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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μία επιχειρηματική συνεργασία καθορίζεται από ένα πεπερασμένο σύνολο δύο 

τουλάχιστον φορέων που συμπράττουν έχοντας κοινούς στόχους, από την εκπλήρωση 
των οποίων προκύπτει αμοιβαίο όφελος. Βασική προϋπόθεση προκειμένου να καταστεί 
βιώσιμη μία επιχειρηματική συνεργασία, είναι ο δίκαιος επιμερισμός του προκύπτοντος 
οφέλους μεταξύ των μετεχόντων σε αυτή. Κατά συνέπεια, κρίσιμο είναι το αρχικό στάδιο 
της διαπραγμάτευσης επί της κατανομής των αναμενόμενων κερδών και ζημιών. Η λύση 
διαπραγμάτευσης κατά Nash είναι μία μαθηματική προσέγγιση του διαπραγματευτικού 
αποτελέσματος, το οποίο προσδιορίζει τον επιμερισμό του προκύπτοντος πλεονάσματος 
προκειμένου να καταστεί βιώσιμη η επιχειρηματική συνεργασία. Η παρούσα εργασία 
παρουσιάζει τη συγκεκριμένη λύση και αναλύει τα περιλαμβανόμενα σε αυτή αξιώματα, 
στοχεύοντας να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στις διαπραγματεύσεις για 
επιχειρηματικές συνεργασίες σε έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 
 

Λέξεις Κλειδιά: διαπραγματεύσεις, βιωσιμότητα επιχειρηματικών συνεργασιών, 
αξιώματα, δίκαιος επιμερισμός.  
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε γενικό πλαίσιο, ως βιώσιμη ορίζεται η ανάπτυξη, η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του 
παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν 
τις δικές τους ανάγκες (UN, 1987). 

Σύμφωνα με τον Hawken (1993), μία επιχείρηση προκειμένου να καταστεί βιώσιμη, θα 
πρέπει να μην απαιτεί εξωτερικές πηγές κεφαλαίου προκειμένου να αναπτυχθεί, καθώς 
επίσης και να παράγει τέτοια προιόντα (αγαθά ή/και υπηρεσίες), τα οποία μακροπρόθεσμα 
δεν θα είναι επιβλαβή. Εντούτοις, η βιωσιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά αναλύεται και σε έτερες διαστάσεις. Για παράδειγμα, 
αξιοσημείωτη είναι η έννοια της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, η οποία προκύπτει από τον Ευρωπαικό οδηγό για την Ανάλυση Κόστους 
Οφέλους (EC, 2008). Συγκεκριμένα, ο εν λόγω οδηγός διακρίνει τα έργα που 
παρουσιάζουν έλλειψη ρευστότητας, ως μή βιώσιμα χρηματοοικονομικά, καθώς η 
υλοποίηση των επενδυτικών έργων αυτής της κατηγορίας προϋποθέτει ότι κατά την 
λειτουργική φάση αυτών είναι αναγκαία η περαιτέρω χρηματοδότησή τους από άλλους 
πόρους, αφού οι παραγόμενες από την επένδυση εισροές δεν θα μπορούν να καλύψουν 
το σύνολο των απαιτούμενων εκροών κατά το χρονικό διάστημα που παρουσιάζεται η 
έλλειψη ρευστότητας.  

Μία ακόμα διάσταση της βιωσιμότητας εντοπίζεται στις επιχειρηματικές συνεργασίες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι συνεργασίες του δημόσιου με τον ιδιωτικό 



