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Τα περιβαλλοντικό πρόβλημα της αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

αντιμετωπίζεται με τη θέσπιση περιβαλλοντικών πολιτικών, οι οποίες διαμορφώνονται ως 

προϊόν διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια παγκόσμιων συνδιασκέψεων για το περιβάλλον. Η 

Θεωρία Παιγνίων παρέχει κατάλληλα εργαλεία για την ανάλυση καταστάσεων αλληλεπίδρασης, 

στις οποίες υπάρχει τόσο το στοιχείο της συνεργασίας όσο και το στοιχείο του ανταγωνισμού 

μεταξύ των παικτών, όπως συμβαίνει στο πεδίο των διεθνών περιβαλλοντικών 

διαπραγματεύσεων. Η παρούσα ανάλυση εστιάζει στην αναγνώριση των παιγνιοθεωρητικών 

μοντέλων που βρίσκουν εφαρμογή στην περιγραφή περιβαλλοντικών διαπραγματεύσεων, με 

στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ των κρατών για τη μείωση των 

αερίων του θερμοκηπίου. Εκτός από τα γνωστά παίγνια του διλήμματος των φυλακισμένων και 

του παίγνιου συντονισμού, αναλύονται συνολικά 25 παίγνια που μπορούν να περιγράψουν 

περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις. Η ανάλυση των παιγνίων βασίζεται στην εξέταση του 

πίνακα απολαβών των παικτών σύμφωνα με τις θεωρήσεις για το μέγεθος του περιβαλλοντικού 

προβλήματος, το κόστος αντιμετώπισής του και τα πιθανά οφέλη από τη μη τήρηση της 

συμφωνίας. Η λύση των παίγνιων προσδιορίζεται σύμφωνα με τα σημεία ισορροπίας Nash και 

maxi-min, καθώς και τις κυρίαρχες στρατηγικές των παικτών. 
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Α. Εισαγωγή 

 

Ως περιβαλλοντικά προβλήματα χαρακτηρίζονται οι διαταραχές στη γήινη βιόσφαιρα και στο 
φυσικό περιβάλλον οι οποίες αποδίδονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα1. Τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα, λόγω της φύσης τους, απαιτούν συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσότερων 
κρατών2. Οι περιφερειακοί και παγκόσμιοι ρύποι δεν γνωρίζουν τοπικά όρια και εθνικά σύνορα 
και για τον λόγο αυτό, οι πολιτικές προκλήσεις που συνδέονται με την εφαρμογή μίας συνολικής 
δέσμης μέτρων αποτελεσματικού κόστους για τον έλεγχο της ρύπανσης είναι πολύ μεγάλες. 
Επίσης, η ελλιπής επιστημονική ενημέρωση σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα καθώς και 
η διαφορετική προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων,ενδέχεται ναπεριορίζει την 
αντίληψητων αρμόδιων φορέων και να περιπλέκει τη διαδικασία λήψης μέτρων με τη μορφή 
περιβαλλοντικών πολιτικών3. 

Μία ομάδα παγκόσμιων ρύπων, τα αέρια του θερμοκηπίου απορροφούν την υπέρυθρη 
ακτινοβολία από την επιφάνεια και την ατμόσφαιρα της Γης, παγιδεύοντας θερμότητα η οποία 
σε αντίθετη περίπτωση θα διέφευγε στο διάστημα4. Το μίγμα και η κατανομή αυτών των αερίων 
μέσα στην ατμόσφαιρα είναι υπεύθυνα σε μεγάλο βαθμό για τη διαμόρφωση του κλίματος της 
Γης. Επίσης, η μεταβολή του μείγματος αυτών των αερίων μπορεί να επιδράσει και στο κλίμα 
του πλανήτη. Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι το αέριο του θερμοκηπίου που απαντάται σε 
αφθονία, καθώς και αυτό που έχει μελετηθεί περισσότερο από όλα τα αέρια του θερμοκηπίου. 
Το τρέχον ενδιαφέρον για τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας ρύπων στο κλίμα 
πηγάζει από το γεγονός ότι οι εκπομπές αυτών των αερίων αυξάνονται τα τελευταία χρόνια5. 

