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Tο Υπόδειγμα «win-win-win papakonstantinidis model»: Μια πρόταση 

διαπραγμάτευσης 

Παπακωνσταντινίδης Λ.Α  

Περίληψη 

Στη τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δοξασίες σχετικές με τον ανταγωνισμό στις 

διαπραγματεύσεις θεωρούνται πλέον ξεπερασμένες Νέα σχήματα, νέες 3-D 

στρατηγικές διαπραγμάτευσης αναδύονται μέσα από τη πράξη  

Στο άρθρο αυτό εξετάζονται τα σημεία ισορροπίας μιας τρισδιάστατης στρατηγικής 

επίσης τρισδιάστατης αντίληψης μιας διαπραγμάτευσης που φέρει τα χαρακτηριστικά 

συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού 

Σε μια τρισδιάστατη συμπάγεια αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένα και μοναδικό σημείο 

ισορροπίας που απαντά ταυτόχρονα στο τριπλό ερώτημα, ήτοι (10 τι είναι καλύτερο 

για μένα από αυτή τη διαπραγμάτευση (2) τι είναι καλύτερο για σένα με τον οποίο 

συνεργάζομαι και (3) τι είναι καλύτερο για τη κοινότητα μέσα στην οποία 

συνεργαζόμαστε 

Εισαγωγή 

Σε έναν απολογισμό πολιτικής οικονομίας στην αυγή της Βιομηχανικής Επανάστασης  

ο Πλούτος των Εθνών1 του ADAM SMITH θεωρείται ευρέως το πρώτο σύγχρονο 

έργο στο πεδίο των οικονομικών  Με σημείο αναφοράς το ατομικό συμφέρον ο Adam 

Smith  προσδιόρισε το καπιταλιστικό οικοδόμημα 

Εκατόν εβδομήντα τέσσερα χρόνια μετά (1950)  o John F. Nash μπόρεσε να «δει» την 

ομάδα (trust theory) μέσα από τη συναλλαγή, θεωρώντας ότι έτσι με αυτό τον τρόπο 

«κλείνει» το σύστημα, μετατρέποντας τον ανταγωνισμό σε συνεργασία 

Πενήντα δύο χρόνια μετά (2002)  θεωρήσαμε ότι το σύστημα παραμένει ανοικτό, ως 

προς το σύνολο της κοινωνίας: Το σύστημα ολοκληρώνεται  με τη συμπερίληψη της 

κοινωνίας ως του τρίτου αθέατου «εταίρου» σε μια συναλλαγή-συνεργασία μεταξύ δύο 

Συνοπτικά  

I. Adam Smith: Η τάση να προάγεται το κοινωνικό σύνολο μέσω της συναλλαγής 

που έχει ως στόχο το ατομικό όφελος [win-lose] (1776) 

II. J. F. Nash: Η τάση να προάγεται το κοινωνικό σύνολο μέσω της συναλλαγής 

που έχει ως στόχο  αφενός μεν το ατομικό όφελος , αφετέρου δε το όφελος της 

ΟΜΑΔΑΣ (TRUST THEORY)- governing dynamics: The beautiful mind – [win-win] 

(1950)  

                                                             
1 Adam Smith An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations  W. Strahan and T. 
Cadell, London-1776 
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III. H πρόταση: Η τάση να προάγεται το κοινωνικό σύνολο μέσω της συναλλαγής 

που έχει ως στόχο το ατομικό όφελος , το όφελος της ΟΜΑΔΑΣ και το όφελος της 

κοινότητας (ενσυναίσθηση) [win-win-win]  -2002 

Πρέπει εξαρχής να διευκρινιστεί ότι η διαπραγμάτευση δεν είναι αντιπαλότητα, αλλά 

συνεργασία και με βάση τη στρατηγική της σύγκρουσης του T. Schelling (1960) 

ασχολείται με τις συνθήκες ισορροπίας και τη στρατηγική μεταξύ ενσυναίσθησης και 

σύγκρουσης: διερευνούμε εάν το μοντέλο win-win-win papakonstantinidis καθώς μια 

στρατηγική σύγκρουσης θα μπορούσε να συνυπάρχει με την ενσυναίσθηση ως καθαρή 

συνθήκη συμπεριφοράς που εστιάζει στη βελτίωση της διαπραγματευτικής δύναμης 

Αναλυτικά διερευνούμε την αλληλεπίδραση, ενσυναίσθηση- σφαιρική συμφωνία, με 

υποκειμενικό και αντικειμενικό τρόπο 1. Αντικειμενικά ως στρατηγική σύγκρουσης που 

είναι εγγενές στοιχείο κάθε οντότητας και 2 υποκειμενικά, μέσω της ενσυναίσθησης 

και της ευαισθησίας Διερευνούμε το win-win-win papakonstantinidis από το πρίσμα 

της ενσυναίσθησης Ειδικά, διερευνούμε εάν η ενσυναίσθηση περιλαμβάνεται στις 

στρατηγικές σύγκρουσης Οι ορισμοί της ενσυναίσθησης περιλαμβάνουν ένα ευρύ 

φάσμα συναισθηματικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας για 

άλλους ανθρώπους και της επιθυμίας να τους βοηθήσουμε ; βιώνοντας συναισθήματα 

που ταιριάζουν με τα συναισθήματα ενός άλλου ατόμου· να διακρίνει τι σκέφτεται ή 

αισθάνεται ένα άλλο άτομο. και να κάνει λιγότερο διακριτές τις διαφορές μεταξύ του 

εαυτού και του άλλου. Μπορεί επίσης να γίνει κατανοητό ότι έχει τη διαφορετικότητα 

του ορισμού του εαυτού και μια άλλη θολή Διαισθητική Διαπραγμάτευση και 

Περιορισμένη Πραγματικότητα στο Τζάκποτ της ΖωήςΤο συνδυασμένο έργο και των 

4 συγγραφέων (Nash, Harsanyi, Selten, Gigerenzer) έχει σίγουρα αποδείξει τη 

φυσική και τους ψυχολογικούς περιορισμούς στις (συνεργατικές/μη συνεργάσιμες) 

διαδικασίες διαπραγμάτευσης και διαπραγμάτευσης, με αναφορά στην οικονομική 

συμπεριφορά τυχερών παιχνιδιών, στη λήψη αποφάσεων και στη νομική αλληλεπίδραση 

των παικτών. Ως αποτέλεσμα, μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι το «κενό 

πληροφοριών» είναι ο κυρίαρχος βασικός παράγοντας για να «βγάλουν τα προς το 

ζην» οι άνθρωποι. Η διαδικασία ευαισθητοποίησης του μοντέλου Παπακωνσταντινίδη 

της 3ης νίκης μπορεί να επιτύχει το πλήρες «όριο αγγέλου», σχετικά με μια διαδικασία 

συλλογικών διαπραγματεύσεων από κάτω προς τα πάνω, προωθώντας τη 

μετακαπιταλιστική εξέλιξη προς τα εμπρός, με όρους συμμετοχικού σχηματισμού 

κεφαλαίου. Η διαισθητική προσέγγιση 3 win απαιτεί διαπραγματευτική αμοιβαιότητα 

(με βάση το κεφάλαιο) και έχει την αναλογία της με τα πολλά ζωντανά παραδείγματα 

βιολογικού αλληλοβοήθειας. 

Μια διαπραγματευτική κατάσταση ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ περιλαμβάνει δύο άτομα που 

έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν για αμοιβαίο όφελος με περισσότερους από έναν 

τρόπους. Στην απλούστερη περίπτωση, καμία ενέργεια που λαμβάνεται από ένα από 

τα άτομα χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου δεν μπορεί να επηρεάσει την ευημερία του 

άλλου 
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Τέλος, είναι μια συμφωνία μεταξύ των μερών που διακανονίζει τι δίνει ή λαμβάνει το 

καθένα σε μια συναλλαγή μεταξύ τους ή ποια πορεία δράσης ή πολιτικής ακολουθεί το 

καθένα σε σχέση με το άλλο 

 

Τριπλή διαπραγμάτευση 

Τι υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και στο ναι που θέλετε; Στην ανάλυσή μας για 

εκατοντάδες διαπραγματεύσεις, έχουμε αποκαλύψει εμπόδια σε τρεις 

συμπληρωματικές διαστάσεις: Η πρώτη είναι η τακτική. Η δεύτερη είναι το design 

deal? και η  τρίτη είναι το setup. Κάθε διάσταση είναι κρίσιμη, αλλά πολλοί 

διαπραγματευτές και μεγάλο μέρος της διαπραγματευτικής βιβλιογραφίας 

προσηλώνονται μόνο στις δύο πρώτες. 

Για παράδειγμα, τα περισσότερα βιβλία διαπραγματεύσεων επικεντρώνονται στον 

τρόπο με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να κατακτήσουν τις τακτικές - τις 

αλληλεπιδράσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τα κοινά εμπόδια στο ναι σε 

αυτή τη διάσταση περιλαμβάνουν την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών, την 

κακή επικοινωνία και τις «σκληρές» στάσεις των διαπραγματευτών. Έτσι, τα βιβλία 

προσφέρουν χρήσιμες συμβουλές για την ανάγνωση της γλώσσας του σώματος, την 

προσαρμογή του στυλ σας στη διαπραγματευτική κατάσταση, την ενεργητική ακρόαση, 

την πειστική διαμόρφωση της υπόθεσής σας, την απόφαση για προσφορές και τις 

αντιπροσφορές, τη διαχείριση προθεσμιών, την αντιμετώπιση βρώμικων τεχνασμάτων, 

την αποφυγή διαπολιτισμικών κενών κ.λπ. 

 

Η δεύτερη διάσταση, αυτή του σχεδιασμού της συμφωνίας —ή η ικανότητα των 

διαπραγματευτών να συνάψουν μια συμφωνία στο τραπέζι που δημιουργεί διαρκή 

αξία— τυγχάνει επίσης προσοχής. Όταν μια συμφωνία δεν προσφέρει αρκετή αξία σε 

όλες τις πλευρές ή όταν η δομή της δεν επιτρέπει την επιτυχία, οι αποτελεσματικοί 

2-D διαπραγματευτές εργάζονται για τη διάγνωση των υποκείμενων πηγών 

οικονομικής και μη οικονομικής αξίας και στη συνέχεια δημιουργούν συμφωνίες που 
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μπορούν να ξεκλειδώσουν αυτή την αξία για τα μέρη . Έχει νόημα κάποιου είδους 

εμπόριο μεταξύ των πλευρών και, εάν ναι, με ποιους όρους; Θα έπρεπε να είναι μια 

σταδιακή συμφωνία, ίσως με απρόβλεπτα και διατάξεις επιμερισμού του κινδύνου; Μια 

συμφωνία με μια πιο δημιουργική ιδέα και δομή; Αυτό που ικανοποιεί τις ανάγκες του 

εγώ αλλά και τις οικονομικές; 

 

Πέρα από τις διαπροσωπικές προκλήσεις και τις προκλήσεις σχεδιασμού συμφωνιών 

που αντιμετωπίζουν τα στελέχη στις 1-D και 2-D διαπραγματεύσεις βρίσκονται τα 

τρισδιάστατα εμπόδια—ελαττώματα στην ίδια τη διάταξη των διαπραγματεύσεων. Τα 

κοινά προβλήματα σε αυτήν την συχνά παραμελημένη τρίτη διάσταση περιλαμβάνουν 

τη διαπραγμάτευση με λάθος μέρη ή για το λάθος σύνολο θεμάτων, τη συμμετοχή 

μερών με λάθος σειρά ή τη λάθος στιγμή, καθώς και ασυμβίβαστες ή μη ελκυστικές 

επιλογές χωρίς συμφωνία. Οι τρισδιάστατοι διαπραγματευτές, ωστόσο, 

αναδιαμορφώνουν το εύρος και τη σειρά του ίδιου του παιχνιδιού για να επιτύχουν το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Ενεργώντας επιχειρηματικά, μακριά από το τραπέζι, 

διασφαλίζουν ότι τα σωστά μέρη προσεγγίζονται με τη σωστή σειρά για να 

αντιμετωπίσουν τα σωστά ζητήματα, με τα σωστά μέσα, τη σωστή στιγμή, κάτω από το 

σωστό σύνολο προσδοκιών και αντιμετωπίζοντας το σωστό μη- επιλογές συμφωνίας. 