τομέα, είτε μέσω της μορφής  των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), είτε 
μέσω των συμβάσεων παραχώρησης για τη διαχείριση αστικών αποβλήτων. 
Αντικειμενικός σκοπός των υπόψη συνεργασιών είναι η κατασκευή και λειτουργία 
βιώσιμων υποδομών, οπότε και κυρώνονται μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων. Η 
βιωσιμότητα προσδιορίζεται από το γεγονός ότι η σχεδίαση και μελέτη των συγκεκριμένων 
έργων εφαρμόζονται σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα, που συνήθως κυμαίνεται από 20 – 40 
έτη (Grimsey and Lewis, 2005; Akintoye et al, 2003). Χωρίς αμφιβολία, ο πιο κρίσιμος 
ίσως παράγοντας που επιδρά στη βιωσιμότητα μίας οιασδήποτε επιχειρηματικής 
συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, προσδιορίζεται στο αρχικό στάδιο 
της συνεργασίας και συγκεκριμένα στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα 
μεταξύ των εν δυνάμει συνεργαζόμενων μερών. Κοινό τόπο αποτελεί ότι οποιοσδήποτε 
λογικός λήπτης αποφάσεων λαμβάνει μέρος σε μία διαπραγμάτευση, επιδιώκει την 
αποκόμιση κάποιου οφέλους, το οποίο δεν εκφράζεται σε όλες τις περιπτώσεις με 
χρηματοοικονομικούς όρους. Η έννοια της ορθολογικότητας (rationality) έγκειται στο 
γεγονός ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται ταυτίζονται με τη βασική επιδίωξη εκ μέρους 
του διαπραγματευόμενου, δηλ. τη μεγιστοποίηση του επιμεριζόμενου οφέλους (ή/και την 
ελαχιστοποίηση του αντίστοιχου κόστους). Κατά συνέπεια, η βιωσιμότητα μίας 
επιχειρηματικής συνεργασίας προϋποθέτει ότι όλοι οι μετέχοντες στη διαπραγμάτευση 
φορείς έχουν αντικρουόμενους στόχους και επιδιώξεις, καθώς επιζητούν να αποκομίσουν 
το μέγιστο δυνατό όφελος που αναμένεται να προκύψει από τη συνεργασία τους.   

O Bernoulli (1738), ήτανε ο πρώτος που ανέφερε ότι ένας ορθολογικός λήπτης 
αποφάσεων θα πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες θα μεγιστοποιούν το 
αναμενόμενο όφελος. Αρκετά αργότερα, οι Von Neumann και Morgenstern (1944) έδειξαν 
ότι για κάθε ένα ορθολογικό λήπτη αποφάσεων, υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος 
αντιστοίχησης των ενδεχόμενων (πιθανών) αποτελεσμάτων με αριθμητικές τιμές ωφέλειας. 
Η συγκεκριμένη θεωρία καθορίζει ότι οι λήπτες αποφάσεων επιζητούν την μεγιστοποίηση 
της αναμενόμενης τιμής ωφέλειάς τους. 

 
2. ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

Η θεωρία παιγνίων δύναται να οριστεί ως η μελέτη των μαθηματικών μοντέλων που 
αφορούν στον ανταγωνισμό ή τη συνεργασία μεταξύ ορθολογικών ληπτών αποφάσεων. Η 
εφαρμογή της συγκεκριμένης θεωρίας δεν περιορίζεται στην οικονομική επιστήμη, καθώς 
χρησιμοποιείται ευρέως στις πολιτικές επιστήμες, στη βιολογία, καθώς και στη ψυχολογία. 
Με τον όρο «παίγνιο», δεν υποδηλώνεται η ανάλυση καταστάσεων ψυχαγωγίας, όπως 
αρχικά φαίνεται, αλλά κυρίως η ανάλυση της διαδραστικότητας και αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των αποφάσεων των συνεργαζόμενων ή συγκρουόμενων παικτών. Παρά το γεγονός ότι η 
θεωρία παιγνίων έχει καταστεί μαθηματικά και λογικά συστημκή από το 1944, οι πρώτες 
καταβολές στην θεωρητική ανάλυση των παιγνίων εντοπίζονται στην αρχαιότητα. Για 
παράδειγμα, σε δύο κείμενα του Πλάτωνα, «Λάχης» και «Συμπόσιο», ο Σωκράτης διηγείται 
ένα επεισόδιο από τη μάχη του Δήλιου, περιγράφοντας τα παρακάτω (Ross, 2010): 