Ως κλιματική αλλαγή, ή παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, αναφέρεται η παρατηρούμενη 
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης τον τελευταίο αιώνα. Πολλοί επιστημονικοί φορείς 
συναινούν ότι το κλιματικό σύστημα της γης θερμαίνεται με την πάροδο του χρόνου6. Η 
επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι πάνω από το 95% της αύξησης της θερμοκρασίας της γης 
οφείλεται σε ανθρωπογενείς παράγοντες και κυρίως στην αύξηση της συγκέντρωσης αερίων 
του θερμοκηπίου όπως το CO2, το οποίο αποτελεί το κύριο προϊόν της καύσης ορυκτών 
καυσίμων. Επομένως το πρόβλημα της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας της γης είναι 
πρωτίστως ενεργειακό πρόβλημα καθώς τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν την κυριότερη 
πρωτογενή πηγή ενέργειας σήμερα7. Οι προβλέψεις των κλιματικών μοντέλων δείχνουν ότι κατά 
τον 21ο αιώνα η παγκόσμια θερμοκρασία εδάφους αναμένεται να αυξηθεί από 0,3 έως 1,7 °C 
σύμφωνα με το σενάριο χαμηλών εκπομπών και από 2,6 έως 4,8 °C, σύμφωνα με το σενάριο 
υψηλών εκπομπών8. Τα ευρήματα αυτά αναγνωρίζονται από την επιστημονική κοινότητα και 
την πλειονότητα των κρατών, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και ένα μη αμελητέο τμήμα της 
επιστημονικής κοινότητας που αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή με σκεπτικισμό9. 

Τοπαγκόσμιο περιβαλλοντικόπρόβλημα της κλιματικής αλλαγήςαναλύεται σε διεθνείς 
περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις, στις οποίες οι συμμετέχοντες αντιπρόσωποι κρατών και 
αρμόδιοι φορείς συνδιαλέγονται με σκοπό τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση 
περιβαλλοντικών πολιτικών10. Εξαιτίας της ποικιλομορφίας του τρόπου σκέψηςκαι αντίληψης, 
καθώς και λόγω των διαφορετικών οπτικών ως προς το μέγεθος ή τη σοβαρότητα του 
προβλήματος, ελλοχεύει ο κίνδυνος ανεπαρκών, εσφαλμένων ή αναποτελεσματικών 

                                                           
1 United Nations, Environnent, http://research.un.org/en/docs/environment/conferences 
2 Susskind, L., E., Environmental diplomacy: Negotiating more effective global agreements, Oxford University Press, 
New York, 1994 
3 Baron, J., Judgement misguided, intuition and error in public decision making, Oxford University Press, Inc., 1998 
4Tietenberg, T., Environmental and natural resources economics, Harper Collins College Publishers, 1996 
5 Earth System Research Laboratory, Trends in atmospheric carbon dioxide, 
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html 
6 Hartmann, D., L., Klein Tank, A. M. G., Rusticucci, M., “2: Observations: Atmosphere and surface”. IPCC WGI AR5 
Report, p.p. 198, 2013 
7 International Agency Association, IEA, International energy outlook 2016, U.S. Energy Information Administration, 
Washington, 2016 
8 Stocker, T., Dahe, Q., Plattner, G.-K., “Technical summary”, IPCC AR5 WG1, 2013 
9 Tranter, B., Booth, K., “Scepticism in a changing climate: A cross-national study”, Global Environmental Change 33, 
p.p. 54–164., 2015 
10 Barrett, S., Environment & statecraft: The strategy of environmental treaty-making. Oxford University Press, Oxford, 
2003 
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αποφάσεων με ενδεχόμενο υψηλό κόστος για την παγκόσμια κοινότητα. Επιτυχές παράδειγμα 
αντιμετώπισης ενός παγκόσμιου περιβαλλοντικού προβλήματος, μέσω διεθνών 
διαπραγματεύσεων, αποτελεί η αντιμετώπιση του φαινομένου της τρύπας του όζοντος, με τις 
συνεχείς προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας τη δεκαετία του 1980 και την επιτυχή συμφωνία 
της Διάσκεψης από την οποία προέκυψε το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το 1987. Λιγότερο 
επιτυχημένο παράδειγμα προσπάθειας αποτελεί η θέσπιση του Πρωτοκόλλου του Κιότο το 
1997 για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, το οποίο τελικά δεν υπογράφθηκε και δεν 
εφαρμόστηκε από όλες τις συμμετέχουσες χώρες11. 