Η πρώην εμπορική αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Charlene Barshefsky, η οποία έχει 

διαπραγματευτεί με εκατοντάδες εταιρείες, κυβερνήσεις και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις για να πρωτοστατήσει σε συμφωνίες για αγαθά, υπηρεσίες και πνευματική 

ιδιοκτησία, χαρακτηρίζει τις επιτυχημένες τρισδιάστατες διαπραγματεύσεις ως εξής: 

«Οι τακτικές στο τραπέζι είναι μόνο η εκκαθάριση. δουλειά. Πολλοί άνθρωποι 

μπερδεύουν τις τακτικές ως την υποκείμενη ουσία και τις αδυσώπητες προσπάθειες 

μακριά από το τραπέζι που απαιτούνται για να δημιουργηθεί η πιο ελπιδοφόρα δυνατή 

κατάσταση μόλις αντιμετωπίσετε τον ομόλογό σας. Όταν ξέρετε τι χρειάζεστε και 

έχετε εφαρμόσει μια ευρύτερη στρατηγική, τότε θα ρέουν οι διαπραγματευτικές 

τακτικές.» 

Οι 3 διαστάσεις των διαπραγματεύσεων 
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Τρισδιάστατη διαπραγμάτευση στην πράξη 

Ακόμη και οι μάνατζερ που διαθέτουν ανώτερες διαπροσωπικές δεξιότητες στις 

διαπραγματεύσεις μπορεί να αποτύχουν όταν τα εμπόδια στη συμφωνία πέσουν στην 

τρισδιάστατη σφαίρα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, το μακροπρόθεσμο 

συμβόλαιο του Kennecott Copper με χαμηλά δικαιώματα που διέπει το τεράστιο 

ορυχείο El Teniente στη Χιλή διέτρεχε υψηλό κίνδυνο επαναδιαπραγμάτευσης. η 

πολιτική κατάσταση στη Χιλή είχε αλλάξει άρδην από τότε που καταρτίστηκε αρχικά η 

σύμβαση, καθιστώντας τους όρους της συμφωνίας ασταθείς. Η Χιλή είχε κάτι που 

φαινόταν να είναι μια πολύ ελκυστική εναλλακτική λύση - ή στη γλώσσα των 

διαπραγματεύσεων, ένα BATNA (καλύτερη εναλλακτική λύση στη συμφωνία υπό 

διαπραγμάτευση). Με μονομερή δράση, η κυβέρνηση της Χιλής θα μπορούσε να αλλάξει 

ριζικά τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας ή ακόμη και να απαλλοτριώσει το 

ορυχείο. Το BATNA του Kennecott φάνηκε φτωχό: Υποβάλετε σε νέους όρους ή 

απαλλοτριωθείτε. 

 

Φανταστείτε ότι ο Kennecott είχε υιοθετήσει μια 1-D στρατηγική που εστιάζει κυρίως 

στις διαπροσωπικές ενέργειες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Χρησιμοποιώντας 

αυτή την προσέγγιση, η ομάδα διαχείρισης του Kennecott θα αξιολογούσε τις 

προσωπικότητες των υπουργών με τους οποίους θα διαπραγματευόταν. Θα 

προσπαθούσε να είναι πολιτιστικά ευαίσθητη και θα μπορούσε να επιλέξει κομψά 

εστιατόρια για να συναντηθεί. Πράγματι, η ομάδα του Kennecott έκανε τέτοιες λογικές 

ενέργειες. Αλλά αυτή η προσέγγιση δεν ήταν αρκετά υποσχόμενη δεδομένης της 

απειλητικής πραγματικότητας της κατάστασης. Οι αξιωματούχοι της Χιλής φαινόταν 

να κρατούν όλα τα χαρτιά: Δεν χρειάζονταν τον Kennecott για να λειτουργήσει το 

ορυχείο. η χώρα είχε τους δικούς της έμπειρους διευθυντές και μηχανικούς. Και τα 

χέρια του Kennecott έμοιαζαν δεμένα: Δεν μπορούσε να μετακινήσει το ορυχείο 

χαλκού, ούτε είχε λουκέτο για την επεξεργασία ή την εμπορία του πολύτιμου μετάλλου, 
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ούτε καμία ρεαλιστική προοπτική, όπως σε μια προηγούμενη εποχή, να προσφύγει στον 

στόλο των ΗΠΑ. 

 

Ευτυχώς για τον Kennecott, οι διαπραγματευτές του υιοθέτησαν μια τρισδιάστατη 

στρατηγική και διοργάνωσαν τις επικείμενες συνομιλίες με τον πιο ευνοϊκό τρόπο. Η 

ομάδα έκανε έξι βήματα και άλλαξε εντελώς τον αγωνιστικό χώρο. Πρώτον, προς 

κάπως έκπληξη της κυβέρνησης, ο Kennecott προσφέρθηκε να πουλήσει το 

πλειοψηφικό κεφάλαιο στο ορυχείο στη Χιλή. Δεύτερον, για να γλυκάνει αυτή την 

προσφορά, η εταιρεία πρότεινε τη χρήση των εσόδων από την πώληση ιδίων 

κεφαλαίων, μαζί με χρήματα από ένα δάνειο της Τράπεζας Εξαγωγών-Εισαγωγών, για 

τη χρηματοδότηση μιας μεγάλης επέκτασης του ορυχείου. Τρίτον, ώθησε την 

κυβέρνηση της Χιλής να εγγυηθεί αυτό το δάνειο και να υπαγάγει την εγγύηση στη 

νομοθεσία της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Τέταρτον, ο Kennecott ασφάλισε όσο το 

δυνατόν περισσότερα από τα περιουσιακά του στοιχεία υπό την εγγύηση των ΗΠΑ 

κατά της απαλλοτρίωσης. Πέμπτο, κανόνισε την πώληση της παραγωγής του 

διευρυμένου ορυχείου στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων με πελάτες της 

Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης. Και έκτο, τα δικαιώματα είσπραξης αυτών των 

συμβάσεων πωλήθηκαν σε κοινοπραξία ευρωπαϊκών, αμερικανικών και ιαπωνικών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Αυτές οι ενέργειες άλλαξαν ριζικά τις διαπραγματεύσεις. Ένα μεγαλύτερο ορυχείο, με 

τη Χιλή ως τον πλειοψηφικό ιδιοκτήτη, σήμαινε μια μεγαλύτερη και πιο πολύτιμη πίτα 

για τη χώρα υποδοχής: Η πρόταση θα είχε περισσότερα έσοδα για τη Χιλή και θα 

ανταποκρινόταν στο συμφέρον της χώρας να διατηρήσει τουλάχιστον την ονομαστική 

κυριαρχία στους δικούς της φυσικούς πόρους. 

 

Επιπλέον, ένα ευρύ φάσμα πελατών, κυβερνήσεων και πιστωτών συμμεριζόταν τώρα 

τις ανησυχίες του Kennecott για τις μελλοντικές πολιτικές αλλαγές στη Χιλή και ήταν 

πολύ επιφυλακτικοί για την ικανότητα της Χιλής να λειτουργεί αποτελεσματικά το 

ορυχείο με την πάροδο του χρόνου. Αντί να αντιμετωπίσει την αρχική διαπραγμάτευση 

μόνο με τον Kennecott, η Χιλή αντιμετώπισε τώρα μια πολυμερή διαπραγμάτευση με 

παίκτες που θα είχαν μελλοντικές συναλλαγές με αυτήν τη χώρα - όχι μόνο στον τομέα 

των εξόρυξης αλλά και στον οικονομικό, βιομηχανικό, νομικό και δημόσιο τομέα. Το 

αυθεντικό BATNA της Χιλής —για να διώξει χωρίς τελετές τον Kennecott— ήταν 

πλέον πολύ λιγότερο ελκυστικό από ό,τι ήταν στην αρχή, αφού η πληγή του Kennecott 

έθεσε σε κίνδυνο ένα ευρύτερο σύνολο των σημερινών και μελλοντικών συμφερόντων 

της Χιλής. 
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Και τέλος, οι εγγυήσεις, η ασφάλιση και άλλα συμβόλαια βελτίωσαν το BATNA του 

Kennecott. Εάν δεν επετεύχθη συμφωνία και η Χιλή ενεργούσε για να απαλλοτριώσει 

την επιχείρηση, ο Kennecott θα είχε μια σειρά από κόμματα στο πλευρό του. Αν και 

το ορυχείο εθνικοποιήθηκε τελικά μερικά χρόνια αργότερα, οι επιδεινούμενες 

εναλλακτικές λύσεις της Χιλής έδωσαν στον Kennecott καλύτερη θέση λειτουργίας 

και επιπλέον χρόνια ταμειακών ροών σε σύγκριση με παρόμοιες εταιρείες που δεν 

έκαναν τέτοιες ενέργειες. 

 

Αυτή η περίπτωση υπογραμμίζει το κεντρικό μας μήνυμα: Μην παίζετε επιδέξια μόνο 

το διαπραγματευτικό παιχνίδι που σας δίνουν. αλλάξτε τον υποκείμενο σχεδιασμό του 

προς το καλύτερο. Είναι απίθανο η 1-D τακτική ή διαπροσωπική λαμπρότητα στο 

τραπέζι - είτε με τη μορφή ατσάλινης  όψης πολιτιστικά ευαίσθητων παρατηρήσεων, 

είτε προσεκτική και μελετημένη ακρόαση όλων των μερών - θα μπορούσε να είχε 

σώσει τον Kennecott από τη θεμελιωδώς δυσμενή διαπραγματευτική του θέση. 

Ωστόσο, οι τρισδιάστατες κινήσεις που έκανε η εταιρεία μακριά από το τραπέζι 

άλλαξαν τη διάταξη της διαπραγμάτευσης (τα εμπλεκόμενα μέρη, τα συμφέροντα που 

έβλεπαν να διακυβεύονται, τα BATNA τους) και τελικά δημιούργησαν περισσότερη 

αξία για όλους τους εμπλεκόμενους - πολλά από τα οποία ο Kennecott ισχυρίστηκε 

για τον εαυτό του. 

Πώς λειτουργούν οι τρισδιάστατες κινήσεις 

Οι επιτυχημένοι τρισδιάστατοι διαπραγματευτές παρακινούν τους παίκτες-στόχους να 

πουν ναι βελτιώνοντας την προτεινόμενη συμφωνία, ενισχύοντας τα δικά τους BATNA 

και επιδεινώνοντας αυτά των άλλων μερών. Οι 3-D παίκτες σκοπεύουν τέτοιες 

κινήσεις κυρίως για να διεκδικήσουν αξία για τον εαυτό τους αλλά και για να 

δημιουργήσουν αξία για όλες τις πλευρές. 

 

Αξίωση Αξίας. 

Οι τρισδιάστατοι διαπραγματευτές βασίζονται σε πολλές κοινές πρακτικές για να 

διεκδικήσουν αξία, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης εξωτερικών προσφορών ή 

της εισαγωγής νέων παικτών στο παιχνίδι, μερικές φορές για να δημιουργήσουν μια 

επίσημη ή άτυπη δημοπρασία. Μετά τη διαπραγμάτευση μιας σειράς συμμαχιών και 

εξαγορών που οδήγησαν τη Millennium Pharmaceuticals από μια μικρή start-up το 

1993 σε μια εταιρεία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων λιγότερο από μια δεκαετία 

αργότερα, ο τότε επικεφαλής επιχειρηματικός διευθυντής Steve Holtzman εξήγησε 

το σκεπτικό για την προσθήκη μερών στις διαπραγματεύσεις: Κάθε φορά που νιώθουμε 

ότι υπάρχει πιθανότητα συμφωνίας με κάποιον, καλούμε αμέσως άλλα έξι άτομα. Σε 

τρελαίνει, προσπαθώντας να τα ξεγελάσεις όλα. Αλλά το νούμερο ένα, θα αλλάξει την 

αντίληψη στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. Και το νούμερο δύο, θα αλλάξει την 
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αντίληψή σας για τον εαυτό σας. Εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν άλλα άτομα που 

ενδιαφέρονται, η μπλόφα σας δεν είναι πλέον μπλόφα. Είναι αληθινό. Θα έρθει 

αντιμέτωπος με ένα εντελώς άλλο επίπεδο πεποίθησης». (Για περισσότερα σχετικά 

με τη Millennium, βλ. «Στρατηγική συμφωνία στη Millennium Pharmaceuticals», 

υπόθεση HBS αρ. 9-800-032.) 