«Σκεφτείτε ένα στρατιώτη στο μπροστινό μέρος, περιμένοντας με τους συντρόφους του 
να αποκρούσει την επίθεση του εχθρού. Εφόσον η άμυνα είναι πιθανό να είναι επιτυχής, 
τότε δεν είναι πολύ πιθανό ότι η προσωπική συμβολή του θα είναι απαραίτητη. Αλλά αν 
μείνει, διατρέχει τον κίνδυνο να σκοτωθεί ή τραυματιστεί. Από την άλλη πλευρά, αν ο 
εχθρός πρόκειται να κερδίσει τη μάχη, τότε οι πιθανότητες του θανάτου ή τραυματισμού 
είναι ακόμη υψηλότερες, δεδομένου ότι η γραμμή θα υπερκεραστεί ούτως ή άλλως. Με 
βάση αυτό το σκεπτικό, φαίνεται ότι ο στρατιώτης είναι καλύτερα να τρέξει μακριά, 
ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει τη μάχη. Είναι προφανές όμως, ότι εάν το σύνολο 
των στρατιωτών σκεφτούν με αυτό τον τρόπο, τότε αυτό σίγουρα θα επιφέρει το 
αποτέλεσμα να χαθεί η μάχη. Φυσικά, αυτό το ενδεχόμενο, δεδομένου ότι εμφανίστηκε σε 
μας ως αναλυτές, δύναται να μπορεί να συμβεί σε όλους τους στρατιώτες. Μήπως αυτό 
τους δίνει ένα λόγο να παραμείνουν στις θέσεις τους; Ακριβώς το αντίθετο: όσο 
μεγαλύτερος ο φόβος των στρατιωτών ότι η μάχη θα χαθεί, τόσο μεγαλύτερο είναι το 



κίνητρο για τους για να βγούνε από το δρόμο της ζημίας.  Και η μεγαλύτερη πίστη των 
στρατιωτών ότι η μάχη θα κερδηθεί ανεξαρτήτως της ατομικής τους συνεισφοράς, τόσο 
μικρότερο το κίνητρο να μείνουν και να πολεμήσουν. Έτσι, εάν κάθε στρατιώτης προβλέπει 
ότι οι υπόλοιποι θα κάνουν αυτό το συλλογισμό, όλοι θα οδηγηθούν γρήγορα σε πανικό με 
αποτέλεσμα ο έντρομος διοικητής τους να έχει ηττηθεί χωρίς ο εχθρός να έχει καν 
επιτεθεί».   

Στη σύγχρονή της μορφή, η θεωρία παιγνίων παρέχει μαθηματικές τεχνικές για την 
ανάλυση καταστάσεων, όπου δύο ή περισσότερα άτομα λαμβάνουν αποφάσεις που 
επηρεάζουν την ευημερία των υπόλοιπων παικτών και διαιρείται σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες: τα συνεργατικά (cooperative) και τα μη συνεργατικά ή συγκρουσιακά (non-
cooperative) παίγνια. Σύμφωνα με τον Maskin (2011), η διαφορά μεταξύ παιγνίων 
συνεργασίας και σύγκρουσης, προσδιορίζεται σε κάποιες βασικές παραδοχές που 
χρησιμοποιούνται στα συνεργατικά παίγνια, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω: 
• Αγνοούνται οι όποιες εξωτερικότητες, δηλ. η πιθανότητα ότι ένας συνασπισμός 
συνεργασίας μπορεί να επηρεαστεί από τις ενέργειες εκείνων που δεν ανήκουν στο 
συνασπισμό. Η συγκεκριμένη παραδοχή είναι αρκετά σημαντική, δεδομένου ότι η 
ποσοτική ωφέλεια που επιμερίζεται μέσω μίας χαρακτηριστική συνάρτησης στα μέλη ενός 
συνασπισμού συνεργασίας, θεωρείται ανεξάρτητη από τους λοιπούς συνεργατικούς 
συνασπισμούς που δύναται να συγκροτηθούν.  
• Υφίσταται η υπόθεση ότι το αποτέλεσμα θα είναι βέλτιστο κατά Pareto, δηλ. το όποιο 
θετικό πλεόνασμα θα επιμεριστεί όλο μεταξύ των συνεργαζόμενων μερών, ικανοποιώντας 
το αξίωμα της αποτελεσματικότητας.   