Οι διακρατικές συνδιασκέψεις για το περιβάλλον καταλήγουν σε συμφωνίες, τις οποίες τα 
συμμετέχοντα κράτη καλούνται να εφαρμόσουν με τη δημιουργία και ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών πολιτικών στο δίκαιό τους. Ο τρόπος εφαρμογής των πολιτικών αυτών, σε 
κρατικό επίπεδο, δεν είναι δεσμευτικός και υπάρχουν διαφορετικά εργαλεία άσκησης 
περιβαλλοντικών πολιτικών μέσω της ενσωμάτωσής τους στην εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, 
αναφέρονται τα οικονομικά κίνητρα, τα εργαλεία εντός του μηχανισμού της αγοράς, όπως για 
παράδειγμα η ειδική φορολογία ή οι φοροαπαλλαγές, τα εμπορεύσιμα δικαιώματα χρήσης ενός 
πόρου, οι χρηματικές επιχορηγήσεις και τα τέλη χρήσης ή εκπομπών. Τα εργαλεία αυτά έχουν 
ως σκοπό την προτροπή για συμμόρφωση των αρμόδιων φορέων, επιχειρήσεων ή ιδιωτών με 
τις περιβαλλοντικές πολιτικές για την επίτευξη ενός οριοθετημένου και θεσμοθετημένου στόχου. 
Εκτός από τις νομοθετικές λύσεις, υπάρχουν και περιβαλλοντικές πολιτικές που εφαρμόζονται 
με διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη και τις επιχειρήσεις, ή ακόμα και περιβαλλοντικές 
πολιτικές που εφαρμόζονται με ιδιωτικές πρωτοβουλίες, χωρίς να υπάρχει παρέμβαση του 
κράτους. Ένας πλήρης κατάλογος των εργαλείων άσκησης περιβαλλοντικών πολιτικών που 
εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες καθώς και ενδεικτικές εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής τους είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ12. 

Η Θεωρία Παιγνίων αποτελεί μία μαθηματική προσέγγιση, η οποία παρέχει εργαλεία για την 
ανάλυση καταστάσεων αλληλεπίδρασης στις οποίες υπάρχει τόσο το στοιχείο της συνεργασίας 
όσο και το στοιχείο του ανταγωνισμού και της διαμάχης. Τα δύο αυτά στοιχεία αυτά είναι έντονα 
κατά τη διαμόρφωση περιβαλλοντικών πολιτικών, από το στάδιο της διαπραγμάτευσης μέχρι το 
στάδιο της συμφωνίας και της τήρησής τους.Κατά την εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στις 
διεθνείς σχέσεις, τα κράτη μπορούν να θεωρηθούν οι βασικοί παίκτες που λαμβάνουν μέρος σε 
ένα παίγνιο διαπραγμάτευσης. Οι κυβερνήσεις των κρατών γνωρίζουν τα πιθανά αποτελέσματα 
των πράξεων τους και είναι σε θέση να ταξινομήσουν τις πιθανές απολαβές κατά σειρά 
προτίμησής τους. Οι απολαβές αυτές μπορεί να είναι είτε διατακτικές, δηλαδή απλή κατάταξη 
κατά σειρά προτίμησης των πιθανών απολαβών, είτε απόλυτες, κατόπιν σύγκρισης των 
πιθανών απολαβών σε απόλυτη κλίμακα, για παράδειγμα χρηματικές μονάδες. Οι κινήσεις των 
παικτών μπορεί να είναι διαδοχικές ή ταυτόχρονες, ενώ τα επίπεδα συνεργασίας και 
πληροφόρησης των παικτών μπορούν να διαφέρουν κατά περίσταση. Κάθε διαπραγμάτευση 
καταλήγει σε μία λύση, σε μία ισορροπία, οπότε και οι συμμετέχοντες παίκτες λαμβάνουν την 
αντίστοιχη απολαβή σύμφωνα με την επικρατούσα στρατηγική. 