 

Ενώ οι διαπραγματευτές θα πρέπει γενικά να προσπαθούν να βελτιώσουν τα BATNA 

τους, θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι ορισμένες από τις κινήσεις που κάνουν 

ενδέχεται να επιδεινώσουν ακούσια τις επιλογές τους. Για παράδειγμα, πριν από 

αρκετά χρόνια, συνεργαστήκαμε με μια αμερικανική κατασκευαστική εταιρεία στις 

διαπραγματεύσεις της για κοινοπραξία στο Μεξικό. Η εταιρεία είχε ήδη ερευνήσει 

πιθανούς πολιτιστικούς φραγμούς και είχε ταξινομήσει τους τρεις πιθανούς 

συνεργάτες της σύμφωνα με τις ικανότητες που θεώρησε πιο επιθυμητές σε αυτές τις 

εταιρείες. Αφού προσέγγισε τις διαπραγματεύσεις με ένα πολιτιστικά ευαίσθητο 

πνεύμα, και με μια πολύ λογική ακολουθία, η ομάδα των ΗΠΑ είχε ωστόσο έρθει σε 

αδιέξοδο με τον πιο ελκυστικό εταίρο. Η ομάδα εγκατέλειψε αυτές τις συνομιλίες και 

τώρα ήταν βαθιά στη διαδικασία με τον δεύτερο πιο επιθυμητό υποψήφιο - και πάλι, 

τα πράγματα πήγαιναν άσχημα. Φανταστείτε επακόλουθες διαπραγματεύσεις με τον 

τρίτο, ελάχιστα αποδεκτό, εταίρο, εάν η δεύτερη σειρά συνομιλιών είχε επίσης 

θεμελιωθεί - σε έναν κλάδο όπου όλοι θα γνώριζαν γρήγορα τα αποτελέσματα των 

προηγούμενων διαπραγματεύσεων. 

 

Καθώς κάθε σειρά διαπραγματεύσεων απέτυχε, το BATNA της αμερικανικής 

εταιρείας - μια συμφωνία με άλλη μεξικανική εταιρεία ή καθόλου κοινοπραξία - 

χειροτέρευε σταδιακά. Ευτυχώς, η εταιρεία των ΗΠΑ άνοιξε διερευνητικές 

συζητήσεις με την τρίτη εταιρεία παράλληλα με τη δεύτερη. Αυτό βοήθησε την εταιρεία 

των ΗΠΑ να ανακαλύψει ποιος πιθανός εταίρος είχε πραγματικά το μεγαλύτερο 

επιχειρηματικό νόημα, να αποφύγει το πρόωρο κλείσιμο των επιλογών και να 

επωφεληθεί από τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεξικανικών εταιρειών. Η αμερικανική 

επιχείρηση θα έπρεπε να έχει κανονίσει τη διαδικασία έτσι ώστε η προοπτική μιας 

συμφωνίας με τον πιο επιθυμητό Μεξικανό εταίρο να λειτουργήσει ως BATNA στις 

συνομιλίες με τον δεύτερο πιο επιθυμητό εταίρο και ούτω καθεξής. Εν ολίγοις, κάτι 

τέτοιο θα είχε δημιουργήσει το ισοδύναμο μιας ταυτόχρονης τετραμερούς 

διαπραγμάτευσης (δομημένη ως μια εταιρεία των ΗΠΑ που διαπραγματεύεται 

παράλληλα με καθεμία από τις τρεις μεξικανικές εταιρείες) αντί για τρεις διαδοχικές 

διμερείς διαπραγματεύσεις. Αυτή η πιο πολλά υποσχόμενη διάταξη 3-D θα είχε 

βελτιώσει σημαντικά την όποια μονοδιάστατη πολιτιστική διορατικότητα και τακτική 

εφευρετικότητα θα μπορούσε να συγκεντρώσει η εταιρεία των ΗΠΑ. 
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Εκτός από την ενίσχυση της δικής τους θέσης, οι τρισδιάστατοι διαπραγματευτές που 

προσθέτουν μέρη και ζητήματα σε μια συμφωνία μπορούν να αποδυναμώσουν το 

BATNA της άλλης πλευράς. Για παράδειγμα, όταν ο Edgar Bronfman, πρώην 

Διευθύνων Σύμβουλος της Seagram's και επικεφαλής του Παγκόσμιου Εβραϊκού 

Κογκρέσου, προσέγγισε για πρώτη φορά ελβετικές τράπεζες ζητώντας τους να 

αποζημιώσουν τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος των οποίων τα περιουσιακά 

στοιχεία των οικογενειών τους κρατούνταν άδικα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, 

ένιωσε λιθοβολημένος. Τα στελέχη των τραπεζών της Ελβετίας δεν είδαν κανέναν 

λόγο να συνεννοηθούν με τον Bronfman. πίστευαν ότι είχαν ισχυρό νομικό έδαφος 

επειδή το ζήτημα της αποκατάστασης είχε διευθετηθεί πριν από χρόνια. Αλλά μετά 

από οκτώ μήνες λόμπι από τον Μπρόνφμαν, το Παγκόσμιο Εβραϊκό Κογκρέσο και 

άλλους, οι διαπραγματεύσεις επεκτάθηκαν δραματικά — εις βάρος των Ελβετών. Οι 

τραπεζίτες αντιμετώπισαν έναν de facto συνασπισμό συμφερόντων που απείλησε 

αξιόπιστα το προσοδοφόρο ελβετικό μερίδιο των δημόσιων οικονομικών σε πολιτείες 

όπως η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη. Αντιμετώπισαν την εκποίηση από τεράστια 

αμερικανικά συνταξιοδοτικά ταμεία μετοχών σε ελβετικές τράπεζες καθώς και σε 

όλες τις ελβετικές εταιρείες. καθυστέρηση στη συγχώνευση μεταξύ της Swiss Bank 

και της UBS λόγω της άδειας «χαρακτηριστικής ικανότητας» ζωτικής σημασίας για 

την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Νέα Υόρκη· ακριβές και παρεμβατικές αγωγές 

που ασκήθηκαν από μερικούς από τους πιο τρομερούς δικηγόρους των ΗΠΑ. και την 

ευρύτερη δυσαρέσκεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία είχε δραστηριοποιηθεί για 

τη διαμεσολάβηση για μια διευθέτηση. 

Δεδομένης της ζοφερής BATNA που αντιμετώπισαν οι Ελβετοί τραπεζίτες, δεν 

προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα μέρη κατέληξαν σε συμφωνία, 

συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης από τους Ελβετούς τραπεζίτες να πληρώσουν 

1,25 δισεκατομμύρια δολάρια στους επιζώντες. Ήταν, ωστόσο, ένα σχεδόν αδιανόητο 

αποτέλεσμα στην αρχή του μικρού, αρχικά ιδιωτικού παιχνιδιού στο οποίο οι Ελβετοί 

φαινόταν να κρατούν όλα τα χαρτιά. 

Ένας άλλος τρόπος για τους διαπραγματευτές να διεκδικήσουν αξία είναι να 

μετατοπίσουν τα υπό συζήτηση θέματα και τα συμφέροντα που διακυβεύονται. 

Σκεφτείτε πώς η Microsoft κέρδισε τις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο του 

προγράμματος περιήγησης. Το 1996, η AOL είχε απόλυτη ανάγκη από ένα πρόγραμμα 

περιήγησης στο Διαδίκτυο αιχμής και τόσο η Netscape όσο και η Microsoft 

ανταγωνίζονταν για τη συμφωνία. Το τεχνικά ανώτερο, κυρίαρχο στην αγορά 

Netscape Navigator συναγωνίστηκε με τον πιο μπερδεμένο Internet Explorer, ο 

οποίος τότε πάλευε για μια θέση στην αγορά, αλλά θεωρήθηκε από τον Bill Gates 

στρατηγική προτεραιότητα. Η Netscape με αυτοπεποίθηση, ακόμη και αλαζονική, 

πίεσε για μια τεχνικά βασισμένη συμφωνία «προγράμματος περιήγησης για δολάρια». 

Στο βιβλίο aol.com, ο Jean Villanueva, ανώτερο στέλεχος της AOL, παρατήρησε: «Η 

συμφωνία ήταν να χάσει η Netscape. Ήταν κυρίαρχοι. Έπρεπε να πάρουμε αυτό που 
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ήθελε η αγορά. Το πιο σημαντικό, θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ως μικρότερες 

εταιρείες που πολεμούν τον ίδιο εχθρό - τη Microsoft. 

Αλλά όταν όλα ειπώθηκαν και έγιναν, ήταν η Microsoft που είχε χαράξει μια συμφωνία 

με την AOL. Ο γίγαντας λογισμικού θα παρείχε τον Explorer στην AOL δωρεάν και 

είχε υποσχεθεί μια σειρά τεχνικών προσαρμογών στο μέλλον. Η Microsoft είχε 

επίσης συμφωνήσει ότι το λογισμικό πελάτη της AOL θα συνδυαστεί με το νέο 

λειτουργικό σύστημα Windows. 

 

Η Microsoft—ένας άμεσος ανταγωνιστής της AOL—θα τοποθετούσε το εικονίδιο 

AOL στην επιφάνεια εργασίας των Windows ακριβώς δίπλα στο εικονίδιο για τη δική 

της on-line υπηρεσία, το Microsoft Network (MSN). Η θέση της AOL σχετικά με «τα 

πιο πολύτιμα επιτραπέζια ακίνητα στον κόσμο» θα της επέτρεπε να προσεγγίζει 

επιπλέον 50 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως χωρίς ουσιαστικό κόστος, σε σύγκριση 

με το κόστος απόκτησης των 40 έως 80 δολαρίων ανά πελάτη που επιβαρύνθηκε με 

τον «βομβαρδισμό με χαλιά» στη χώρα. με δίσκους AOL. Στην πραγματικότητα, ο Μπιλ 

Γκέιτς θυσίασε τη μεσοπρόθεσμη θέση του MSN στον ευρύτερο στόχο του να κερδίσει 

τον πόλεμο του προγράμματος περιήγησης. 

 

Πώς οι τρισδιάστατες κινήσεις οδήγησαν τις διαπραγματεύσεις υπέρ της Microsoft; 

Το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού της Microsoft ήταν τεχνικά κατώτερο από αυτό του 

Netscape, επομένως οι πιθανότητες να κερδίσει η Microsoft για αυτούς τους λόγους 

ήταν μικρές, ανεξάρτητα από τις διαπραγματευτικές της ικανότητες και τακτικές στο 

τραπέζι. Αντίθετα, η Microsoft μετατόπισε τις διαπραγματεύσεις από τη συμφωνία 

τεχνικού προγράμματος περιήγησης για δολάρια της Netscape σε ευρύτερα 

επιχειρηματικά ζητήματα στα οποία είχε αποφασιστικό πλεονέκτημα. Αντί να 

επικεντρωθεί στις πωλήσεις στους τεχνολόγους, η Microsoft επικεντρώθηκε στις 

πωλήσεις στους επιχειρηματίες της AOL. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής 

διαπραγματευτής της AOL και επικεφαλής της επιχειρηματικής ανάπτυξης, David 

Colburn, στην κατάθεσή του στο Ανώτατο Δικαστήριο το 1998, «Η προθυμία της 

Microsoft να συνδυάσει την AOL σε κάποια μορφή με το λειτουργικό σύστημα 

Windows ήταν ένας εξαιρετικά σημαντικός ανταγωνιστικός παράγοντας που ήταν 

αδύνατο για Netscape για να ταιριάζει." Αντί να προσπαθεί επιδέξια να παίξει κακό 

χέρι όταν ασχολείται με το μέρος Χ στα θέματα Α και Β, η Microsoft άλλαξε το 

παιχνίδι προς ένα πιο συμβατό αντίστοιχο Υ, δίνοντας έμφαση στα ζητήματα Γ, Δ και 

Ε, στα οποία ήταν ισχυρή. 
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Η Microsoft μετατόπισε τις διαπραγματεύσεις από τη συμφωνία τεχνικού 

προγράμματος περιήγησης για δολάρια της Netscape σε ευρύτερα επιχειρηματικά 

ζητήματα στα οποία είχε αποφασιστικό πλεονέκτημα. 