Ειδκότερα, τα συνεργατικά παίγνια επικεντρώνονται στην αναζήτηση της δίκαιης λύσης 
στο πρόβλημα επιμερισμού ενός θετικού πλεονάσματος (ωφέλειας) μεταξύ ενός 
πεπερασμένου συνόλου παικτών (άτομα, οργανισμοί, επιχειρήσεις, κτλ), οι οποίοι 
διαπραγματεύονται. Σύμφωνα με τη θεωρία των παιγνίων συνεργασίας, ο όρος 
διαπραγμάτευση αναφέρεται σε μια κατάσταση στην οποία: 

• Οι μετέχοντες έχουν τη δυνατότητα σύναψης μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας 
• Υφίστανται αντικρουόμενα συμφέροντα σε σχέση με τη συμφωνία που θα 

συναφθεί (καθώς όλοι επιζητούν την μεγιστοποίηση του αναμενόμενου όφελους)  
• Η συμφωνία δεν μπορεί να επιβληθεί σε κάποιον παίκτη χωρίς την έγκρισή του. 

 
3. Η ΛΥΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ NASH 

Μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του επιστημονικού χώρου κατά τον 20ο 
αιώνα, και θεμελιωτής της θεωρίας των παιγνίων είναι ο John F. Nash, ο οποίος γεννήθηκε 
στις 13 Ιουνίου 1928 στη Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Μολονότι ο πατέρας του ήταν 
μηχανικός, ο Nash επέλεξε και αφοσιώθηκε στον κλάδο των μαθηματικών. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι το μόνο μάθημα περί της οικονομικής επιστήμης που παρακολούθησε ως 
φοιτητής ήταν το διεθνές εμπόριο, πλην όμως ο ίδιος έχει αναφέρει ότι ήταν αυτό που 
ενέπνευσε το έργο του στις διαπραγματεύσεις. Η πρωτοτυπία του έργου του μπορεί να 
αποτιμηθεί από το γεγονός ότι την δεδομένη εποχή, οι οικονομολόγοι αντιμετώπιζαν τις 
διαπραγματεύσεις ως ένα αόριστο πρόβλημα, το οποίο καθορίζεται από τις 
«διαπραγματευτικές ικανότητες» των συμμετεχόντων (Binmore, 2011).  

Οι Von Neumann και Morgenstern (1944), με το διάσημο βιβλίο τους «Theory of Games 
and Economic Behavior», υποστήριξαν πρώτοι ότι μία επιχειρηματική συμφωνία δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί περισσότερο από τη χρήση δύο συγκεκριμένων αξιωμάτων. Τα 
υπόψη αξιώματα υπαγορεύουν ότι η συμφωνία θα πρέπει να είναι ατομικά ορθολογική και 
βέλτιστη κατά Pareto. Στον αντίποδα, o Nash (1950) χρησιμοποιώντας μαθηματικό 
λογισμό, υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα στο πρόβλημα μίας ορθολογικής 
διαπραγμάτευσης επί μίας ενδεχόμενης επιχειρηματικής συμφωνίας είναι απόλυτα 
καθορισμένο. Γενικότερα, κάθε είδους διαπραγμάτευση επί μίας επιχειρηματικής 



συμφωνίας, προϋποθέτει ότι υφίσταται ένα θετικό πλεόνασμα (ωφέλεια ή/ και κόστος) που 
πρέπει να επιμεριστεί μεταξύ των διαπραγματευόμενων μερών (Moulin, 1987).  

Ο Nash (1950) επικεντρώθηκε στο πρόβλημα της διαπραγμάτευσης μεταξύ δύο 
ατόμων (παίκτης 1 και παίκτης 2), το οποίο και θεώρησε ως ένα ζεύγος (Χ, δ), όπου το Χ 
συμβολίζει το σύνολο των εφικτών λύσεων και είναι ένα κυρτό, συμπαγές σύνολο που 
περιέχει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς επιμερισμού του πλεονάσματος, οι οποίοι 
είναι σε αντιστοιχία με τις πιθανές εκβάσεις της διαπραγμάτευσης. Επιπλέον, το δ είναι ένα 
σημείο εντός του Χ, που ονομάζεται και σημείο διαφωνίας (disagreement point), καθώς 
αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο πλεόνασμα που θα λάβουν τα διαπραγματευόμενα μέρη 
εφόσον δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν. Η γραφική απεικόνιση των παραπάνω στο 
επίπεδο, παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. 

