργεί μια άλλου είδους αδυναμία στο σύστημα.  

Αν και πριν από 50, 60 χρόνια η επανεμφάνιση της θεωρίας του χρυσού φαινόταν 

γελοία, ακόμα και πριν μια δεκαετία υπήρχαν οικονομολόγοι που χλεύαζαν την ιδέα, τα 

τελευταία χρόνια το θέμα αρχίζει να απασχολεί οικονομολόγους και κυβερνήσεις λόγω 

της  αστάθειας που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία.  

Δεν είναι λίγες οι φορές που άτομα σε σημαντικές θέσεις έχουν εκφράσει τέτοιες 

απόψεις, της επιστροφής δηλαδή ενός προσαρμοσμένου στην σημερινή παγκόσμια 

οικονομία κανόνα του χρυσού.    

Για παράδειγμα ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ρόμπερτ Ζέλικ  διατύπωσε μια 

τέτοια άποψη τον Νοέμβριο του 2010.  Ο κ. Ζέλικ  οποίος είχε αποτελέσει και 

αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ είχε δηλώσει με άρθρο του 

στους Financial Times ότι «Οι μεγαλύτερες οικονομίες θα πρέπει να εξετάσουν το 

ενδεχόμενο να υιοθετήσουν εκ νέου ένα τροποποιημένο Κανόνα χρυσού για την 

καθοδήγηση των κινήσεων στην αγορά συναλλάγματος». Η δικιά του πρόταση ήταν να 

δημιουργηθεί ένα σύστημα όπου θα συμπεριληφθούν το ευρώ, το δολάριο, το γεν, η 

στερλίνα και το γουάν ώστε να γίνει ο χρυσός ένα διεθνές σημείο αναφοράς. 

Ανάλογο ενδιαφέρον για την επιστροφή του χρυσού εξέφρασε και το Ρεπουμπλικανικό 

κόμμα στο συνέδριο του στην Τάμπα της Φλόριντα τον Αύγουστο του 2012. 

Εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής τους σχολίασε στο Reuters ότι «για την ποσότητα 

των δολαρίων που κυκλοφορούν όφειλε να υπάρχει στην Fed μια καθορισμένη ανάλογη 

ποσότητα χρυσού». 

Το Σεπτέμβριο του 2012 τέθηκε το θέμα της επιστροφής στον Κανόνα του Χρυσού από 
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τον αναλυτή της Deutsche Bank, Daniel Brebner.  Όπως ο ίδιος πολύ χαρακτηριστικά 

σχολιάζει «αν επανερχόταν στον θρόνο του ο χρυσός» θα εξανάγκαζε τις κυβερνήσεις 

σε αλλαγή του οικονομικού σχεδιασμού τους», κάτι που δεν θεωρεί απαραίτητα κακό 

με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά. 

 

4.5.1 Αγορά Χρυσού 
 

Όσο λοιπόν το «ντιμπέιτ» για το πόσο ορθή είναι η πρόταση επαναφοράς ενός κανόνα 

του χρυσού συνεχίζετε, κάποιες Κεντρικές Τράπεζες χωρών  αγοράζουν χρυσό.  

Στο τέλος του 2002 η Κίνα πρόσθεσε 99,5 τόνους  χρυσού στα αποθέματα της ενώ τον  

Απρίλιο του 2009  ανακοίνωσε την συνολική αγορά 454 τόνων χρυσού που προήλθαν 

από μικρότερες αγορές  χρυσού μέσα στην εξαετία  2003-2009. Η Ινδία βλέπουμε πως 

τον Οκτώβριο του 2009 κάνει μια αγορά 200 τόνων χρυσού από το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο , ενώ και η Ρωσία με μικρούς αλλά σταθερούς ρυθμούς αυξάνει 

τα αποθέματα της. Μια από τις τάσεις που χαρακτήρισαν το 2013 είναι η γεωγραφική 

μετατόπιση της ζήτησης χρυσού από τις δυτικές αγορές στις ανατολικές.  

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε τις δέκα χώρες (αν εξαιρέσουμε το 

διεθνές Νομισματικό Ταμείο) με τα μεγαλύτερα αποθέματα σε χρυσό, εκφρασμένα 

τόσο σε τόνους αλλά και σε ποσοστό των συναλλαγματικών διαθεσίμων της κάθε 

χώρας. Βλέπουμε πως η ΗΠΑ κατέχουν τη πρώτη θέση με την Γερμανία να ακολουθεί, 

ανάμεσα στην πρώτη δεκάδα όμως συγκαταλέγονται οι Κίνα, Ρωσία και Ινδία που όπως 

αργότερα θα σχολιάσουμε έχουν σχηματίσει συμμαχία ως προς την προώθηση των 

κοινών τους συμφερόντων. Σύμφωνα με την ίδια στατιστική έρευνα του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου τα αντίστοιχα νούμερα που αφορούν την νομισματική ένωση 

του ευρώ είναι 10.779,3 τόνοι και 56,8% των αποθεμάτων της. 
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Εικόνα 4.1 Αποθέματα χρυσού σε τόνου 

Πηγή: www.gold.org 
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Κεφάλαιο 5ο- Το σενάριο της επιστροφής του Κανόνα του 

Χρυσού και της αποσταθεροποίησης του δολαρίου 

5.1 Η αγορά σήμερα 

 

 

Αν και το χρήμα ως μέσω υλοποίησης των συναλλαγών μας και ως μέσω συσσώρευσης 

πλούτου αντιμετωπίζεται από ανθρώπους και επιχειρήσεις ως μέρους του ενεργητικού 

τους, για το κράτος αποτελεί στην πραγματικότητα στοιχείο του παθητικού του, 

μιλώντας με λογιστικούς όρους.   

Η έκδοση νέας ποσότητας χρήματος αποτελεί την δημιουργία νέου χρέους για το 

κράτος που το εκδίδει καθώς όσοι το αποκτήσουν έχουν και μια απαίτηση για αυτό.    

Θα συναντήσουμε διαφορετικές απόψεις ως προς αυτό το θέμα ανάμεσα σε μεγάλους 

οικονομολόγους όπως ο Friedman,ο Metzler, ο Gulbertson, με άλλους να αποδέχονται 

την δημιουργία χρέους, άλλους να αγνοούν αυτή τη διάσταση και άλλους να 

προσπαθούν να διαχωρίσουν τις επιπτώσεις της έκδοσης του πάνω στον πραγματικό 

πλούτο της κοινωνίας. 