 

Αυτά τα παραδείγματα τρισδιάστατων κινήσεων διεκδίκησης αξίας έρχονται σε 

αντίθεση με την τυπική 1-Δ διαπροσωπική προσέγγιση στη διαπραγμάτευση. Οι 

ενέργειες που αφαιρούνται από το τραπέζι—μεταβολή απότομων μερών και 

ζητημάτων, αναδιάρθρωση και επαναφορά της διαδικασίας, αλλαγή των BATNA—δεν 

αφορούν πρωτίστως τις μονοδιάστατες διαπροσωπικές δεξιότητες αλλά μάλλον την 

ενίσχυση της υποκείμενης διάταξης της ίδιας της διαπραγμάτευσης2. 

2. παίγνιο-ισορροπία  

Επίσημα, ας είναι το 𝑺𝒊 το σύνολο όλων των πιθανών στρατηγικών για τον παίκτη 

𝒊 = 𝟏, … . 𝑵  Έστω 𝒔∗ = (𝒔𝒊
∗, 𝒔−𝒊    

∗ )είναι ένα προφίλ στρατηγικής, ένα 

σύνολο που αποτελείται από μία στρατηγική για κάθε παίκτη, όπου   𝒔−𝒊    
∗

 

υποδηλώνει τις 𝑵 − 𝟏, …. στρατηγικές όλων των παικτών εκτός από τον 𝒊 
Έστω  𝒖𝒊(𝒔𝒊

∗, 𝒔−𝒊    
∗ ) η ανταμοιβή του παίκτη 𝒊 ως συνάρτηση των 

στρατηγικών. Το προφίλ στρατηγικής 𝒔∗ είναι μια ισορροπία Nash εάν 

𝒖𝒊(𝒔𝒊
∗, 𝒔−𝒊    

∗ ) ≥ 𝒖𝒊 (𝒔𝒊,𝒔−𝒊 
∗ ) για όλα τα 𝒔𝒊 ∈ 𝑺𝒊 

Ένα παιχνίδι μπορεί να έχει περισσότερες από μία ισορροπίες Nash. Ακόμα κι αν 

η ισορροπία είναι μοναδική, μπορεί να είναι αδύναμη: ένας παίκτης μπορεί να είναι 

αδιάφορος ανάμεσα σε πολλές στρατηγικές δεδομένων των επιλογών των άλλων 

παικτών. Είναι μοναδικό και ονομάζεται αυστηρή ισορροπία Nash εάν η ανισότητα 

είναι αυστηρή, επομένως μια στρατηγική είναι η μοναδική καλύτερη απόκριση: 

𝒖𝒊(𝒔𝒊
∗, 𝒔−𝒊    

∗ ) > 𝒖𝒊 (𝒔𝒊,𝒔−𝒊 
∗ ) για όλα τα 𝒔𝒊 ∈ 𝑺𝒊, 𝒔𝒊 ≠ 𝒔𝒊

∗ 

 

Παίγνιο συντονισμού  

Το παιχνίδι συντονισμού είναι ένα κλασικό παιχνίδι δύο παικτών, δύο στρατηγικών, 

όπως φαίνεται στο παράδειγμα μήτρας πληρωμής στα δεξιά. Υπάρχουν δύο ισορροπίες 

καθαρής στρατηγικής, (Α, Α) με ανταμοιβή 4 για κάθε παίκτη και (Β, Β) με απόδοση 2 

για κάθε παίκτη. Ο συνδυασμός (B,B) είναι μια ισορροπία Nash γιατί αν κάποιος 

                                                             
2 David A. Lax and James K. Sebenius (2022)  3-D Negotiation: Playing the Whole Game Harvard 
Business Review    
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παίκτης αλλάξει μονομερώς τη στρατηγική του από Β σε Α, η αποπληρωμή του θα 

πέσει από 2 σε 1. 

Ένα παίγνιο συντονισμού  που δείχνει τις αναμενόμενες απολαβές  για τον 
παίκτη 1 (σειρά A) /παίκτη 2 (στήλη)   

Στρατηγική παίκτη 1 

Στρατηγική Παίκτη 2  

Ο παίκτης 2 υιοθετεί τη 
στρατηγική A 

Ο παίκτης 2 υιοθετεί τη 
στρατηγική B 

  

Ο παίκτης 1 υιοθετεί τη 
στρατηγική A 

4 

4 

3 

1 
  

Ο παίκτης 1 υιοθετεί τη 
στρατηγική B 

1 

3 

2 

2 
  

 

 

 

Ένα διάσημο παράδειγμα παιχνιδιού συντονισμού είναι το κυνήγι ελαφιού. Δύο παίκτες 

μπορούν να επιλέξουν να κυνηγήσουν ένα ελάφι ή ένα κουνέλι, με το ελάφι να παρέχει 

περισσότερο κρέας (4 μονάδες χρησιμότητας, 2 για κάθε παίκτη) από το κουνέλι (1 

βοηθητική μονάδα). Η προειδοποίηση είναι ότι το ελάφι πρέπει να κυνηγηθεί 

συνεργατικά, οπότε αν ένας παίκτης επιχειρήσει να κυνηγήσει το ελάφι, ενώ ο άλλος 

το κουνέλι, ο κυνηγός ελαφιού θα αποτύχει εντελώς, με ανταμοιβή 0, ενώ ο κυνηγός 

κουνελιών θα πετύχει, για ανταμοιβή 1. Το παιχνίδι έχει δύο ισορροπίες, (ελάφι, 

ελάφι) και (κουνέλι, κουνέλι), επειδή η βέλτιστη στρατηγική ενός παίκτη εξαρτάται 

από τις προσδοκίες του για το τι θα κάνει ο άλλος παίκτης. Εάν ένας κυνηγός 

εμπιστεύεται ότι ο άλλος θα κυνηγήσει το ελάφι, θα πρέπει να κυνηγήσει το ελάφι. 

Ωστόσο, αν πιστεύει ότι ο άλλος θα κυνηγήσει το κουνέλι, θα κυνηγήσει και αυτός το 

κουνέλι. Αυτό το παιχνίδι χρησιμοποιείται ως αναλογία για την κοινωνική συνεργασία, 

καθώς μεγάλο μέρος του οφέλους που αποκομίζουν οι άνθρωποι στην κοινωνία 

εξαρτάται από το ότι οι άνθρωποι συνεργάζονται και εμπιστεύονται σιωπηρά ο ένας 

τον άλλον ώστε να ενεργούν με τρόπο που αντιστοιχεί στη συνεργασία. 

 

 

Στρατηγική παίκτη 1  
Στρατηγική παίκτη 2  

Κυνήγι ελαφιού Κυνήγι κουνελιού   

Κυνήγι ελαφιού 
2 

2 

1 

0 
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Κυνήγι κουνελιού 
0 

1 

1 

1 
  

 

Θεωρία ωφέλειας/χρησιμότητας του ατόμου 

1. Ένα άτομο στο οποίο προσφέρονται 2 προβλέψεις μπορεί να αποφασίσει 

ποια είναι η προτιμότερη ή εάν είναι και οι 2 επιθυμητές 

2. Η ταξινόμηση των προτιμήσεων που προκύπτει είναι μεταβατική. Αν η 

Α είναι προτιμότερη της Β και η Β είναι προτιμότερη της Γ , τότε η Α 

είναι προτιμότερη της Γ 

3. Έστω ότι ξεκινάμε με δύο καταστάσεις εξίσου επιθυμητές Κάθε 

συνδυασμός πιθανοτήτων αυτών των καταστάσεων θα είναι εξίσου 

επιθυμητός όσο η κάθε μια ξεχωριστά 

4. Εάν Α0,Β,Γ  είναι όπως στην υπόθεση (2) τότε υπάρχει ένας  

συνδυασμός πιθανοτήτων των Α και Γ που είναι το ίδιο επιθυμητός με 

το Β Αυτό ισοδυναμεί με μια υπόθεση  για τη συνέχεια 

5. Εάν 0 ≤ 𝑝 ≤ 1 και Α και Β είναι το ίδιο επιθυμητές, τότε οι 𝑝𝐴 +

(1 − 𝑝)𝛤𝜅𝛼𝜄𝑝𝐵 + (1 − 𝑝)𝛤 είναι το ίδιο επιθυμητές Επίσης αν Α και Β  

είναι το ίδιο επιθυμητές, τότε η Α μπορεί να αντικατασταθεί από τη Β 

σε οποιαδήποτε σχέση διάταξης επιθυμιών η οποία ικανοποιείται από τη 

Β 

Αυτές οι συνθήκες αρκούν για να δείξουμε την ύπαρξη μιας 

ικανοποιητικής συνάρτησης ωφέλειας /χρησιμότητας η οποία 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόβλεψη ενός ατόμου  ένα πραγματικό αριθμό 

Αυτή η συνάρτηση ωφέλειας/χρησιμότητας δεν είναι μοναδική, δηλαδή 

αν u είναι μια τέτοια συνάρτηση, τότε επίσης είναι και η 𝑎𝑢 + 𝑏 εφόσον 

𝑎 > 0  Χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα για τις προβλέψεις και 

μικρά για τους πραγματικούς αριθμούς τότε μια τέτοια συνάρτηση θα 

ικανοποιεί τις παρακάτω ιδιότητες: 

(a) 𝑢(𝐴) > 𝑢(𝐵) ισοδυναμεί με το ότι η Α είναι προτιμότερη από τη Β 

(b) Αν 0 ≤ 𝑝 ≤ 1 τότε, 𝑢[𝑝𝐴 + (1 − 𝑝)𝐵] = 𝑝𝑢(𝐴) + (1 − 𝑝)𝑢(𝐵) 

Αυτή είναι η σημαντική ιδιότητα της γραμμικότητας μια 

συνάρτησης ωφέλειας/χρησιμότητας 
Η θεωρία παιγνίων n  ατόμων εμπεριέχει το διαπραγματευτικό πρόβλημα 2 ατόμων 

ως ειδική περίπτωση Στην win-win-win εκδοχή του, το διαπραγματευτικό πρόβλημα 

περιέχει 3 άτομα 

Τα παίγνια n ατόμων θα πρέπει να έχουν αξίες, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα 

σύνολο αριθμών οι οποίοι να εξαρτώνται  κατά συνεχή τρόπο από το σύνολο των 

ποσοτήτων που αποτελούν τη μαθηματική περιγραφή του παιγνίου και οι οποίοι 

εκφράζουν την ωφέλεια/χρησιμότητα κάθε παίκτη αν έχει την ευκαιρία να 
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συμμετάσχει στο παίγνιο Μπορούμε να ορίσουμε μια πρόβλεψη για 2 άτομα ως ένα 

συνδυασμό 2 προβλέψεων κάθε μία για ένα άτομο Οπότε έχουμε 2 άτομα, το κάθε ένα 

με μια συγκεκριμένη προσδοκία για το μελλοντικό του περιβάλλον Μπορούμε να 

θεωρήσουμε τις συναρτήσεις ωφέλειας/χρησιμότητας ενός ατόμου, ως εφαρμόσιμες 

στις δυατομικές προβλέψεις, κάθε μία θα δίνει το αποτέλεσμα που θα προέκυπτε από 

την αντίστοιχη πρόβλεψη ενός ατόμου, και η οποία αποτελεί το ένα από τα 2 τμήματα 

της δυατομικής πρόβλεψης Ένας συνδυασμός πιθανοτήτων δύο τέτοιων δυατομικών 

προβλέψεων ορίζεται με τη δημιουργία των αντίστοιχων συνδυασμών των συνιστωσών 

τους Οπότε αν [Α,Β] είναι μια δυατομική πρόβλεψη και 1 ≥ 𝑝 ≥ 0 τότε το 

𝑝[𝐴, 𝐵] + (1 − 𝑝)[𝛤, 𝛥] 

θα ορίζεται ως  

[𝑝𝐴 + (1 − 𝑝)𝛤, 𝑝𝐵 + (1 − 𝑝)𝛥] 

 

Είναι προφανές πως οι ατομικές συναρτήσεις ωφέλειας/χρησιμότητας θα έχουν εδώ 

την ίδια γραμμική ιδιότητα όπως και στη κλασσική περίπτωση του ενός ατόμου Από 

αυτό το σημείο και πέρα, όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη πρόβλεψη θα αναφερόμαστε σε 

δυατομική πρόβλεψη 

Στη περίπτωση των διαπραγματεύσεων υπάρχει μια πρόβλεψη που ξεχωρίζει: 