Οι περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις, ως υποκατηγορία των διεθνών διαπραγματεύσεων 
μπορούν να αναλυθούν με τη βοήθεια της Θεωρίας Παιγνίων και κάθε περιβαλλοντική 
διαπραγμάτευση να αναπαρασταθεί με τη μορφή ενός παιγνίου n παικτών. Η διαπραγμάτευση 
αυτή μπορεί να είναι διμερής, μεταξύ δύο γειτονικών κρατών, όπως για παράδειγμα ο έλεγχος 
ρύπανσης των υδάτων ενός ποταμού που διασχίζει δύο κράτη, πολυμερής ανάμεσα σε κράτη 
μίας γεωγραφικής περιοχής, για παράδειγμα η εφαρμογή του συστήματος ρύπων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του συστήματος EU-ETS13, ή παγκόσμια, όπως για παράδειγμα οι 
διαπραγματεύσεις για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις μπορούν να διαμορφωθούν παίγνια κατάλληλων διαστάσεων για την ανάλυση και 
αξιολόγηση των αναδυόμενων περιβαλλοντικών πολιτικών. Παρόλα αυτά, ο μεγάλος αριθμός 

                                                           
11Μία ενδιαφέρουσα ανάλυση των δύο αυτών Πρωτοκόλλων από τον Cass R. Sunstein “Of Montreal and Kyoto: A Tale 
of Two Protocols”, καθώς και κριτική της ανάλυσης, υπάρχει στον σύνδεσμο: 
https://law.vanderbilt.edu/files/archive/Sunstein-2008.pdf 
12 Organization for Economic Co-operation and Development, Database on instruments used for environmental policy, 
http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/ 
13 EU Emissions Trading System, http://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en 
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των παικτών και η πολυπλοκότητα αποτύπωσης των πιθανών απολαβών τους, καθιστά το 
εγχείρημα αυτό ιδιαίτερα δύσκολο.  

Για την αποφυγή σύνθετων προβλημάτων, τα οποία είτε είναι αδύνατο να μοντελοποιηθούν ή 
δεν δύναται να συγκλίνουν σε κάποια λύση, απαιτούνται κάποιες απλοποιήσεις. Καταρχάς για 
την ανάλυση περιβαλλοντικών διαπραγματεύσεων χρησιμοποιούνται κατά κανόνα στρατηγικά 
παίγνια, παίγνια δηλαδή στα οποία οι παίκτες λαμβάνουν μία απόφαση πριν την έναρξη 
διεξαγωγής του παίγνιου και δεν έχουν πληροφόρηση για τις αποφάσεις των άλλων παικτών. 
Για την ανάλυση αυτών των στρατηγικών παιγνίων χρησιμοποιείται η κατάταξη των απολαβών 
σε απλή σειρά προτίμησης και όχι η χρήση απόλυτης κλίμακας απολαβών14. Το βασικό 
πλεονέκτημα της θεώρησης αυτής είναι ότι παρέχει ένα γρήγορο και κατανοητό τρόπο 
αξιολόγησης των απολαβών. Για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας από την αύξηση του 
αριθμού των παικτών, για την ανάλυση των περιβαλλοντικών διαπραγματεύσεων, συνήθως 
προτιμώνται τα στρατηγικά παίγνια δύο παικτών. Οι παραπάνω παραδοχές είναι συνεπείς με τη 
βιβλιογραφία, καθώς “το πνεύμα των περισσότερων καταστάσεων στις διεθνείς σχέσεις μπορεί 
να αποτυπωθεί στα πλαίσια ενός απλού παιγνίου 2x2”15και θα εφαρμοστούν κατά την ανάλυση 
των περιβαλλοντικών παιγνίων στη συνέχεια. 