 

Πολλοί είναι αυτοί πάντως που έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν το θέμα της αλόγιστης 

έκδοσης νέου χρήματος ως την φούσκα των επόμενων χρόνων. Τροφή σε αυτές τις 

θεωρίες έδωσε η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να εκδώσει –

πληθωριστικό- χρήμα, οδηγώντας έτσι σε υποτίμηση το δολάριο και κάνοντάς πιο 

ανταγωνιστικά τα αμερικάνικα προϊόντα το 2010. Τότε ο Γερμανός Υπουργός 

Οικονομικών, Βολφγκανγκ Σόιμπλε δεν δίστασε να κατηγορήσει για ασυνέπεια την 

αμερικάνικη κυβέρνηση που δημιουργεί τεχνητή υποχώρηση του δολαρίου ενώ μέχρι 

τότε η αμερικάνικη πλευρά κατέκρινε την Κίνα για την χειραγώγηση του γουάν.    

 

Η έκδοση λοιπόν νέων δολαρίων με αναπόφευκτο αποτέλεσμα την μείωση της αξίας 

του και με δεδομένο το γεγονός ότι το δολάριο παραμένει το παγκόσμιο αποθεματικό 

νόμισμα, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε αυτούς που το χρησιμοποιούν ως 

μέσο αποθήκευσης του πλούτου τους. Βρίσκονται στην δεινή θέση να έχουν στα χέρια 

τους ένα νόμισμα που χάνει αξία κάθε φορά που η FED αποφασίζει να εκδώσει χρήμα 
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με την πρόφαση ότι προσπαθεί να αυξήσει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Τα 

φρεσκο-τυπωμένα δολάρια που πολλές φορές προορίζονται για να καλύψουν χρέη και 

για να δοθούν ως πακέτα σωτηρίας σε Αμερικάνικες Τράπεζες   δεν έχουν κάποιο 

πραγματικό αντίκρισμα πλούτου ή παραγωγής. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτά τα 

δολάρια δεν συνοδεύονται από κάποια αύξηση της παραγωγής ή των υπηρεσιών.   

Αυτές οι απόψεις λοιπόν συχνά πηγαίνουν ένα βήμα παρακάτω υποστηρίζοντας ότι οι 

κάτοχοι δολαρίων δεν θα μείνουν άπραγοι βλέποντας την αξία των αποθεμάτων τους να 

πέφτει αλλά θα στραφούν σε άλλες αγορές. Ένα τέτοιο σενάριο είναι η μελλοντική 

συνεργασία της Γερμανίας, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις χώρες 

BRIC, συνεργασία που θα μπορούσε να οδηγήσει μέσω του χρυσού σε μια 

αποσταθεροποίηση του δολαρίου και την επικράτηση κάποιου άλλου νομίσματος στην 

θέση του. Οι χώρες BRIC είναι η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Λαϊκή Δημοκρατία 

της Κίνας και το ακρωνύμιο επινοήθηκε από τον Jim O'Neill, πρόεδρο της Goldman 

Sachs Asset Management σε μία έρευνα του το 2001 με θέμα το χτίσιμο ενός 

καλύτερου -οικονομικά-  αύριο, καθώς θεώρησε πως αυτές οι τέσσερις βρίσκονται σε 

ένα παρόμοιο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και οι οικονομίες τους αναπτύσσονται με 

γρήγορους ρυθμούς. Χαρακτηριστικά μέχρι το 2050 οι οικονομίες τους θα μπορούσαν 

να ξεπεράσουν το σύνολο των πλουσιότερων σημερινών χωρών. Άλλωστε οι Μεγάλες 

Τέσσερις, οι χαρακτηρισμένες ως αναδυόμενες οικονομίες από το 2006 άρχισαν τον 

πολιτικό διάλογο μεταξύ των υπουργών τους με σκοπό την μελλοντική τους 

συνεργασία και την αύξηση της βαρύτητας τους σε μελλοντικές παγκόσμιες 

οικονομικές υποθέσεις. Ήδη από την πρώτη τους επίσημη σύνοδο κορυφής, τον Ιούνιο 

2009 έθιξαν θέμα μεταρρύθμισης των χρηματοπιστωτικών τραπεζών αλλά και την 

ανάγκης ενός νέου παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος το οποίο θα είναι 

διαφοροποιημένο, σταθερό και προβλέψιμο. Η δήλωση αυτή από την μεριά της Ρωσίας 

ήταν αρκετή για να κάνει την ισοτιμία του δολαρίου ως προς τα άλλα ισχυρά νομίσματα 

να πέσει, όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει και η  Guardian σε άρθρο της στης 16 

Ιουνίου 2009. Από το 2010 μέλος του συνασπισμού αποτελεί και η Νότια Αφρική 

μετατρέποντας το ακρωνύμιο σε BRICS.  



30 

 

 

5.2 Αν όχι δολάριο, τι; 
 

Αυτό που θα μπορούσε μελλοντικά να πάρει την θέση του δολαρίου στην παγκόσμια 

οικονομία κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι το ευρώ. Η πολιτική της Γερμανίας να μην 

εκδίδει νέο χρήμα παρά μόνο σε πολύ αναγκαίες περιπτώσεις, δείχνει ακριβώς αυτόν 

τον σκοπό, την προσπάθεια αποφυγής πληθωριστικού νομίσματος και της επακόλουθης 

υποτίμησης του αλλά και τις μελλοντικές βλέψεις αντικατάστασης του δολαρίου στην 

παγκόσμια οικονομία. Παρόλα αυτά η κρίση χρέους στην ευρωζώνη κλυδωνίζει την 

εμπιστοσύνη των αγορών στο νόμισμα.  

Από την άλλη μεριά γίνεται λόγος για την περίπτωση όπου η Κίνα θα ήθελε να δώσει 

στο δικό της γουάν ή αλλιώς και επονομαζόμενο renminbi «το νόμισμα του λαού»,  την 

ιδιότητα του αντι-δολαρίου και να το μετατρέψει στο νέο παγκόσμιο νόμισμα. Συχνά η 

Κίνα έχει κατηγορηθεί για χειραγώγηση του νομίσματος της, έτσι ώστε να κρατάει την 

αξία του γουάν σε χαμηλά επίπεδα και να ευνοεί το παγκόσμιο εμπόριο των προϊόντων 

της. Το Ιούνιο του 2010 μετά από πιέσεις η Κίνα άλλαξε την πολιτική της και επέτρεψε 

το χαλάρωμα της αντιστοίχησης γουάν – δολαρίου κάτι που είχε άμεσο αποτέλεσμα την 

άνοδο του γουάν. Παρόλα αυτά, επικρατεί ακόμα η αντίληψη ότι είναι υποτιμημένο έως 

και 20% λόγω των περιορισμών που θέτει η Κινέζική κυβέρνηση στην αγορά. 