πρόκειται για τη πρόβλεψη όπου οι διαπραγματευτές θα αποτύχουν Είναι εύλογο 

λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε συναρτήσεις ωφέλειας/χρησιμότητας για τους δύο 

διαπραγματευτές που δίνουν τον αριθμό μηδέν σε αυτή τη πρόβλεψης Αυτό σημαίνει 

πως η συνάρτηση ωφέλειας/χρησιμότητας του κάθε ατόμου ορίζεται προς τα πάνω 

ως το γινόμενο κάποιου θετικού πραγματικού αριθμού  Από δω και πέρα, λοιπόν, όλες 

οι συναρτήσεις ωφέλειας/χρησιμότητας που θα χρησιμοποιούνται θα είναι αυτής της 

μορφής Μπορούμε να κατασκευάσουμε μια γραφική παράσταση της κατάστασης που 

αντιμετωπίζουν οι δυο τους, επιλέγοντας μια συνάρτηση χρησιμότητας για τον κάθε 

ένα και σχεδιάζοντας τις ωφέλειες/χρησιμότητες όλων των πιθανών προβλέψεων σε 

ένα επίπεδο γράφημα 

Είναι αναγκαίο να εισάγουμε υποθέσεις σχετικά με τη φύση του σημειοσυνόλου που 

παίρνουμε με αυτό το τρόπο Υποθέτουμε ότι το σημειοσύνολο αυτό είναι συμπαγές και 

κυρτό με τη μαθηματική έννοια Θα πρέπει να είναι κυρτό, διότι μια πρόβλεψη η οποία 

θα απεικονίζεται σε οποιοδήποτε σημείο  ενός ευθυγράμμου τμήματος με άκρα 2 

σημεία του συνόλου μπορεί πάντοτε να προκύψει με τον κατάλληλο συνδυασμών 

πιθανοτήτων δύο προβλέψεων που απεικονίζονται σε αυτά τα δύο σημεία Από τη 

συνθήκη της συμπάγειας έπεται αφενός μεν ότι το σύνολο των σημείων θα πρέπει να 

είναι φραγμένο, δηλαδή ότι περιέχονται όλα σε ένα αρκετά μεγάλο τετράγωνο του  

επιπέδου Αφετέρου δε ότι οποιαδήποτε συνεχής συνάρτηση ωφελειών/χρησιμοτήτων 

παίρνει τη μέγιστη τιμή της σε κάποιο σημείο του συνόλου 
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Αξιώματα Διαπραγμάτευσης  (Bargaining) Nash (N.E)  

 
Ο John Forbes Nash Jr. πρότεινε ότι μια λύση θα πρέπει να ικανοποιεί ορισμένα 

αξιώματα: 

 

 Αμετάβλητη σε συγγενείς μετασχηματισμούς ή Αμετάβλητη σε 

ισοδύναμες αναπαραστάσεις χρησιμότητας 

 Βελτιστότητα Pareto 

 Ανεξαρτησία άσχετων εναλλακτικών 

 Συμμετρία 

 

Λύση της Διαπραγμάτευσης 

Θα θεωρήσουμε 2 προβλέψεις οι οποίες δίνουν την ίδια ωφέλεια/χρησιμότητα για 

κάθε συνάρτηση ωφέλειας/χρησιμότητας που αντιστοιχεί στο κάθε άτομο ως 

ισοδύναμες έτσι ώστε το γράφημα να αποτελεί μια πλήρη παράσταση των ουσιωδών 

χαρακτηριστικών της κατάστασης Φυσικά το γράφημα καθορίζεται μόνο ως την 

επιλεγμένη κλίμακα(και αλλάζει όταν αλλάζει η κλίμακα) εφ’ όσον δεν έχουμε ορίσει 

πλήρως τις συναρτήσεις ωφέλειας/χρησιμότητας Τώρα, εφόσον η λύση μας θα πρέπει 

να αποτελείται από ορθολογικές προσδοκίες κερδών από τους 2 διαπραγματευτές, 

αυτές οι προσδοκίες θα πρέπει να είναι πραγματοποιήσιμες  από μια κατάλληλη 

συμφωνία μεταξύ των δύο Για αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια διαθέσιμη πρόβλεψη, η 

οποία θα δίνει στο καθένα το ποσό της ικανοποίησης που θα περίμενε να λάβει Είναι 

λογικό να υποθέσουμε, πως αυτοί οι δύο, αν είναι ορθολογικοί, θα συμφωνήσουν απλά 

σε αυτή τη πρόβλεψη, η σε μια ισοδύναμη Γι’ αυτό, μπορούμε να θεωρήσουμε, ότι ένα 

σημείο του συνόλου του γραφήματος αντιπροσωπεύει τη λύση και επίσης 

αντιπροσωπεύει όλες τις προβλέψεις  πάνω στις οποίες οι δύο μπορεί να 

συμφωνήσουν σε μια δίκαιη διαπραγμάτευση 

Θα αναπτύξουμε τη θεωρία παρουσιάζοντας τις συνθήκες που θα πρέπει να 

ισχύουν(σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ αυτής της λύσης και του συνόλου)έτσι ώστε να 

βρούμε μια απλή συνθήκη η οποία θα προσδιορίζει το σημείο της λύσης Θα εξετάσουμε 

μόνο εκείνες τις περιπτώσεις, όπου και τα δύο άτομα μπορούν να ωφεληθούν  από τη 

διαπραγμάτευση Αυτό δεν αποκλείει περιπτώσεις όπου στο τέλος ένα μόνο άτομο θα 

ωφεληθεί, γιατί η “δίκαιη διαπραγμάτευση” είναι η από κοινού απόφαση να λυθεί το 
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πρόβλημα μέσω μιας λοταρίας (πχ να ρίξουν ένα νόμισμα) που θα καθορίσει ποιος θα 

πάρει τι στο τέλος Κάθε συνδυασμός πιθανοτικών διαθέσιμων προβλέψεων είναι 

διαθέσιμη πρόβλεψη 

Έστω u1 και u2 οι συναρτήσεις ωφέλειας/χρησιμότητας των 2 ατόμων 

Έστω ότι το C(S) αντιπροσωπεύει το σημείο λύσης σε ένα σύνολο S το οποίο είναι 

συμπαγές και κυρτό και περιέχει την αρχή των αξόνων (Ένα σύνολο Χ ονομάζεται 

συμπαγές εάν κάθε ακολουθία των σημείων του περιέχει μια υπο-ακολουθία η οποία 

συγκλίνει  σε ένα σημείο του Χ)  Υποθέτουμε ότι : 

 Αν α  είναι ένα σημείο του S τέτοιο ώστε να υπάρχει και ένα άλλο 

σημείο  β του S  με την ιδιότητα u1(β)>u1(α) και  u2 (β)>u2(α) τότε 
𝑎 ≠ 𝑐(𝑆) 

 Αν το σύνολο Τ  εμπεριέχει το σύνολο S και το c(T) είναι στο S 

τότε c(T)=c(S) Θα λέμε ότι ένα σύνολο S  είναι συμμετρικό αν 

υπάρχουν τελεστές χρησιμότητας u1 και u2 τέτοιοι ώστε όταν το 

(α,b) περιέχεται στο S, το (b,a) να περιέχεται επίσης στο S –αυτό 

σημαίνει ότι το γράφημα είναι συμμετρικό ως προς την ευθεία 

u1=u2-βλέπε σχήμα 1 
 Αν το S είναι συμμετρικό και u1 και u2 είναι όπως παραπάνω, τότε το 

c(S) είναι ένα σημείο της μορφής (α, α) δηλαδή ένα σημείο της ευθείας 

u1=u2 H πρώτη υπόθεση εκφράζει την ιδέα πως κάθε άτομο επιθυμεί 

να μεγιστοποιήσει τη δική του ωφέλεια/χρησιμότητα στη τελική 

διαπραγμάτευση Η Τρίτη υπόθεση ισοδυναμεί με το αξίωμα πως οι δύο 

διαπραγματευτές έχουν πανομοιότυπες διαπραγματευτικές ικανότητες 

Η δεύτερη υπόθεση είναι πιο περίπλοκη: Αν δύο ορθολογικά άτομα συμφωνούν 

ότι το c(T) θα μπορούσε να είναι μια δίκαιη συμφωνία, όταν Τ είναι το σύνολο 

των πιθανών συμφωνιών, τότε θα πρέπει να μπορούν να κάνουν μια μοιρασιά 

λιγότερο περιοριστική και να μην επιχειρήσουν να φτάσουν σε κάποια από τις 

συμφωνίες που παρίστανται από σημεία εκτός του συνόλου S, εφόσον το Τ 

περιέχει   το c(T) Αν το S εμπεριέχονταν στο T  η κατάστασή τους ανάγεται 

σε μια , όπου το σύνολο των πιθανών ενδεχομένων είναι το S Έτσι το c(S) θα 

πρέπει να ισούται με το c(T) 

Τώρα θα δείξουμε ότι αυτές οι συνθήκες απαιτούν η λύση να είναι το σημείο 

του συνόλου στο πρώτο τεταρτημόριο, όπου μεγιστοποιείται το γινόμενο u1*u2 

Γνωρίζουμε όμως, ότι ένα τέτοιο σημείο υπάρχει λόγω της ιδιότητας της  

συμπάγειας Επίσης, η ιδιότητα της κυρτότητας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το 

σημείο αυτό είναι μοναδικό 

Ας επιλέξουμε τώρα τις συναρτήσεις ωφέλειας/χρησιμότητας, έτσι ώστε το 

σημείο που αναφέραμε πιο πάνω μεταφέρεται στο (1,1) Εφόσον αυτό γίνεται με 

τον πολλαπλασιασμό των ωφελειών/χρησιμοτήτων με σταθερές παραμέτρους, 

το (1,1) θα είναι εκείνο στο οποίο μεγιστοποιείται το γινόμενο (u1*u2) Για 

κανένα σημείο του συνόλου δεν θα έχουμε u1+u2>2 αφού εάν υπήρχε ένα σημείο 

του συνόλου με u1+u2>2 που ενώνει το (1,1) με το σημείο αυτό, το γινόμενο 
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u1*u2  θα έπαιρνε τιμή μεγαλύτερη του ενός Μπορούμε τώρα να 

κατασκευάσουμε ένα τετράγωνο μέσα στη περιοχή  όπου είναι u1+u2<2 το οποίο 

είναι συμμετρικό ως προς την ευθεία  u1=u2 , έχει μια πλευρά πάνω στην 

ευθεία  u1+u2=2 και εσωκλείει πλήρως όλες τις εναλλακτικές συμφωνίες 

Θεωρώντας τη δημιουργηθείσα τετράγωνη περιοχή, ως το σύνολο των 

εναλλακτικών συμφωνιών, αντί του παλαιότερου συνόλου, είναι προφανές ότι 

το (1,1)  είναι το μόνο σημείο που ικανοποιεί  τις υποθέσεις (6) και (8) Τώρα, 

χρησιμοποιώντας την υπόθεση (7)  μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το (1,1) 

πρέπει επίσης να είναι ένα σημείο της λύσης, όταν το αρχικό μας 

(μετασχηματισμένο) σύνολο είναι το σύνολο των εναλλακτικών συμφωνιών-

τέλος 
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Το μοντέλο παπακωνσταντινίδη win-win-win 

τι είναι? 

Οι αποφάσεις προκύπτουν από τους ανθρώπους που απαντούν μόνοι τους στην 

ερώτηση, « Τι κάνει (κανόνες) ένα άτομο σαν εμένα (ταυτότητα) σε μια κατάσταση 

όπως αυτή (αναγνώριση); ” (DM Messick, 1999)3 . Αυτή η λογική της 

καταλληλότητας έρχεται σε αντίθεση με την κυρίαρχη «λογική των συνεπειών» ή τα 

μοντέλα της ΕΕ. Η λογική της συνέπειας βλέπει τις αποφάσεις ως «βασισμένες σε μια 

αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών ως προς τις συνέπειές τους για τις προτιμήσεις» 

υποδηλώνει ότι η λογική της καταλληλότητας μπορεί να έχει μεγαλύτερη ερμηνευτική 

δύναμη στα κοινωνικά διλήμματα από τέτοια αναμενόμενα μοντέλα χρησιμότητας. 