 

 
Σχήμα 1. Γραφική απεικόνιση παιγνίου διαπραγμάτευσης 
 

Υπό μία έννοια, το συγκεκριμένο σημείο δ δύναται να ταυτιστεί και με το κόστος 
ευκαιρίας (opportunity cost) των διαπραγματευόμενων. Ως κόστος ευκαιρίας ορίζεται το 
πλεόνασμα που λαμβάνεται από μία συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο πλεόνασμα που λαμβάνεται από την επόμενη καλύτερη 
εναλλακτική λύση, η οποία δεν έχει επιλεγεί. Με άλλα λόγια, εφόσον κάποιος από τους 
διαπραγματευόμενους διαφωνήσει ως προς το τελικό αποτέλεσμα, τότε αμφότεροι θα 
στραφούν στην επόμενη βέλτιστη εναλλακτική επιχειρηματική δραστηριότητα, από την 
οποία θα αποκομίσουν το οριζόμενο από το σημείο δ όφελος.Ο Nash δεν ασχολήθηκε 
ούτε με τη διαπραγματευτική ικανότητα των παικτών, ούτε και με τη μοντελοποίηση των 
διαδικασιών των προσφορών, των απορρίψεων και της αποδοχής που δύναται να λάβουν 
χώρα εντός μίας διαπραγματευτικής διεργασίας, πλην όμως επικεντρώθηκε στο τελικό 
αποτέλεσμα αυτής. Συγκεκριμένα, εισήγαγε μία αξιωματική προσέγγιση για την ορθολογική 
έκβαση των προβλημάτων διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα 
μοναδικό αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, το οποίο ικανοποιεί τα παρακάτω αξιώματα 
(βλ. Karmperis et al, 2012a για εφαρμογή της λύσης στο δίκαιο επιμερισμό πολλαπλών 
μεταβλητών): 

 Αξίωμα 1. Ατομικά ορθολογικό (Individual rational) 
Σύμφωνα με το αξίωμα αυτό, έκαστος παίκτης θα πρέπει να λάβει πλεόνασμα 

τουλάχιστον όσο και το αντίστοιχο πλεόνασμα που θα λάβει στην περίπτωση μη 
συμφωνίας (δηλ. μεγαλύτερο από το κόστος ευκαιρίας του). Αυτό απεικονίζεται γραφικά 
στο Σχήμα 2, όπου ικανοποιούνται οι περιορισμοί Π1 > δ1 και Π2 > δ2. 



 Αξίωμα 2. Ανεξαρτησία από “άσχετες” εναλλακτικές (Independent of Irrelevant 
Alternatives) 

Συγκεκριμένα, εφόσον επιλεγεί το σημείο Π (Π1, Π2) που ανήκει στο σύνολο των 
εφικτών λύσεων Χ, τότε για κάθε υποσύνολο του Χ το οποίο περιέχει το σημείο Π , το 
σημείο αυτό Π θα είναι και πάλι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης (βλ. Σχήμα 3). 

 Αξίωμα 3. Βελτιστότητα κατά Pareto (Pareto-optimality) 
Σύμφωνα με το 3ο αξίωμα, δεν μπορεί κάποιος παίκτης να λάβει μεγαλύτερο 

πλεόνασμα από αυτό που του διανέμεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς παράλληλα να αναγκάσει τον έτερο παίκτη να λάβει μικρότερο 
πλεόνασμα από το αντίστοιχο που καθορίζει το αποτέλεσμα. 
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Σχήμα 2. Γραφική απεικόνιση αξιώματος ατομικά ορθολογικών λύσεων 
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Σχήμα 3. Γραφική απεικόνιση αξιώματος ανεξαρτησίας από έτερες εναλλακτικές  

 
 Αξίωμα 4.  Συμμετρία (Symmetry) 



Το αξίωμα αυτό καθορίζει ότι σε συμμετρικές καταστάσεις το αποτέλεσμα της 
διαπραγμάτευσης είναι συμμετρικό. Ειδκότερα, εφαρμοζεται στην περίπτωση όπου όλοι οι 
διαπραγματευόμενοι έχουν ίσες συναρτήσεις ωφέλειας (utility functions), οι οποίες 
εκφράζουν την αποτίμηση σε αξία των επενδυτικών επιλογών τους, οπότε το πλεόνασμα 
επιμερίζεται ισόποσα μεταξύ των.  