Συγκεκριμένα η Κινέζικη κυβέρνηση ορίζει ένα επίπεδο για το γουαν σε καθημερινή 

βάση και επιτρέπει ένα εύρος κινήσεων μέχρι 1% γύρω από αυτό το επίπεδο (τις 

περισσότερες φορές δεν φτάνει ούτε καν το 1%, για το 2012 η μέση διαφορά ανάμεσα 

σε μέγιστη και ελάχιστη τιμή ήταν 0,15% όπως μας πληροφορεί το CNBC με άρθρο 

του στις 26/ 2/ 2013). Τέτοιοι περιορισμοί και παρεμβάσεις από την κυβέρνηση όπως 

είναι λογικό δεν επιτρέπουν στο νόμισμα να αντικατοπτρίσει την πραγματικότητα της 

οικονομίας. Παρ'όλους τους περιορισμούς που θέτει η Κινέζικη κυβέρνηση στο γουαν 

ήταν αξιοσημείωτο το γεγονός πως σύμφωνα με έρευνα της BIS (Bank of International 

Settlements) όπως δημοσιεύεται σε άρθρο του CNBC  στις 6/ 9/ 2013, το renminbi 

μπήκε στην τοπ δεκάδα νομισμάτων που συναλλάσσονται ανά τον κόσμο για το 2012.  
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Εικόνα 5.1 Κατάταξη Νομισμάτων στην αγορά FX 

Πηγή www.bis.org   

Αν και ο όγκος των συναλλαγών είναι ακόμα μικρός το γουαν κατάφερε να αναρριχηθεί 

στην  ένατη θέση, από την δέκατη έβδομη που κατείχε το 2010, και η πορεία του 

προβλέπεται ανοδική.  

Αξίζει να σχολιάσουμε εδώ μια έρευνα της HSBC του 2013 που έδειχνε πως υπάρχει 

ακόμα σκεπτικισμός από την μεριά των επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα ως προς 

την χρήση του γουάν. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Simon Constantinides, regional head 

of global trade and receivables finance Asia-Pacific στην HSBC στην συνέντευξη του 

στο CNBC στις 16/ 7/2013, «... ο βασικός λόγος που δεν γίνεται ακόμα ευρεία χρήση 

του γουαν είναι διότι δεν υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο ώστε να κατανοήσουν την 

χρήση του και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Δεν είναι ένα πλήρως μετατρέψιμο 

νόμισμα και υπάρχουν πολλοί κανόνες και διαδικασίες που πρέπει να κατανοηθούν... 

(ώστε να κάνουν χρήση του γουαν)». Στην έρευνα αυτή εξετάστηκαν 700 επιχειρήσεις 

παγκοσμίως, 52% των οποίον δήλωσε πως έχει περιορισμένη εικόνα των 

πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει το γουάν, ενώ το 38% αυτών δεν 

αντιλαμβάνονται καθόλου τις ευκαιρίες που προσφέρει. Η HSBC εκτιμά ότι το 

renminbi θα έχει απελευθερωθεί πλήρως σαν νόμισμα μέχρι το 2017. Αυτό το γεγονός 

σε συνδυασμό με τις οικονομικές πολιτικές που είναι διατεθειμένες να ακολουθήσουν 

οι Κινέζικες επιχειρήσεις στις διεθνείς συναλλαγές τους (53% των Κινεζικών 

επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν δήλωσαν πως είναι διατεθειμένες να προσφέρουν 

εκπτώσεις μέχρι και 5% στην περίπτωση που οι συναλλαγές γίνονται σε γουαν) θα 
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οδηγήσει το γουαν ακόμα υψηλότερα στην λίστα των νομισμάτων σε παγκόσμιες 

συναλλαγές. Στην ίδια έρευνα, παρά την γενικότερη «άγνοια» από την μεριά των 

επιχειρήσεων ως προς το γουαν που φέρνει στην επιφάνεια, περίπου το 25% των 

συμμετεχόντων δηλώνει πως σκοπεύει να αρχίσει την χρήση του  μέσα στα επόμενα 5 

χρόνια. Οι επικρατέστεροι λόγοι είναι για περιορίσουν το ρίσκο τους σε ξένο 

συνάλλαγμα και για να εκμεταλλευτούν τις καλύτερες τιμές όταν η εκτίμηση γίνετε σε 

γουαν.  

Ένδειξη της πρόθεσης της Κινεζικής κυβέρνησης να κάνει το renminbi μελλοντικό 

αποθεματικό νόμισμα είναι οι διμερής συμφωνίες που έχει υπογράψει με Κεντρικές 

Τράπεζες χωρών ώστε να ανοίξουν swap lines μεταξύ τους, κανάλια δηλαδή που θα 

τους επιτρέπουν άμεσες συναλλαγές, χωρίς να χρειάζεται να κινηθούν μέσω του 

δολαρίου. Τέτοιες συμφωνίες είναι ήδη σε ισχύ με αρκετές χώρες της Ασίας αλλά και 

με την Βρετανία ενώ από πέρσι συμμετέχει και η Ευρωζώνη.  

Το πιο από τα δύο νομίσματα θα βρεθεί αντιμέτωπο με το δολάριο είναι κάτι που θα 

φανεί από την μακροχρόνια συμπεριφορά των δύο νομισμάτων. Από το πως θα 

εξελιχθεί η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη και τις επιπτώσεις που θα έχει στο ευρώ αλλά 

και από την πολιτική της ηγεσίας της Κίνας. Οι ρυθμοί αύξησης της Κίνας 

αντιμετωπίζουν τελευταία μια πτώση στους ρυθμούς τους καθώς η ηγεσία της Κίνας 

θέλει να στρέψει την οικονομία της χώρας από εξαγωγική σε μια οικονομία εσωτερικής 

κατανάλωσης. Τέτοιες αλλαγές στην δομή παίρνουν χρόνο και σίγουρα θα επηρεάσουν 

την αξία του νομίσματος. Η ταχύτητα των διαρθρωτικών αλλαγών της Κίνας αλλά και η 

πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση της ως προς την ελευθερία του γουάν σε 

συνδυασμό με άλλες τακτικές δέλεαρ των Κινεζικών επιχειρήσεων θα δείξουν τον ρόλο 

του renminbi στο μέλλον. 
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5.3 Το σενάριο  
 

 Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα παίγνιο ανάμεσα στην 

Κίνα ή στην «συμμαχία» των χωρών BRICS, με ή χωρίς την συμμετοχή της Γερμανίας- 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την Αμερική. Για λόγους διευκόλυνσης από εδώ και στο εξής 

θα αναφερόμαστε μεμονωμένα στον παίκτη Κίνα θεωρώντας ότι εκπροσωπεί  

οποιαδήποτε πιθανή παραπάνω συμμαχία που θα ερχόταν αντιμέτωπη με το δολάριο. 