Για να δράσουν, οι άνθρωποι πρέπει να απαντήσουν μόνοι τους στην ερώτηση, «Τι 

είδους κατάσταση είναι αυτή;» 

Είδαμε ότι το πλαίσιο καταλληλότητας υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι που λαμβάνουν 

αποφάσεις αναρωτιούνται (ρητά ή σιωπηρά), ( Τι κάνει ένα άτομο σαν εμένα σε μια 

κατάσταση όπως αυτή; » Αυτή η ερώτηση προσδιορίζει 3 σημαντικούς παράγοντες: 

αναγνώριση και ταξινόμηση του είδους της κατάστασης που συναντά, η ταυτότητα του 

ατόμου που παίρνει την απόφαση και η εφαρμογή κανόνων ή ευρετικών στην 

καθοδήγηση της επιλογής συμπεριφοράς 

 

Win-win-win: καλό για μένα, καλό για εσάς, εξαιρετικό για την κοινότητα 

Win-Win-Win έναντι Win-Win: ΠΡΟΤΑΣΗ 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρούμε ένα βήμα παραπέρα σημειώνοντας ότι η 

διαπραγμάτευση μπορεί να οριστεί ως «μια μορφή λήψης αποφάσεων κατά την οποία 

δύο ή περισσότερα μέρη συζητούν μεταξύ τους σε μια προσπάθεια να επιλύσουν τα 

αντίθετα συμφέροντά τους» . Αυτός ο ορισμός αναφέρεται στα δύο κύρια πτυχές της 

                                                             
3 Messick, D. M. (1999). Models of decision making in social dilemmas. In M. Foddy, M. Smithson, S. Schneider, & M. Hogg (Eds.), 
Resolving social dilemmas: Dynamic, structural, and intergroup aspects (pp. 209–217). Psychology Press. 
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ανθρώπινης συμπεριφοράς στη διαπραγμάτευση: η δυαδικότητα των συμφερόντων που 

πρέπει να αντιμετωπίσουν οι διαπραγματευτές και η επιθυμία (ή η έλλειψη επιθυμίας) 

να δημιουργήσουν συνεργασία με τον αντίπαλό τους.  

Από την άλλη πλευρά, η διαπραγμάτευση (bargaining) αποτελεί υποσύνολο της 

διαπραγμάτευσης (negotiations) και ορίζει την πράξη του παζαριού για μια 

συγκεκριμένη θέση 

Η αντίληψη του win-win-win Παπακωνσταντινίδη βασίζεται στη δυναμική που διέπει, 

δηλαδή στη διαπραγματευτική άποψη των 3 ατόμων που απαντά στις ερωτήσεις και 

στα βοηθητικά προγράμματα που μεταφέρθηκαν 3 ατόμων 

1. Τι είναι το καλύτερο για μένα; – Ατομισμός 

2. Ποιο είναι το καλύτερο για εσάς; – Σοσιαλισμός/Ενσυναίσθηση  

3. Ποιο είναι το καλύτερο για την κοινότητα στην οποία γίνονται οι 

διαπραγματεύσεις; - Κοινοτισμός 

Η ισορροπία επιτυγχάνεται όταν η τριατομική προσέγγιση (τρεις αυτό-ερωτήσεις) 

ικανοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό 

 

Το γεγονός ότι οι ατομικές προτιμήσεις (Arrow) δεν μπορούν να συνοψιστούν 

θεραπεύεται από την παρατήρηση του Amartya Sen ότι «Κανένας φτωχός αγρότης 

δεν μπορεί να έχει καλοκαιρινή διάθεση και να νιώσει χαρούμενος και ικανοποιημένος 

με μια μικρή προσφορά». 

 Η κατάσταση των τριμερών διαπραγματευτών κοινής ωφελείας που μεταβιβάστηκαν 

γίνεται αισιόδοξη όταν το προϊόν των πλεονεκτημάτων τους γίνεται μέγιστο, 

λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα PARETO (η αποτελεσματικότητα Pareto 

ή η βέλτιστη Pareto είναι μια κατάσταση όπου κανένα μεμονωμένο κριτήριο ή κριτήριο 
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προτίμησης δεν μπορεί να είναι καλύτερο χωρίς να υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο ή 

ένα κριτήριο προτίμησης σε χειρότερο ή χωρίς καμία απώλεια  

Εδώ υπάρχει μια λεπτή διαφορά:  

O John Nash θεμελίωσε το διαπραγματευτικό του πρόβλημα4  πάνω στην έννοια της 

“ομάδας” που αποτέλεσε το έναυσμα για την trust theory. Η εκπληκτική συνεισφορά 

του ήταν ότι με την αξιωματική του θεωρία "win-win" έκανε τη μεγάλη υπέρβαση της 

ψυχρά ατομικιστικής αντίληψης του Adam Smith5 (το γενικό καλό προωθείται και 

εξυπηρετείται καλύτερα, αν ο κάθε Άνθρωπος προωθούσε απλά και μόνο το ατομικό 

του όφελος) Με τη προσθήκη της “Ομάδας” λένε πως ο John Nash ένας 22χρονος 

μεταδιδακτορικός φοιτητής του Princeton University «κοίταξε στα μάτια» τον Adam 

Smith  αμφισβητώντας μια διαδρομή 174 ετών  που εθεωρείτο τότε ως δεδομένη 

(1950-1776) 

Στον 21ο αιώνα, πληθαίνουν οι επικριτικές ενστάσεις στη win-win θεωρία Φαίνεται να 

κλονίζεται από την ίδια τη φύση και την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων Η 

κοινωνική αναταραχή με πολέμους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης δημιουργούν 

2 αντίθετες “προσδοκίες”  και μελλοντικές τάσεις: 

1. Είτε το σύστημα τείνει στην αυτοκαταστροφή του, με την επικράτηση του 

άκρατου και χωρίς όρια ατομικισμού- εντροπία 

2. Είτε, την τελευταία στιγμή το σύστημα θα “αυτό-θεραπευθεί” μέσα από νέες 

πρωτόγνωρες φόρμες. Ήδη, υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις (Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη –CSR , Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις-ΜΚΟ…η υιοθέτηση 

ολόκληρων χωρών, κοινωνικές επιχειρήσεις, κοινωνικοί συνεταιρισμοί- 

κοινωνική οικονομία ….κλπ) 

Πάνω σε αυτή τη βάση –προσπαθούμε –αν είναι εφικτό να “κτίσουμε” μια ιδέα την ιδέα 

“win-win-win” , που επιχειρεί, αν είναι εφικτό στην υπέρβαση της win-win αντίληψης 

στο πεδίο της διαπραγμάτευσης-αλληλεπίδρασης Ο τριμερισμός της διαπραγμάτευσης 

με την αποδοχή της εν-συναίσθησης (του να μπαίνω στη θέση του άλλου) δεν είναι 

                                                             
4 John F. Nash, Jr (1950) The Bargaining Problem Econometrica, Volume 18, Issue 2 (Apr., 1950), 155-162. 
5 Adam Smith (1776) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations W. Strahan and T. Cadell, London, 1776  
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ευχή αλλά ο αποτέλεσμα ψυχρής λογικής σκέψης: O Άνθρωπος διαθέτει λογική και 

προσαρμοστικότητα: Αν υποθέσουμε πως υπάρχουν τρεις άνθρωποι σε ένα 

ακατοίκητο νησί, ο καθένας τους, εκφράζοντας το ατομικό του όφελος θα 

προσπαθήσει να επικρατήσει, “ρίχνοντας” τους άλλους  δύο (win,  Adam Smith) Για 

να πετύχει το σκοπό του επιχειρεί να προσεταιρισθεί τον έναν εκ των άλλων δύο (win-

win) Ωστόσο, οι δύο πλέον “συνέταιροι” έχουν 2 λύσεις …ή να φάνε τον τρίτο ή να τον 

προσεταιριστούν Πιστεύω ότι θα επικρατήσει η δεύτερη σκέψη, (win-win-win)  

δεδομένου ότι με τη συνεργασία πιθανό να φτιάξουν όλοι μαζί μια βάρκα πχ για να 

φύγουν από το νησί Πάντα χρειάζεται ένας τρίτος… 

Ο John Forbes Nash Jr. πρότεινε ότι μια λύση θα πρέπει να ικανοποιεί ορισμένα 

αξιώματα: 

 Αμετάβλητη σε συγγενείς μετασχηματισμούς ή Αμετάβλητη σε ισοδύναμες 

αναπαραστάσεις χρησιμότητας 

 Βελτιστότητα Pareto 

 Ανεξαρτησία άσχετων εναλλακτικών 

 Συμμετρία 

Αναλυτικά 

1. Βέλτιστο κατά Pareto: δε θα πρέπει να υπάρχει κάποιο εφικτό 

αποτέλεσμα το οποίο όλοι οι φορείς να θεωρούν το ίδιο επιθετικό, και 

τουλάχιστον ένας φορέας να το βρίσκει πιο επιθυμητό από εκείνο που 

επιλέχθηκε από τη λύση: το επιλεχθέν αποτέλεσμα πρέπει να ανήκει στο 

σύνολο που «δεν κυριαρχείται κατά Pareto». 

2. Συμμετρία: εάν το πρόβλημα είναι συμμετρικό σε σχέση με τη γραμμή 

των 45°, το αποτέλεσμα της λύσης πρέπει να έχει ίσες συντεταγμένες.-βλ 

σχήμα 

3. Σταθερότητα σε σχέση με αλλαγές της κλίμακας: ένα οι ωφέλειες / 

χρησιμότητες von Neumann - Morgenstern είναι μοναδικές κάτω από 
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θετικούς ομοπαράλληλους μετασχηματισμούς, το επιλεγμένο αποτέλεσμα 

πρέπει να είναι αμετάβλητο κάτω από τέτοιους μετασχηματισμούς. 

4. Ανεξαρτησία από τη συστολή του εφικτού συνόλου: εάν, διατηρώντας 

το σημείο διαφωνίας σταθερό, το εφικτό σύνολο συστέλλεται αλλά το 

αποτέλεσμα που επιλέχτηκε αρχικά παραμένει εφικτό, τότε αυτό θα πρέπει να 

παραμείνει το επιλεχθέν αποτέλεσμα για το νέο πρόβλημα. 

Το θεώρημα Nash: η διαπραγματευτική λύση Nash είναι η μόνη λύση που 

ικανοποιεί το βέλτιστο κατά Pareto, τη συμμετρία, τη μη μεταβλητότητα από 

τις αλλαγές στην κλίμακα (μέτρησης της ωφέλειας / χρησιμότητας των 

διαπραγματεύσεων) και την ανεξαρτησία από τη συστολή του εφικτού συνόλου. 