 
Σχήμα 4. Γραφική απεικόνιση αξιωμάτων συμμετρίας και βελτιστότητας κατά Pareto   
 

 Αξίωμα 5. Σταθερότητα σε ισοδύναμες αναπαραστάσεις ωφέλειας. (Invariant to 
equivalent utility representations)  

Σύμφωνα με αυτό το αξίωμα, το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης Π προστατεύεται 
από γραμμικούς μετασχηματισμούς και παραμένει αμετάβλητο από ισοδύναμες 
αναπαραστάσεις των συναρτήσεων ωφέλειας, δηλ. αν οι συναρτήσεις ωφέλειας 
μεταβληθούν με την ίδια αναλογία, τότε το Π (Π1, Π2) δεν μεταβάλλεται.  

Όπως φαίνεται στο επόμενο Σχήμα 5, ο Nash απέδειξε ότι υπάρχει μία μοναδική λύση η 
οποία απεικονίζεται από ένα σημείο Π (Π1, Π2) του συνόλου Χ (στην περίπτωση των δύο 
παικτών), με το οποίο μεγιστοποιείται το γινόμενο: (Π1 - δ1) (Π2 - δ2), σύμφωνα με τους 
περιορισμούς: Π1 > δ1 και Π2 > δ2. 

Η συγκεκριμένη λύση είναι ευρέως γνωστή ως Λύση Διαπραγμάτευσης κατά Nash 
(Nash Bargaining Solution), και είναι η μόνη η οποία ικανοποιεί τα παραπάνω Αξιώματα 1 
έως και 5. 

 



 
Σχήμα 5. Γραφική απεικόνιση Λύσης Διαπραγμάτευσης του Nash    
 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 
Τα τελευταία 30 χρόνια, η θεωρία παιγνίων έχει βρει ευρύτατη εφαρμογή στα 

οικονομικά, όπου ολόκληροι κλάδοι στηρίζονται στις μεθόδους της, όπως είναι η 
βιομηχανική οργάνωση (industrial organisation), ο σχεδιασμός μηχανισμών (mechanism 
design) με σπουδαιότερο υποκλάδο τον σχεδιασμό δημοπρασιών (auctions), π.χ. οι 
δημοπρασίες συχνοτήτων επικοινωνιών. Επίσης, η θεωρία παιγνίων χρησιμοποιείται και 
στην πολιτική οικονομία και ειδικά στη θεωρία της συλλογικής δράσης (Collective action), 
όπου εξετάζει τα ενδεχόμενα συνεργασίας μεταξύ των παικτών, οπότε αναλύεται ως 
συνεργατικό παίγνιο. Το γεονός αυτό βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με τον ρόλο του 
κράτους και των θεσμών σε θέματα συνεργασίας, για παράδειγμα η παροχή δημόσιων 
αγαθών και υπηρεσιών, ή/και η φορολόγηση. Περαιτέρω, η θεωρία παιγνίων εφαρμόζεται 
ευρέως και σε άλλες επιστήμες, όπως είναι η εξελικτική βιολογία, ψυχολογία, 
κοινωνιολογία κλπ. 

Ο Nash τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1994, για τη σύντομη διατριβή του, στην 
οποία όρισε την έννοια της ισορροπίας ως ένα προφίλ στρατηγικών, μία για κάθε παίκτη. 
Συγκεκριμένα, η στρατηγική έκαστου παίκτη είναι η βέλτιστη απάντηση στις στρατηγικές 
που επιλέγονται από τους έτερους παίκτες, αποδεικνύοντας ότι όλα τα πεπερασμένα 
παίγνια στα οποία επιτρέπονται οι μικτές στρατηγικές, έχουν ένα τέτοιο σημείο ισορροπίας.  

Αξιοσημείωτη παρατήρηση στη Λύση Διαπραγμάτευσης κατά Nash είναι ότι 
χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις ωφέλειας, δεν περιορίζεται στις συνεργατικές 
περιπτώσεις που έχουν ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης ένα χρηματοοικονομικό 
πλεόνασμα, πλην όμως εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους που μπορεί να 
ποσοτικοποιηθεί η ωφέλεια που αποκομίζει ένας παίκτης. Ειδκότερα, οι συναρτήσεις 
ωφέλειας εκφράζουν την ικανοποίηση των διαπραγματευομένων από την απόκτηση 
μέρους τους πλεονάσματος, το οποίο δύναται να αποτιμάται τόσο σε ονομαστικές τιμές 
(π.χ. ευρώ, δολάρια, κτλ), όσο και σε ποσοτικές τιμές πραγματικών αγαθών (μετρούμενα 
σε τεμάχια, κιλά, επιφάνεια, λίτρα), ή σε υπηρεσίες (μετρούμενες σε μονάδες, ώρες, 
ημέρες, μήνες). 