Με σκοπό την στήριξη του νομίσματος που θα λάμβανε την θέση του δολαρίου (ευρώ ή 

γουάν) θα είχαμε την επιστροφή ενός προσαρμοσμένου στα σημερινά δεδομένα κανόνα 

του χρυσού. Ο κεντρικός ρόλος του παίκτη αντίπαλου της Αμερικής αποδίδεται στην 

Κίνα. Ο λόγος που θεωρούμε ότι η Κίνα παίζει τέτοιο πρωταρχικό ρόλο στο παίγνιο 

μας δεν είναι μόνο λόγω της αναδυόμενης οικονομίας που αποτελεί αλλά κυρίως για 

τον υπέρογκο όγκο συναλλαγματικών διαθέσιμων που κατέχει. Αν και μέχρι τώρα η 

ίδια η Κινεζική κυβέρνηση δεν αποκάλυπτε τον πραγματικό όγκο των διαθέσιμων 

αναλυτές εκτιμούν ότι έχουν ξεπεράσει τα 3 τρις. Σύμφωνα με την έρευνα των trading 

economics τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας τον Σεπτέμβριο αποτιμούνταν στα 

3,6 τρις (εκτιμώμενα σε δολάρια) ενώ το Δεκέμβριο του 2013 έφτασαν τα 3,8 τρις. 

Βασιζόμενοι σε δηλώσεις Κινέζων αξιωματούχων πως δεν είναι πια προς το συμφέρον 

της Κίνας να διατηρεί τόσο μεγάλο όγκο αποθεματικών δολαρίων καθιστά εξ ορισμού 

την Κίνα τον αντίπαλο παίκτη της Αμερικής στο παίγνιο μας. 

 Υπενθυμίζουμε πως προϋπόθεση της θεωρίας παιγνίων είναι η ορθολογικότητα των 

παικτών και η πλήρης πληροφόρηση. Οι εναλλακτικές πολιτικές που θα μπορούν να 

ακολουθήσουν οι 2 παίκτες θα αφορούν την αγορά ή όχι χρυσού. 

Πληθώρα απόψεων επικρατεί ως προς το ρόλο που πρέπει να έχουν οι Κεντρικές 

Τράπεζες των χωρών στο παραπάνω ενδεχόμενο αλλά και γενικότερα ως προς το ρόλο 

τoυς στην άσκηση νομισματικής πολίτικης. Οι βασικότερες λειτουργίες που επιτελούν 

οι Κεντρικές Τράπεζες των χωρών είναι 2: η έκδοση νέου χρήματος και το να ενεργούν 

ως τραπεζίτες του τραπεζικού συστήματος και της κυβέρνησης. Στην χώρα μας σήμερα, 

η Κεντρική τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι κρατική αλλά ανώνυμη εταιρία  στην οποία 

το κράτος μπορεί να συμμετέχει στην μετοχική της σύνθεση με μέγιστο ποσοστό 35%. 

Πέραν των δεσμεύσεων που δημιουργούνται από την συμμετοχή στην ευρωζώνη, είναι 
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γενικότερα αποδεκτό πως Κεντρική Τράπεζα και Κυβέρνηση χαράζουν μαζί την 

μελλοντική μονεταριστική πορεία. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Κεντρική 

Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει ανάγκη την έγκριση της Κυβέρνησης καθώς είναι μια 

διακριτή αρχή, μπορεί να μην συμφωνούν πάντοτε ως προς τους στόχους και τα μέσα 

αλλά οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι πάντα ανοιχτοί ανάμεσα σε Κεντρική Τράπεζα της 

Ελλάδος, Υπουργείου Οικονομικών και γενικότερα Κυβέρνησης. Ο ρόλος της 

Κεντρικής Τράπεζας της Αμερικής δεν είναι τόσο ξεκάθαρος και δέχεται ισχυρή 

κριτική τόσο από τα πολιτικά κόμματα όσο και τα μέσα ενημέρωσης. Συχνά γίνεται 

λόγος από τα μέσα ενημέρωσης τους για τους τραπεζίτες που ελέγχουν την Fed και 

επηρεάζουν (αν όχι ορίζουν) την οικονομική πολιτική της χώρας. Παρόλα αυτά 

μπορούμε να υποθέσουμε πως σε μια επικείμενη επίθεση εναντίων του δολαρίου 

ιδιωτικά τραπεζικά συμφέροντα και κυβέρνηση συνεργάζονται για να την αποτρέψουν, 

παρά την αντικρουόμενη ατζέντα που μπορεί να έχουν σε περιόδους που δεν 

εντοπίζεται κάποια απειλή του συστήματος. Από την άλλη μεριά η Κεντρική τράπεζα 

της Κίνας μπορεί να θεωρηθεί πως τηρεί κατά γράμμα τις εντολές της κυβέρνησης της 

Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας καθώς η Κινέζική κυβέρνηση θέτει πολλούς 

περιορισμούς στο νόμισμα της, ελέγχοντας τις εξαγωγές της και την θέση της στο 

παγκόσμιο εμπόριο. Στα παίγνια που θα ακολουθήσουν θεωρούμε πως οι Κεντρικές 

Τράπεζες είναι αυτές που προβαίνουν στην αγορά του χρυσού κατ’ εντολή της 

κυβέρνησης τους.  

5. 4 Στατικό παίγνιο 
 

Έτσι έχουμε: 

 

                                                                 

                                                                    ΗΠΑ 

                                                         Gold           No gold 

                   Κίνα               Gold 

                                     No gold 

 

Πίνακας 5.1 Το στατικό παίγνιο αγοράς χρυσού 

-6,     -3 10,   -20 

-5,    -1 -4,      0 



35 

 

Στην περίπτωση όπου η Κίνα επιλέξει την στρατηγική μη αγοράς χρυσού και το ίδιο 

κάνει και η Αμερική η Κίνα θα υποστεί ζημίες της τάξεως -4 καθώς θα βλέπει τα 

συναλλαγματικά της αποθέματα να υφίστανται τεράστιες απόλυες λόγω της 

αμερικάνικης πολιτικής. Από την άλλη μεριά η Αμερική έχει μηδενική απόδοση σε 

αυτό το ενδεχόμενο. Στην περίπτωση δε, όπου και οι δύο στραφούν στην αγορά του 

χρυσού θα έχουμε payoffs (-6, -3) για Κίνα και Αμερική αντίστοιχα. Θεωρούμε πως μια 