Ο Nash απέδειξε ότι οι λύσεις που ικανοποιούν αυτά τα αξιώματα είναι ακριβώς τα 

σημεία  (𝑥, 𝑦) 𝑖𝑛 𝐹 που μεγιστοποιούν την ακόλουθη έκφραση: 

(𝒖(𝒙) − 𝒖(𝒅))(𝒗(𝒚) − 𝒗(𝒅)) 
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Αν προσθέταμε την “ολοκλήρωση” ως το πέμπτο αξίωμα, θα είχαμε ένα 

τρισδιάστατο  αποτέλεσμα 

 

H βιβλιογραφία υποδεικνύει ένα πλήθος θεωρητικών συνεισφορών παιχνιδιών με 

εφαρμογή στη διεθνή οικονομία και, ειδικότερα, στο διεθνές εμπόριο, απλώς για 

να καταστεί σαφέστερο το σημείο ότι η ανάλυση των παιχνιδιών στρατηγικής είναι 

ιδιαίτερα κατάλληλη για να προσφέρει αντιληπτικούς χώρους για έρευνα στο θέμα 

της ολοκλήρωσης . Μια επεξεργασμένη και διεξοδικά ερευνημένη ενότητα της 

βιβλιογραφίας ρίχνει φως σε αυτές τις βασικές συνεισφορές, οι οποίες θα 
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μπορούσαν να εμπλουτίσουν το πρακτικό νόημα των στρατηγικών 

διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης. Για να παραμείνουμε σε αυτό το 

κεντρικό θέμα και να εξακολουθήσουμε να καταλήξουμε σε έγκυρα συμπεράσματα 

με βάση μια ουσιαστική έρευνα, πρέπει να αποφασιστεί ένας αναπόφευκτος 

συμβιβασμός με σχετικά περιθωριακά θέματα. Αυτό δεν έχει σχεδόν καμία 

επίδραση στη ροή των επιχειρημάτων. Οι πλούσιες εξελίξεις των εννοιών, καθώς 

και μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας τοποθετούν τη μελέτη σε 

μια κατάλληλα ισαπέχουσα ερευνητική πορεία προς ποικίλες προσεγγίσεις, οι 

οποίες συνθέτουν τη θεωρία και την πολιτική της οικονομικής ολοκλήρωσης τα 

τελευταία 50 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των προκλητικών συζητήσεων για την 

μακροοικονομικές επιπτώσεις. Ενδεικτικό σημείο είναι η ανάλυση των στόχων που 

επιδιώκουν οι διαπραγματευόμενες χώρες στην πορεία προς την ολοκλήρωση, και 

ιδιαίτερα σε αυτό το πλαίσιο που χαρακτηρίζει την ευρωπαϊκή διαδικασία. Εξ 

άλλου, πάντα ενώνει η κοινή απειλή, όπως π.χ αυτή που προέρχεται από την 

πιθανότητα καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος: Αυτή η ένωση, συνεπάγεται 

με τις συνεχείς επαναλήψεις μια ενσωμάτωση όλων στη διαδικασία προστασίας από 

κοινή απειλή Οι “αφανείς” στρατηγικές αλληλεπιδράσεις εισάγουν το στοιχείο της 

ολοκλήρωσης σε τελική ανάλυση 

Η επιλογή της κατάλληλης προσέγγισης στο θέμα έχει διευκολυνθεί από μια 

σημαντική επιστημονική παράδοση. Η έρευνα για την εξήγηση των στρατηγικών 

αλληλεπιδράσεων μέσω εννοιών-θεωρητικών παιγνίων έχει σημειώσει σημαντική 

πρόοδο εδώ και πολύ καιρό. Από την πρώιμη ανάπτυξη της θεωρίας στον 

Μεσοπόλεμο, η προσέγγιση έγινε σταδιακά αποδεκτή μέχρι την «εικονική 

κυριαρχία της στα οικονομικά» γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η 

εκρηκτική κυριαρχία της θεωρίας παιγνίων ως εργαλείου ανάλυσης έχει να κάνει 

με ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, όπως η βιομηχανική οργάνωση, η 

οικονομία της εργασίας, τα δημόσια οικονομικά, η νομισματική πολιτική, η 

οικονομική ιστορία, το δίκαιο, το μάρκετινγκ, η πολιτική επιστήμη ή η 

κοινωνιολογία, να αποδέχονται και να εξηγούν τη συμπεριφορά των εταιρειών. , 

κυβερνήσεις ή ομάδες παραγόντων όσον αφορά τις στρατηγικές επιλογές. 
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Μόνο στον τομέα του διεθνούς εμπορίου, το ενδιαφέρον εκτείνεται σε ένα όλο και 

πιο εκτεταμένο φάσμα θεμάτων, από παιχνίδια ελευθέρωσης του εμπορίου ή 

επίλυση διαφορών έως τις νέες θεωρίες στρατηγικής εμπορικής πολιτικής ή της 

πολιτικής του εμπορίου Ταυτόχρονα, επιχειρήματα που προκύπτουν από 

παρακείμενα πεδία, όπως η οικονομική ανάπτυξη η οικονομική ιστορία η θεσμική 

οικονομία η πολιτική επιστήμη η βιομηχανική οργάνωση οι διεθνείς σχέσεις 

συνέβαλαν όλοι στην προσθήκη νέων γνώσεων και προφανώς διεύρυναν την άποψη 

για τα ζητήματα του διεθνούς εμπορίου σε ένα ενιαίο υπόβαθρο. 

Ένα από τα ευρήματα που προτείνει αυτή η πλούσια βιβλιογραφία είναι ότι μπορεί 

να αναμένεται μικρή βελτίωση τόσο για τη θεωρία του εμπορίου όσο και για τα 

μαθηματικά των παιχνιδιών. Αντίθετα, το κύριο πλεονέκτημα της νέας 

προσέγγισης έχει αποδειχθεί ότι είναι η βελτιωμένη και πρακτική κατανόηση του 

τρόπου με τον οποίο τα κράτη και οι εταιρείες εφαρμόζουν εμπορικές πολιτικές 

όταν αλληλεπιδρούν τα συμφέροντά τους. Το έργο του Schelling6 έχει το 

πλεονέκτημα ότι πρωτοστάτησε στη στρατηγική ανάλυση της αλληλεξάρτησης 

μεταξύ των εθνών και υπογράμμισε τον κίνδυνο κατάχρησης της θεωρίας παιγνίων 

για την κατανόηση της σωστής σημασίας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε 

καταστάσεις σύγκρουσης. Παρατηρεί: 

Αλλάζουμε τον χαρακτήρα του παιχνιδιού όταν αλλάζουμε δραστικά την ποσότητα 

των συμφραζομένων λεπτομερειών που περιέχει... Συχνά είναι οι λεπτομέρειες 

που σχετίζονται με τα συμφραζόμενα που μπορούν να οδηγήσουν τους παίκτες 

στην ανακάλυψη ενός σταθερού ή, τουλάχιστον, αμοιβαίως μη καταστροφικού 

αποτελέσματος. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα είδη των πραγμάτων που 

καθορίζουν το αποτέλεσμα είναι αυτά που μια εξαιρετικά αφηρημένη ανάλυση 

μπορεί να θεωρήσει άσχετη λεπτομέρεια7 

Αυτό που καθιστά αυτήν την προσέγγιση πιο προβληματική είναι η ευελιξία της 

στο να αποφέρει προκλητικά αποτελέσματα ακόμα κι αν η υφή μεταξύ θεωρίας και 

                                                             
6 Thomas C. Schelling (1960) The Strategy of Conflict- ΒΟΟΚ, new edition  Harvard University Press, 1981 
7 COJANU, VALENTIN (2004)  The Integration Game: Strategic Interaction in the Process of the EU Enlargement Editura AGER - 
Economistul, 2004 
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οικονομικών στοιχείων είναι κάπως χαλαρή. Οι οικονομολόγοι πρέπει να 

αντιμετωπίσουν ένα θεωρητικό κατασκεύασμα που εισάγεται από τα μαθηματικά 

που έχει τους δικούς του νόμους και αναπτύσσεται ως τέτοιο αυτόνομα. Ο Snidal8 

παρουσιάζει εννοιολογικά αυτό το δίλημμα στην ακόλουθη δήλωση: 

Για να εφαρμόσουμε άμεσα την απαγωγική δύναμη της θεωρίας παιγνίων, πρέπει 

να ενισχύσουμε τις αντιστοιχίες μεταξύ εμπειρικών καταστάσεων και μοντέλων 

παιγνίων και να διαχωρίσουμε τις υποθέσεις από τις προβλέψεις. Καθώς το 

κάνουμε αυτό, το μοντέλο και η θεωρία θα παρέχουν έναν οδηγό για τα σχετικά 

εμπειρικά στοιχεία, όπως τα στοιχεία θα παρέχουν έναν οδηγό για την αξιολόγηση 

και την αναθεώρηση του μοντέλου 

Συνάγεται ότι η ολοκλήρωση-ενσωμάτωση παίζει έναν καθοριστικό ρόλο τόσο 

στα μεγάλα σχήματα (πχ Ευρωπαϊκή Ένωση) όσο και στη καθημερινή μας 

συναλλαγή Με ένα τρόπο που δεν είναι-τις πιο πολλές φορές-ορατός, οι 

συνεχείς επαναλήψεις της διαπραγμάτευσης-αλληλεξάρτησης και 

αλληλοαντίδρασης οδηγούν αυτή την ίδια διαπραγμάτευση (μέσα από συνεχείς 

ενσωματώσεις) στην ολοκλήρωσή της  

Αυτό, δηλαδή η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της διαπραγμάτευσης  προτείνεται (πέρα από τα 

4 Αξιώματα Nash,ήτοι     

(1) Αμετάβλητη σε συγγενείς μετασχηματισμούς ή Αμετάβλητη σε ισοδύναμες 

αναπαραστάσεις χρησιμότητας  

(2) Βελτιστότητα Pareto  

(3) Ανεξαρτησία άσχετων εναλλακτικών  

(4) Συμμετρία)  

(5) ολοκλήρωση  

                                                             
8. Snidal, Duncan. “The Game Theory of International Politics.” World Politics: A Quarterly Journal of International Relations, 
1985, 25–57 
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σαν το ΠΕΜΠΤΟ Αξίωμα που συνεπάγεται τη τριπλή σύγκλιση τριών-πλέον 

πόλων στη win-win-win τελική συμφωνία 

Έχουν περάσει περισσότερες από τρεις δεκαετίες από την αρχική πρόταση του 

συμπεριφορικού διαπραγματευτικού  πλαισίου. Ο κόσμος έχει εξελιχθεί τρομερά - 

οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν προσφέρει στους διαπραγματευτές νέα μέσα 

επικοινωνίας που μπορούν να διαμορφώσουν τη γνώση και τη συμπεριφορά των 

διαπραγματευτών. Η παγκοσμιοποίηση έχει φέρει όλο και πιο πολύπλοκες δομές 

και έχει εμπλέξει περισσότερα μέρη στις διαπραγματεύσεις. Η επέκταση της 

παγκόσμιας οικονομίας έδωσε στους ανθρώπους άνευ προηγουμένου δύναμη να 

διαμορφώσουν τις επιλογές για τις μελλοντικές γενιές. και η κινητικότητα που 

απολαμβάνει ένα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει συγκεντρώσει 

διαφορετικούς πολιτισμούς που ενσωματώνονται, συγκρούονται ή συνυπάρχουν 

χωρίς σαφή όρια. Αυτές οι νέες τάσεις έχουν τονώσει κύματα διευθυντικών και 

ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων στη διαπραγμάτευση. Τα τελευταία 30 χρόνια οι 

ερευνητές όχι μόνο έχουν προωθήσει την κατανόησή μας για τα συμφραζόμενα και 

τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, αλλά έχουν επίσης εξερευνήσει νέα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των δύο και από τον 

μεταβαλλόμενο κόσμο που τα διαμορφώνει. Προτείνουμε ότι είναι απαραίτητες οι 

προσπάθειες για την ενσωμάτωση των πρόσφατων εξελίξεων στη 

διαπραγματευτική έρευνα και ότι η προοπτική της συμπεριφοράς διαπραγμάτευσης, 

λόγω της ταυτόχρονης απλότητας και ευελιξίας της, είναι κατάλληλη και 

αποτελεσματική για την ενσωμάτωση των διαφόρων ροών διαπραγματευτικής 

έρευνας σε ένα συστηματικό πλαίσιο. Σημαντικά, αυτό το πλαίσιο υπογραμμίζει τη 

δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο επιπέδων και αφήνει πολύ χώρο για 

περαιτέρω εξερεύνηση αυτών των δυναμικών9 

Συμπάγεια τρισδιάστατου χώρου 

Στα μαθηματικά, ειδικά στη γενική τοπολογία και στη μετρική τοπολογία, ένας 

συμπαγής χώρος είναι ένας μαθηματικός τοπολογικός χώρος στον οποίο κάθε άπειρη 

                                                             
9 Min Li, Leigh Plunkett Tost and Kimberly Wade-Benzoni (2007) The dynamic interaction of context and negotiator effects A 
review and commentary on current and emerging areas in negotiation  2007 International Journal of Conflict Management 
Volume 18 Issue 3 Emerald Group Publishing Limited 
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ακολουθία των σημείων που διαλέξαμε από το χώρο πρέπει τελικά να τον πάρουμε 

αυθαίρετα κοντά σε κάποιο σημείο του χώρου. 