Μία ακόμα σημαντική παρατήρηση, είναι ότι η συγκεκριμένη λύση, δεν περιορίζεται 
στην εφαρμογή της επί διαπραγματεύσεων μεταξύ 2 ατόμων, καθώς εύκολα αναλύεται και 
σε αντίστοιχες καταστάσεις με n > 2 παίκτες, όπου ισχύει και πάλι ο αξιωματικός 
προσδιορισμός του αποτελέσματος.    



Περαιτέρω, η Λύση διαπραγμάτευσης Nash έχει εφαρμογή σε όλες τις καταστάσεις 
όπου οι μετέχοντες σε μία διαπραγματευτική διεργασία έχουν λογικές επιδιώξεις ως προς 
το επιμεριζόμενο πλεόνασμα. Συγκεκριμένα, η υπόψη λύση δύναται να εφαρμοστεί στις 
περιπτώσεις όπου οι διαπραγματευόμενοι επιζητούν:   

 Μεγιστοποίηση του επιμεριζόμενου σε αυτούς πλεονάσματος όταν αυτό αυξάνει 
την ωφέλεια, π.χ. σε συμβάσεις επιμερισμού εσόδων (revenue-sharing) σε κοινοπρακτικά 
σχήματα διαχείρισης αποβλήτων, (Linh and Hong, 2009) 

 Ελαχιστοποίηση του επιμεριζόμενου πλεονάσματος όταν αυτό μειώνει την ωφέλεια, 
π.χ. σε συμβάσεις επιμερισμού κόστους (cost-sharing), (Hoefer, 2012) 

 Σε σύνθετες περιπτώσεις, όπου το πλεόνασμα αποτελείται από παραπάνω πίτες, 
οι οποίες αντιπροσωπεύουν τόσο κέρδη όσο και ζημίες, π.χ. σε συμβάσεις επιμερισμού 
εσόδων – κόστους (revenue-cost-sharing) (Kunter, 2012; Karmperis et al, 2012a; 2012b) .  

Σύμφωνα με τον Binmore, (1987), (2011), υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες 
που καθιστούν την ισορροπία κατά Nash τόσο σημαντική στον επιχειρηματικό κόσμο. Ο 
πρώτος προσδιορίζεται στην έννοια της λογικής λύσης ενός παιγνίου, δηλ. οι παίκτες 
λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις, προσπαθώντας να αποκομίσουν την μέγιστη ωφέλεια 
από μία συνεργασία ή μία σύγκρουση. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι η έννοια της 
ισορροπίας του Nash είναι εξελικτική. Εάν από ένα πολύ μεγάλο πλήθος, επιλέξουμε με 
τυχαίο τρόπο κάποιους παίκτες για να συμμετάσχουν σε ένα συγκεκριμένο παίγνιο, και 
εκτελέσουμε επαναληπτικά τη διαδικασία της τυχαίας επιλογής, τότε με την πάροδο του 
χρόνου οι βέλτιστες στρατηγικές των παικτών θα συγκλίνουν, ενώ δεν θα υπάρχουν 
διαφορές όταν το πλήθος προσεγγίσει το σημείο ισορροπίας του Nash. Το συγκεκριμένο 
φαινόμενο αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως "μαζική δράση" (mass action). Αυτός είναι και 
ο κύριος λόγος που η ισορροπία Nash έχει μεγάλη εφαρμογή στην εξήγηση των 
βιολογικών φαινομένων.  

Συμπερασματικά, η Λύση διαπραγμάτευσης κατά Nash θεωρείται ως ένα από τα 
βασικότερα εργαλεία της μικροοικονομικής θεωρίας. Λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητά 
της και την ικανοποίηση συγκεκριμένων αξιωμάτων που περικλείει, η συγκεκριμένη λύση 
δύναται να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στους μετέχοντες σε μία διαπραγμάτευση για 
την ανάπτυξη μίας επιχερηματικής συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, 
προκειμένου να ισχυροποιήσουν τη βιωσιμότητα αυτής. 
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