κίνηση μαζικής αγοράς χρυσού από τους παίκτες μας θα δημιουργούσε αναστάτωση 

στις παγκόσμιες αγορές που θα αντιλαμβάνονταν την ταυτόχρονη στροφή των 

μεγαλύτερων οικονομιών στον χρυσό και θα υπήρχαν κάποιες αναταράξεις, έτσι 

δίνουμε μια απόδοση της τάξεως -3. Θεωρούμε πως δεν υφίσταται κάποιος άλλος 

παράγοντας που να επηρεάσει τις παγκόσμιες αγορές και  οι αναταράξεις έχουν 

προέλθει μόνο λόγω του μεγάλου όγκου συναλλαγής. Εδώ θα μπορούσαμε να 

σχολιάσουμε πως η προσαρμοστικότητα της κάθε χώρας και η δυνατότητα της να 

ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε ανωμαλία ή σοκ της αγοράς εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες κυρίως οικονομικούς και πολιτικούς, και όπως είναι λογικό διαφέρει από 

χώρα σε χώρα. Για λόγους απλούστευσης του παρόντος μοντέλου θεωρούμε πως η 

αρνητική απόδοση είναι ισάξια και για τους δύο παίκτες και οι αναταράξεις των 

αγορών επηρεάζουν το ίδιο και τους δύο παίκτες. Η Κίνα όμως στην προκειμένη 

περίπτωση  υφίσταται ένα έξτρα κόστος 3 μονάδων καθώς θεωρούμε πως δεν οδήγησε 

όλα τα συναλλαγματικά της αποθέματα στον χρυσό έχοντας αντιμέτωπη την Αμερική. 

Οπότε για τα συναλλαγματικά αποθέματα σε δολάριο που της έχουν απομείνει, 

συνεχίζει να υφίσταται μια μείωση της καθαρής τους αξίας, καθώς η Αμερική συνεχίζει 

την πολιτική έκδοσης χρήματος. Στην περίπτωση όπου η Κίνα δεν προβεί σε αγορά του 

χρυσού ενώ η Αμερική αγοράσει, οι αποδόσεις διαμορφώνονται στα (-5, -1) . Η Κίνα 

συνεχίζει να υφίσταται το κόστος -4 λόγω της μη μετατροπής του συναλλάγματος συν 

ένα κόστος -1 καθώς η Αμερική αυξάνει τα αποθέματα της σε χρυσό και καθιστά έτσι 

πιο δύσκολο το σχέδιο της για αποσταθεροποίηση του δολαρίου. Η Αμερική από την 

άλλη πλευρά υφίσταται κόστος -1 καθώς δεν εκτίμησε σωστά τις προθέσεις της Κίνας 

και αναγκάστηκε να αγοράσει χρυσό ενώ θα μπορούσε να διοχετεύσει τα χρήματα που 

δαπανήθηκαν σε άλλους τομείς της οικονομίας του που θα τα είχαν αμεσότερη ανάγκη. 

Τέλος, εκτιμούμε, πως στην περίπτωση όπου η Κίνα αγοράσει χρυσό και η Αμερική δεν 

εκτιμήσει σωστά την κατάσταση, η Κίνα θα έχει καταφέρει να οδηγήσει το δολάριο σε 

μια «κατρακύλα» που θα ακολουθηθεί από τον απενθρονισμό του δολαρίου ως 

παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Η Κίνα θα έχει πετύχει τον σκοπό της και θα είχε ένα 
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κέρδος της τάξεως των 10 μονάδων, ενώ η Αμερική θα υφίσταται ζημίες 20 μονάδων. 

Τα payoffs που θα μπορούσαμε να είχαμε δώσει στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο 

ποικίλλουν. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η ζημία της Αμερικής θα πλησίαζε 

περισσότερο το -200 ή το -10000 στην περίπτωση όπου οι παραπάνω πράξεις έκαναν το 

δολάριο να αντιμετωπιστεί σαν «φούσκα» από τις αγορές. Σε μία τέτοια περίπτωση οι 

αντιδράσεις που θα μπορούσε να έχει η αμερικάνικη οικονομία είναι αλυσιδωτές. Η 

πολιτικές αποφάσεις που θα παρθούν σε τέτοια ενδεχόμενα είναι υψίστης σημασίας 

καθώς αυτές - σε συνδυασμό με το κατά πόσο ήταν υγιής η οικονομία στην οποία θα 

εφαρμοστούν -  θα καθορίσουν αν η οικονομία θα οδηγηθεί σε ύφεση, σε συρρίκνωση 

ή αν δεν μπορούν να περιοριστούν με μέτρα σε ενδεχόμενο κραχ, όμοιο με το κραχ του 

1929.  

Στα πλαίσια του στατικού παιχνιδιού που εξετάζουμε οι τιμές 20, 200, 1000 δεν θα 

προκαλέσουν καμία διαφορά στην εξέλιξη του παιγνίου εφόσον η Κίνα επιλέγει την 

πρώτη της στρατηγική και το κόστος του να μην αγοράσει χρυσό η Αμερική, είναι 

μεγαλύτερο από το κόστος του να αγοράσει χρυσό. Στο συγκεκριμένο παίγνιο έχουμε 

δώσει τιμή 3 στο κόστος της Αμερικής όταν και οι δύο οδηγούνται στην αγορά χρυσού. 

Δίνοντας λοιπόν τιμές μεγαλύτερες του 3 δεν επηρεάζουμε την έκβαση ενός στατικού 

παιγνίου.  

5.4.1 Εξετάζοντας κυρίαρχες και κυριαρχούμενες στρατηγικές 
 

Βλέποντας τα payoffs της Κίνας στις δύο στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει 

παρατηρούμε πως δεν υπάρχει αυστηρά κυρίαρχη ή κυριαρχούμενη στρατηγική καθώς 

οι αποδόσεις τις Κίνας στην πρώτη περίπτωση αγοράς χρυσού, είναι -6, 10 ενώ στην 

δεύτερη περίπτωση είναι -5, -4. Αντίστοιχα εξετάζοντας τις στρατηγικές της Αμερικής 

η αγορά χρυσού αποδεικνύεται και πάλι ότι δεν υπάρχουν αυστηρά κυρίαρχες 

στρατηγικές. Στην πρώτη περίπτωση τα payoffs είναι -3, -1 και στην δεύτερη είναι -20, 

0.  Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για τον αν κάποια πολιτική 

είναι προτιμότερη της άλλης. Βέβαια το να γνωρίζεις αν υπάρχουν αυστηρά κυρίαρχες 

και κυριαρχούμενες στρατηγικές δεν σε οδηγεί πάντα και στην λύση του παιγνίου όπως 

έχουμε δει και παίγνιο των φυλακισμένων. 