 

Τρισδιάστατος χώρος 

 

 

 

Παρουσιάζεται ένα μέτρο συμπαγούς για τρισδιάστατα σχήματα που αποτελούνται από 

voxels. Η εργασία που προτείνεται εδώ βελτιώνει και επεκτείνεται στο μέτρο της 

διακριτής συμπαγούς από 2D (δισδιάστατο) πεδίο σε 3D10. Το μέτρο της διακριτής 

συμπαγούς που προτείνεται αντιστοιχεί στο άθροισμα των επιφανειών επαφής των 

συνδεδεμένων με την όψη voxels των τρισδιάστατων σχημάτων. Παρουσιάζεται μια 

σχέση μεταξύ του εμβαδού της επιφάνειας που περικλείει τον όγκο και της επιφάνειας 

επαφής. Η έννοια των επιφανειών επαφής επεκτείνεται σε τρισδιάστατα σχήματα που 

αποτελούνται από διαφορετικά πολύεδρα, τα οποία διαιρούν τον χώρο δημιουργώντας 

διαφορετικά τρισδιάστατα πλέγματα. Το μέτρο που προτείνεται εδώ για τη διακριτή 

συμπαγή είναι αμετάβλητο κατά τη μετάφραση, την περιστροφή και την κλιμάκωση. Ο 

όρος «συμπαγές» δεν αναφέρεται σε τοπολογία συνόλου σημείου, αλλά σχετίζεται με 

εγγενείς ιδιότητες των αντικειμένων. Τέλος, για να αποδείξουμε το μέτρο συμπαγούς 

μας, υπολογίζουμε τις μετρήσεις της διακριτής συμπαγότητας διαφορετικών εστιακών 

σημείων  

Voxel 

Στα τρισδιάστατα γραφικά υπολογιστή, ένα voxel αντιπροσωπεύει μια τιμή σε ένα 

κανονικό πλέγμα σε τρισδιάστατο χώρο. Όπως συμβαίνει με τα εικονοστοιχεία σε ένα 

2D bitmap, τα ίδια τα voxel δεν έχουν τυπικά τη θέση τους (δηλαδή τις 

συντεταγμένες) να κωδικοποιούνται ρητά με τις τιμές τους. Αντίθετα, τα συστήματα 

απόδοσης συμπεραίνουν τη θέση ενός voxel με βάση τη θέση του σε σχέση με άλλα 

                                                             
10 E.Bribiesca A measure of compactness for 3D shapes  Computers & Mathematics with Applications 
Volume 40, Issues 10–11, November–December 2000, Pages 1275-1284 
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voxel (δηλαδή, τη θέση του στη δομή δεδομένων που συνθέτει μια ενιαία ογκομετρική 

εικόνα). 

 

Εικόνα 1. Ένα στερεό που αποτελείται από voxels. Αυτή είναι μια ογκομετρική 

αναπαράσταση για τα στερεά μέσω μιας διάταξης χωρικής κατοχής.

 

 

Η κλασική συμπαγή C ενός στερεού μπορεί να μετρηθεί με την αναλογία (εμβαδόν 

3)/(όγκος2), η οποία είναι αδιάστατη και ελαχιστοποιείται από μια σφαίρα. Έτσι, για 

μια σφαίρα: A = 4nr2 και V = (4/3) nr3. Επομένως, C = 36π είναι η ελάχιστη συμπαγής 

ενός στερεού, αφού η σφαίρα περικλείει μέγιστο όγκο για σταθερή επιφάνεια. Το μέτρο 

της συμπαγούς είναι μια εγγενής ιδιότητα των αντικειμένων. Επομένως, το μέτρο της 

συμπαγούς είναι αμετάβλητο κάτω από γεωμετρικούς μετασχηματισμούς όπως: 

μετάφραση, περιστροφή και κλιμάκωση. Στον ψηφιακό τομέα, τα περισσότερα στερεά 

δεν έχουν καλά καθορισμένες επιφάνειες που περικλείουν, λόγω του θορύβου των 

συσκευών εισόδου που χρησιμοποιούνται. 

Τα προαναφερθέντα μπορεί να δημιουργήσουν θορυβώδεις επιφάνειες εγκλεισμού και 

κατά συνέπεια μεγαλύτερες επιφάνειες, που θα επηρεάσουν το μέτρο συμπαγούς. Από 

την άλλη πλευρά, το μέτρο που προτείνεται εδώ για τη διακριτή συμπαγή εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από το άθροισμα των επιφανειών επαφής των γειτονικών πολυέδρων 

των στερεών. Ένα πλεονέκτημα της χρήσης αυτού του μέτρου διακριτής συμπαγούς 

είναι ότι η ακρίβεια του εμβαδού της περικλειόμενης επιφάνειας και του όγκου 

μετράται χρησιμοποιώντας την ίδια μονάδα (το πολύεδρο). 
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Για να εισαγάγουμε το προτεινόμενο μέτρο διακριτής συμπαγούς χρήσης 

χρησιμοποιούμε ογκομετρική αναπαράσταση για άκαμπτα στερεά μέσω συστοιχιών 

χωρικής κατοχής. Έτσι, τα στερεά αντιπροσωπεύονται ως τρισδιάστατες σειρές 

πολυέδρων που επισημαίνονται ως γεμάτα με ύλη. Επιπλέον, το σχήμα αναφέρεται ως 

σχήμα του αντικειμένου και ένα αντικείμενο θεωρείται ένα γεωμετρικό στερεό που 

αποτελείται από κανονικά πολύεδρα (voxels). 

Στο περιεχόμενο αυτής της εργασίας, η περιοχή είναι μια αριθμητική τιμή που 

εκφράζει δισδιάστατη έκταση σε ένα επίπεδο, αλλά μερικές φορές χρησιμοποιείται για 

να σημαίνει την ίδια την εσωτερική περιοχή . Μια άλλη θεώρηση είναι η υπόθεση ότι 

μια οντότητα έχει απομονωθεί από τον πραγματικό κόσμο. Αυτό ονομάζεται άκαμπτο 

στερεό και ορίζεται ως αποτέλεσμα προηγούμενης επεξεργασίας. Το σχήμα 1 δείχνει 

ένα στερεό που αποτελείται από κανονικά πολύεδρα, σε αυτήν την περίπτωση voxels. 

Χρησιμοποιούμε τις συμβουλές και  τους μηχανισμούς που προτείνονται στο για να 

σχεδιάσουμε άκαμπτα στερεά που αποτελούνται από μεγάλο αριθμό voxels. Σε αυτή 

την εργασία, χρησιμοποιούμε μόνο άκαμπτα στερεά που αποτελούνται από 

συνδεδεμένα με την όψη voxels και το μήκος όλων των άκρων των voxels θεωρείται 

ίσο με ένα. Προκειμένου να εισαχθεί η προτεινόμενη μέθοδος μέτρησης συμπαγούς, 

παρουσιάζονται παρακάτω μια σειρά από γεωμετρικές έννοιες. 

Παρουσιάζουμε τις επιφάνειες επαφής για άκαμπτα στερεά που αποτελούνται από 

πολύεδρα. Επίσης, παρουσιάζουμε τη σχέση μεταξύ της επιφάνειας επαφής και της 

επιφάνειας που περικλείει τον όγκο. Αυτή η σχέση μεταξύ των περιοχών των 

επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά πολύεδρα, τα οποία γεμίζουν 3 

χώρους. Σε αυτή την περίπτωση, δίνουμε μια απεικόνιση χρησιμοποιώντας εξάεδρα 

και οκτάεδρα. 

Το εμβαδόν Α της περικλείουσας επιφάνειας ενός άκαμπτου στερεού που αποτελείται 

από έναν πεπερασμένο αριθμό n πολυέδρων (για παράδειγμα, voxels), αντιστοιχεί στο 

άθροισμα των εμβαδών των εξωτερικών επιπέδων πολυγώνων των πολυέδρων που 

σχηματίζουν τις ορατές όψεις του στερεού. 

 

Σε αντίθεση με τα pixel και τα voxel, τα πολύγωνα συχνά αντιπροσωπεύονται ρητά 

από τις συντεταγμένες των κορυφών τους (ως σημεία). Άμεση συνέπεια αυτής της 

διαφοράς είναι ότι τα πολύγωνα μπορούν να αναπαραστήσουν αποτελεσματικά απλές 

τρισδιάστατες δομές με πολύ κενό ή ομοιογενή γεμάτο χώρο, ενώ τα voxel υπερέχουν 

στην αναπαράσταση των τακτικών δειγμάτων χώρων που δεν είναι ομοιογενώς γεμάτα. 
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888 

Ισορροπία σε τρισδιάστατη απεικόνιση  

 

Conflicts with Momentum 
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The win-win-win equilibrium 

Aς είναι, τώρα  το 𝑺𝒊,𝜿 το σύνολο όλων των πιθανών στρατηγικών για τον παίκτη 

𝒊 = 𝟏, … . 𝑵 … 𝜿  Έστω 𝒔∗ = (𝒔𝒊
∗, 𝒔−𝒊 ,𝜿 ,

∗ )είναι ένα προφίλ στρατηγικής, 

ένα σύνολο που αποτελείται από μία στρατηγική για κάθε παίκτη, όπου   𝒔−𝒊 ,𝜿   
∗

 

υποδηλώνει τις 𝑵 − 𝟏, … 𝜿,  στρατηγικές όλων των παικτών εκτός από τον 𝒊 

Έστω  𝒖𝒊(𝒔𝒊
∗, 𝒔−𝒊 ,

∗ 𝒔𝒌
∗ ) η ανταμοιβή του παίκτη 𝒊 ως συνάρτηση των 

στρατηγικών. Το προφίλ στρατηγικής 𝒔∗ είναι μια ισορροπία win-win-win εάν 

 

𝒖𝒊(𝒔𝒊
∗, 𝒔−𝒊    

∗ 𝒔𝒌
∗ ) ≥ 𝒖𝒊 (𝒔𝒊,𝒔−𝒊 

∗ 𝒔𝒌
∗ ) ≥ 𝒖𝒊(𝒔𝒊.𝒔−𝒊, 𝒔𝒌

∗ ) για όλα τα 

𝒔𝒊, 𝒔𝒌 ∈ 𝑺𝒊 

◉ 
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Τώρα, αν u(x) είναι η συνάρτηση πρόβλεψης χρησιμότητας της συνέχισης της 

διαπραγμάτευσης και u(d) η συνάρτηση των σημείων πρόβλεψης της διακοπής της 

διαπραγμάτευσης c(z) η συνάρτηση χρησιμότητας της κοινότητας (c=community)  

και c(d) η συνάρτηση πρόβλεψης της διακοπής της διαπραγμάτευσης για τη 

κοινότητα (ή άλλως τα σημεία εκείνα στα οποίας η κοινότητα βρίσκει συμφερότερο 

να διακόψει τη διαπραγμάτευση παρά να τη συνεχίσει. Έτσι, παίρνουμε τη πιο κάτω 

«τριγωνική» σχέση 

 

𝐦𝐚𝐱 (𝒖(𝒙) − 𝒖(𝒅))(𝒗(𝒚) − 𝒗(𝒅))(𝒄(𝒛) − 𝒄(𝒅)) 
 

𝑐(𝑧) 𝜂 𝜎𝜐𝜈𝛼𝜌𝜏𝜂𝜎𝜂 𝜒𝜌𝜂𝜎𝜄𝜇ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛾𝜄𝛼 𝜏𝜂𝜈 𝜅𝜊𝜄𝜈𝜔𝜈𝜄𝛼 

◉  

𝚨𝝂 𝒖(𝒅) = 𝒗(𝒅) = 𝒛(𝒅) = 𝟎 

 
Αν δηλαδή τα σημεία διαφωνίας είναι μηδενικά  

τότε 

Έχουμε το μέγιστο ΓΙΝΟΜΕΝΟ των χρησιμοτήτων για τους συμβαλλόμενους αλλά 

και τη κοινότητα 

(κοινωνία αγγέλων) 

 

 

 

 

 

 

 

Το υπόδειγμα win-win-win (papakonstantinidis model)11 

                                                             
11 Papakonstantinidis LA (2002) “the win-win-win model” Euracademy Guide,Visby University, Gotland Campus, SW 
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Βασική Προϋπόθεση: 
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Συμπέρασμα 

Συνεπάγεται πως σε μια νοερή τρισδιάστατη συμπάγεια είναι δυνατή η ανεύρεση ενός 

αποκλειστικού σημείου ισορροπίας μιας τρισδιάστατης στρατηγικής που να απαντά 

θετικά στο τριπλό ερώτημα (1) τι είναι το καλύτερο για μένα (2) τι είναι καλύτερο για 

σένα με τον οποίο συνεργάζομαι και δεν ανταγωνίζομαι και (3) τι είναι καλύτερο για 

την κοινότητα μέσα στην οποία συνεργαζόμαστε 

Το ιδανικό μερίδιο αυτής της συνεργασίας είναι το 1/3 της συνολικής πίτας που 

μοιραζόμαστε 

 

Λεωνίδας Α.Παπακωνσταντινίδης 

 