 

Υπολογίζουμε λοιπόν τις μικτές στρατηγικές των παικτών μας: 
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Αν υποθέσουμε πως m είναι η πιθανότητα της Κίνας να ακολουθήσει την στρατηγική 

αγοράς χρυσού τότε (1-m) είναι η πιθανότητα να ακολουθήσει την επιλογή μη αγοράς. 

Αντίστοιχα έστω r η πιθανότητα της Αμερικής να αγοράσει χρυσό και αναλόγως 

προκύπτει πως (1- r) χαρακτηρίζει της πολιτική της μη αγοράς χρυσού.   

Τα payoff της Κίνας διαμορφώνονται ως εξής: 

Στην περίπτωση όπου ακολουθήσει της πρώτη στρατηγική έχουμε r(-6) + (1- r)10 και 

στην περίπτωση που ακολουθήσει την δεύτερη στρατηγική έχουμε r(-5) + (1- r)(-4). 

 

                                                                 

                                                                    ΗΠΑ 

                                                         Gold           No gold 

                   Κίνα               Gold 

                                     No gold 

 

Λύνοντας το σύστημα των εξισώσεων καταλήγουμε πως η Κίνα θα προτιμήσει την 

πρώτη της στρατηγική, της αγοράς χρυσού, με πιθανότητα m=1, στην περίπτωση όπου 

το r > 14/15 ή r > 0,933. Σε αυτήν την περίπτωση η πρώτη της στρατηγική γίνεται 

αυστηρά κυρίαρχη της άλλης. Αντίστοιχα αν το r < 0,933, η πιθανότητα m της Κίνας 

μηδενίζεται και οδηγούμαστε στην δεύτερη στρατηγική της ο οποία γίνεται αυστηρά 

κυρίαρχη. Στην περίπτωση όπου το r = 0,933, δηλαδή η Αμερική επιλέγει να αγοράσει 

χρυσό όπως ορίσαμε και 1- r = 0,067 η πιθανότητα να μην αγοράσει, η Κίνα γίνεται 

αδιάφορη ανάμεσα στις δύο στρατηγικές της. Το payoff της Κίνας διαμορφώνεται 

0,933* (-6) + 0,067* 10 = -5,598 + 0,67 ≈ -4,93  

Τα payoff της Αμερικής διαμορφώνονται ως εξής: 

Στην περίπτωση όπου ακολουθήσει της πρώτη στρατηγική έχουμε m(-3) + (1- m)*(-1) 

και στην περίπτωση που ακολουθήσει την δεύτερη στρατηγική έχουμε  

m(-20) + (1- m)*(0). 

Πίνακας 5.2 Παίγνιο αγοράς χρυσού, μικτές στρατηγικές Κίνας 

-6,     -3 10,   -20 r(-6) + (1- r)10 

-5,    -1 -4,      0 r(-5)+ (1- r) (4) 
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                                                                     ΗΠΑ 

                                                         Gold           No gold 

                   Κίνα               Gold 

                                     No gold 

 

 

Λύνοντας το σύστημα των εξισώσεων καταλήγουμε πως η Αμερική θα προτιμήσει την 

πρώτη της στρατηγική, της αγοράς χρυσού, με πιθανότητα r= 1, στην περίπτωση όπου 

το m > 1/18 ή m > 0,055. Σε αυτήν την περίπτωση η πρώτη της στρατηγική γίνεται 

αυστηρά κυρίαρχη της άλλης. Αντίστοιχα αν το m < 0,055, η πιθανότητα r της 

Αμερικής μηδενίζεται και οδηγούμαστε στην δεύτερη στρατηγική της ο οποία γίνεται 

αυστηρά κυρίαρχη. Στην περίπτωση όπου το m = 0,055, δηλαδή η Κίνα επιλέγει να 

αγοράσει χρυσό όπως ορίσαμε και 1- m = 0,945 η πιθανότητα να μην αγοράσει, η 

Αμερική γίνεται αδιάφορη ανάμεσα στις δύο στρατηγικές της. Το payoff της Αμερικής 

διαμορφώνεται -20*(0,055) = -1,1  

 

 

Εισάγοντας στο gambit τις αποδόσεις των παικτών αναμένουμε να μας δώσει την λύση 

του παιγνίου σύμφωνα με τις μικτές στρατηγικές που υπολογίσαμε: 

Πίνακας 5.3 Παίγνιο αγοράς χρυσού, μικτές στρατηγικές Αμερικής   

-6,     -3 10,   -20 

-5,    -1 -4,      0 

m(-3) +(1-m)*(1) m(-20) + (1- m)*(0) 
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Εικόνα 5.1 Λύση Gambit στο στατικό παίγνιο αγοράς χρυσού 

    

Όπως βλέπουμε δεν έχουμε ισορροπία Nash στο συγκεκριμένο παίγνιο. Ο παίκτης Κίνα 

ακολουθεί την στρατηγική μη αγοράς χρυσού με πιθανότητα  0,94 και η Αμερική την 

στρατηγική αγοράς με πιθανότητα 0,93 οπότε οδηγούμαστε στις αποδόσεις -4,93 και  -1,1 

αντίστοιχα.   

5.5 Δυναμικό παίγνιο 
 

 

Η λύση που βρήκαμε στην προηγούμενη ενότητα, αντιμετωπίζοντας το παίγνιο ως στατικό 

δεν είναι απαραίτητα και η λύση στην οποία θα οδηγηθούμε αν δούμε το παίγνιο μας ως 

δυναμικό.  

Όπως έχουμε ήδη αναλύσει σε ένα παίγνιο διαδοχικών γύρων  ο κάθε παίκτης παίζει 

διαδοχικά γνωρίζοντας την κίνηση/ κινήσεις  του αντίπαλου του στους προηγούμενους  

γύρους.  Η κάθε διακλάδωση του δέντρου επιλογών που σχηματίζεται αποτελεί ένα 

ξεχωριστό παίγνιο με μία δικιά του ισορροπία. Βρίσκοντας όλες τις ισορροπίες των 

υποπαιγνίων και μέσω της οπισθοβατικής επαγωγής θα οδηγηθούμε εν τέλη στην μοναδική 

ισορροπία που θα προκύψει, την Τέλεια Ισορροπία Nash υποπαιγνίων.  
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5.5.1 Υποθέτουμε ότι η Κίνα παίζει πρώτη και η Αμερική 

δεύτερη. 
 

Με την βοήθεια του Gambit έχουμε το εξής δέντρο: 

 

Εικόνα 5.2 Δυναμικό παίγνιο αγοράς χρυσού με πρώτο παίκτη την Κίνα 

Στο παραπάνω παίγνιο υπάρχουν δύο υποπαίγνια τα οποία θα αντιμετωπισθούν ως 

ξεχωριστά παίγνια. Το πρώτο υποπαίγνιο εξελίσσεται μετά τον κόμβο 2:1 και αφορά την 

επιλογή της Αμερικής  ανάμεσα σε αγορά ή μη αγορά χρυσού με δεδομένη την κίνηση της 

Κίνας να αγοράσει χρυσό. Σε αυτήν την περίπτωση η Αμερική συγκρίνει τα payoff της τα 

οποία είναι -3 και -20 και διαλέγει το βέλτιστο, δηλαδή -3 η οποία αποτελεί και την ισορροπία 

του υποπαιγνίου. Αντίστοιχα, εξετάζοντας την διακλάδωση από τον κόμβο  2:2, και με 

δεδομένη την  μη αγορά χρυσού από μεριά της Κίνας,  συγκρίνοντας τα payoff που σε αυτήν 

την περίπτωση είναι -1 και 0 θα οδηγηθεί στην απόφαση να μην αγοράσει χρυσό και να έχει 

μηδενικό payoff.  Απαλείφοντας τις αυστηρά κυριαρχούμενες στρατηγικές στους τελικούς 

κόμβους οδηγούμαστε στην παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 5.3 Απαλοιφή κυριαρχούμενων στρατηγικών με πρώτο παίκτη την Κίνα 

 

Έχοντας φτάσει με την οπισθοβατική επαγωγή στους κόμβους 2:1 και 2:2 είναι επιλογή 

της Κίνας η διαδρομή που θα ακολουθήσει στον κόμβο 1:1. Γνωρίζοντας τις 

μελλοντικές επιλογές της Αμερικής βλέπει πως επιλέγοντας την αγορά του χρυσού θα 

οδηγηθεί σε μια απόδοση -6 ακολουθώντας την πάνω διακλάδωση του δέντρου, ενώ 

επιλέγοντας να μην αγοράσει, σύμφωνα με το κάτω κλαδί θα έχει απόδοση -4. 

Διαλέγοντας ορθολογικά και εδώ απαλείφει την πρώτη στρατηγική και οδηγούμαστε 

στην Τέλεια Ισορροπία Nash υποπαιγνίων. 

 

 

Εικόνα 5.4 Απαλοιφή κυριαρχούμενων στρατηγικών με πρώτο παίκτη την Κίνα 2 
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Εικόνα 5.5 Λύση Gambit στο δυναμικό παίγνιο με πρώτο παίκτη την Κίνα 

Αντίστοιχα η στρατηγική μορφή του παραπάνω παιγνίου λαμβάνει την παρακάτω μορφή: 

 

Εικόνα 5.6 Στρατηγική μορφή δυναμικού παιγνίου με πρώτο παίκτη την Κίνα. 

  

Η στρατηγική μορφή ενός δυναμικού παιχνιδιού ουσιαστικά επαναλαμβάνει ανά ζεύγη τα 

payoffs  του στατικού παιχνιδιού.  

Και σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να αποκλείσουμε αυστηρά κυριαρχούμενες 

στρατηγικές  

 

Εικόνα 5.7  Απαλοιφή κυριαρχούμενων στρατηγικών με πρώτο παίκτη την Κίνα στην στρατηγική 

μορφή  
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Και να οδηγηθούμε στο ίδιο αποτέλεσμα: 

 

Εικόνα 5.8  Λύση Gambit στο δυναμικό παίγνιο με πρώτο παίκτη την Κίνα, στην στρατηγική μορφή 

 

Η θέση εκκίνησης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην έκβαση μίας κατάστασης τόσο στην 

πραγματική ζωή όσο και στην θεωρία παιγνίων.  Η παραπάνω λύση του δυναμικού παιγνίου 

που βρήκαμε ισχύει στην περίπτωση όπου ο πρώτος παίκτης που παίζει είναι η Κίνα. Η 

Αμερική ως δεύτερος παίκτης και γνωρίζοντας πως το παίγνιο τελειώνει με το δικό της 

«παίξιμο», ως ορθολογικός παίκτης με πλήρης πληροφόρηση, θα επιλέξει τις βέλτιστες 

αποδόσεις για αυτήν έτσι όπως αναφέρονται στους τερματικούς κόμβους. Στην περίπτωση 

όπως οι ρόλοι ήταν ανάποδα ως προς την σειρά που δρουν οι παίκτες η έκβαση του παιγνίου 

θα μπορούσε να είναι τελείως διαφορετική.  

5.5.2 Υποθέτουμε ότι η Αμερική παίζει πρώτη και η Κίνα 

δεύτερη. 
 

 

Εικόνα 5.9 Δυναμικό παίγνιο αγοράς χρυσού με πρώτο παίκτη την Αμερική 
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Και αυτήν την φορά ακολουθούμε την οπισθοβατική επαγωγή και λύνουμε τα υποπαίγνια 

κινούμενοι από τους τερματικούς κόμβους προς τον αρχικό. Σε αυτό το σενάριο όμως τα 

υποπαίγνια που εξετάζουμε είναι οι επιλογές που θα καταλήξει η Κίνα γνωρίζοντας την 

εξέλιξη του παιγνίου. Για τον κόμβο 1:1, με δεδομένη την επιλογή της Αμερικής να αγοράσει 

χρυσό, η Κίνα θα έχει απόδοση -6 αν αγοράσει και -5 αν δεν αγοράσει. Ως ορθολογικός 

παίκτης επιλέγει την στρατηγική μη αγοράς καθώς είναι το βέλτιστο payoff για αυτήν.  Αυτή 

αποτελεί και την κυρίαρχη στρατηγική της για το συγκεκριμένο υποπαίγνιο.  

Εξετάζοντας την κάτω διακλάδωση του δέντρου, στον κόμβο 1:2 συναντάμε το δεύτερο 

υποπαίγνιο. Εδώ με δεδομένη την επιλογή της Αμερικής να μην αγοράσει χρυσό τα payoff της 

Κίνας είναι 10 αν αγοράσει χρυσό και -4 αν δεν αγοράσει. Και εδώ επιλέγοντας την 

βελτιστοποίηση των payoff της διαλέγει αγορά και μέσω της κυρίαρχης αυτής στρατηγικής 

οδηγούμαστε στην λύση του συγκεκριμένου υποπαιγνίου.  

 

Εικόνα 5.10  Απαλοιφή κυριαρχούμενων στρατηγικών με πρώτο παίκτη την Αμερική 
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Είναι σειρά της Αμερικής στον κόμβο 2:1 να αποφασίσει την βέλτιστη για αυτήν στρατηγική, 

γνωρίζοντας τις επιλογές της Κίνας και να οδηγηθούμε στην Τέλεια Ισορροπία Nash 

υποπαιγνίων. Στην περίπτωση όπου ακολουθήσει την επιλογή της αγοράς  χρυσού, η Κίνα θα 

επιλέξει να μην αγοράσει χρυσό και το payoff για την Αμερική θα είναι -1. Αν ακολουθήσει 

την δεύτερη στρατηγική της και δεν αγοράσει χρυσό τότε η Κίνα θα αγοράσει και η Αμερική 

θα βρεθεί με payoff -20. Επιλέγει την βέλτιστη στρατηγική της η οποία είναι αυστηρά 

κυρίαρχη  και διαλέγει την επιλογή αγοράς ώστε να αποκομίσει απόδοση -1.  

Μετά από αυτήν την επιλογή το δέντρο διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

Εικόνα 5.11  Απαλοιφή κυριαρχούμενων στρατηγικών με πρώτο παίκτη την Αμερική 2 
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Οδηγούμαστε λοιπόν στην λύση αγοράς χρυσού από την Αμερική και μη αγοράς στην 

συνέχεια από την Κίνα που τις δίνει payoff (-5, -1) αντίστοιχα: 

 

 

Εικόνα 5.12 Λύση Gambit στο δυναμικό παίγνιο με πρώτο παίκτη την Αμερική 

 

5.6 Συνοψίζοντας 
 

Αντιμετωπίζοντας το παίγνιο της αγοράς χρυσού από τις Κεντρικές Τράπεζες της Αμερικής και 

της Κίνας ως στατικό, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν κυρίαρχες και κυριαρχούμενες 

στρατηγικές. Δεν υπάρχει Nash ισορροπία και οδηγούμαστε στον υπολογισμό μικτών 

στρατηγικών για τους δυο μας παίκτες .  Η λύση στην οποία οδηγούμαστε είναι ότι η Κίνα 

επιλέγει την στρατηγική της μη αγοράς χρυσού με πιθανότητα 0,945 και η Αμερική επιλέγει 

την στρατηγική της αγοράς χρυσού με πιθανότητα 0,933 και τα αντίστοιχα payoff 

διαμορφώνονται σε -4,93 και -1,11.  

Αντιμετωπίζοντας το παίγνιο ως δυναμικό βλέπουμε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε 

ισορροπία Nash μέσω της ισορροπίας των υποπαιγνίων και της οπισθοβατικής επαγωγής.   

Στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων παιγνίων βλέπουμε ότι ο τελευταίος παίκτης έχει 

γνώση των κινήσεων του αντιπάλου του ενώ ο πρώτος παίκτης όντας ορθολογικός και μέσω 

της οπισθοβατικής επαγωγής εκτιμά τις βέλτιστες για αυτόν αποδόσεις. 
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Στην περίπτωση όπου η Κίνα είναι ο πρώτος μας παίκτης μέσω των υποπαιγνίων της Αμερικής 

οδηγούμαστε στην τέλεια ισορροπία Nash με αποδόσεις -4 για την Κίνα και 0 για την Αμερική. 

Στο σενάριο όπου η Αμερική κάνει την πρώτη κίνηση, η Κίνα ως δεύτερος παίκτης επιλέγει τις 

στρατηγικές της και καταλήγουμε σε μία τέλεια ισορροπία Nash κατά τα υποπαίγνια, με 

payoff -5 για την Κίνα και -1 για την Αμερική.  

Γίνεται εμφανές λοιπόν πόσο αποφασιστικός παράγοντας, αποτελεί για την έκβαση ενός 

παιγνίου, η στατικότητα ή επαναληπτικότητα του αλλά και σειρά των παικτών 
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Κεφάλαιο 6ο – Συμπεράσματα 

 
Στα πλαίσια αυτήν της έρευνας «απογυμνώσαμε» τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

και την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (με ή χωρίς ενδεχόμενες συμμαχίες) από 

διάφορους κοινωνικο- πολιτικούς παράγοντες και θελήσαμε να εξετάσουμε το 

ενδεχόμενο σύγκρουσης τους στον νομισματικό τομέα. Αν και κάποιοι θα μπορούσαν 

να υποστηρίξουν ότι το μοντέλο είναι αποκομμένο από την  πραγματικότητα καθώς 

παραβλέπει πολλές ακόμα μεταβλητές, στην πραγματικότητα η εφαρμογή της θεωρίας 

παιγνίων,  μας προσφέρει μια βασική γραμμή εξέτασης του θέματος, πάνω στην οποία 

μπορούμε να «χτίσουμε» περαιτέρω το μοντέλο μας. Τα συμπεράσματα στα οποία 

καταλήγουμε αντιμετωπίζοντας το παίγνιο, είτε ως στατικό είτε ως δυναμικό, είναι ότι 

το παίγνιο ισορροπεί σε διαφορετικά σημεία ισορροπίας, με κοινό χαρακτηριστικό 

όμως το γεγονός πως σε καμία από τις περιπτώσεις που εξετάζουμε δεν οδηγούμαστε 

στην κατάσταση όπου η Κίνα θα αγοράσει χρυσό και θα αποσταθεροποιήσει το 

δολάριο. Πάντοτε βλέπουμε πως η ΗΠΑ ως ορθολογικός παίκτης και με πλήρη 

πληροφόρηση θα κάνει τις κατάλληλες ενέργειες για να προφυλαχτεί από ένα τέτοιο 

ενδεχόμενο και να προστατεύσει την οικονομία της. 

Μεταφέροντας το παίγνιο στο πραγματικό κόσμο βλέπουμε ότι υπεισέρχεται πάντα το 

ενδεχόμενο του αιφνιδιασμού. Ακόμα και αυτό όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 

περιορισμένο για το μοντέλο μας καθώς πριν η Κίνα βρεθεί στην κατάλληλη θέση ώστε 

να προβεί στο παραπάνω σενάριο, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει μια σειρά 

κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Άλλωστε η «αντίπαλη» μεριά, 

παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αναγνωρίσει σήματα κινδύνου.  

Το ενδεχόμενο λοιπόν κίνησης ενάντια του δολαρίου δεν μας χτυπά ακόμα την πόρτα 

αλλά με αργά και σταθερά βήματα πλησιάζει και είναι κάτι που θα μας απασχολήσει τις 

επόμενες δεκαετίες. Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε ο Dominic Bunning, αναλυτής της 

HSBC ως προς το διεθνές συνάλλαγμα, αγορά FOREX σε άρθρο του CNBC το 

Σεπτέμβριο του 2013, η διεθνοποίηση του γουαν (και η επικράτηση του ως παγκόσμιο 

αποθεματικό νόμισμα θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε) «Είναι μια σταδιακή 

διαδικασία, μοιάζει περισσότερο με ένα παγόβουνο που κινείται αργά παρά με μια 

χιονόμπαλα που πετάς». 
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