Η διερεύνηση των εξεταζόμενων παιγνιακών προτύπων περιβαλλοντικών διαπραγματεύσεων 
βασίζεται στην παραδοχή ότι τον ρόλο των παικτών, που λαμβάνουν μέρος στις συνδιασκέψεις 
περιβαλλοντικών διαπραγματεύσεων, έχουν τα κράτη και το παίγνιο που καλείται να επιλυθεί 
είναι η πορεία των διαπραγματεύσεων προς επίτευξη συμφωνίας, με σκοπό τη διαμόρφωση 
κοινής πολιτικής για την αντιμετώπιση ενός περιβαλλοντικού ζητήματος. Επομένως, κάθε 
κράτος θεωρείται ότι κατά τις διαπραγματεύσεις διαθέτει ένα σύνολο επιλογών Α, γνωρίζει τις 
απολαβές από κάθε επιλογή και μπορεί να κατατάξει τις απολαβές αυτές μέσω μίας 
συνάρτησης απολαβών u σε αύξουσα σειρά. Η στρατηγική των κρατών διαμορφώνεται με το 
κριτήριο της ορθολογικότητας, βασίζεται δηλαδή στη μεγιστοποίηση των συμφερόντων του κάθε 
κράτους, των μέγιστων απολαβών δηλαδή που μπορεί να κερδίσει με τη λήξη των 
διαπραγματεύσεων. Θεωρείται ότι οι αποφάσεις για την υιοθέτηση των στρατηγικών 
λαμβάνονται από αναλύσεις που πραγματοποιούνται πριν τη διεξαγωγή των συνδιασκέψεων, 
επομένως η μορφή των εξεταζόμενων παίγνιων θα είναι στρατηγική.  

Ως λύση των εξεταζόμενων παιγνίων θεωρείται το αποτέλεσμα που προκύπτει από την άσκηση 
των στρατηγικών όλων των παικτών και αποτελεί το αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής 
διαπραγμάτευσης. Η επίλυση των εξεταζόμενων παιγνίων πραγματοποιείται με τη χρήση των 
κριτηρίων maxi-min και της Ισορροπίας Nash, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια κυριαρχίας. Η 
προσέγγιση αυτή δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης του κάθε παίγνιου ανάλογα με τις αντίστοιχες 
υποθέσεις. Ένας συντηρητικός παίκτης ενδέχεται να επιλέξει τη στρατηγική του με βάση τη 
μικρότερη έκθεση στον κίνδυνο ανεξάρτητα από τις επιλογές των άλλων παικτών, σε αυτή την 
περίπτωση θα επιλέξει στρατηγικές maxi-min. Αντίθετα, ένας λιγότερο συντηρητικός παίκτης, ή 
ένας παίκτης, ο οποίος έχει συμμετάσχει πολλές φορές στο αντίστοιχο παίγνιο, μπορεί να κάνει 
υποθέσεις για τη συμπεριφορά των άλλων παικτών και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια 
ορθολογικότητας να ακολουθήσει στρατηγικές Ισορροπίας Nash. 

 

Β. Γενική μορφή περιβαλλοντικών παιγνίων 

 

Έστω η απλούστερη μορφή ενός περιβαλλοντικού παιγνίου διαπραγματεύσεων δύο παικτών 
όπου οι παίκτες Α και Βδιαθέτουν δύο στρατηγικές ο κάθε ένας, να συνεχίσουν να ρυπαίνουν ή 
να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης, οι απολαβές των οποίων προκύπτουν από 
τις συναρτήσεις απολαβών α1και α2 αντίστοιχα. Για λόγους ευκολίας, εφεξής, η στρατηγική της 
μη λήψης μέτρων για τον περιορισμό της ρύπανσης θα συμβολίζεται ως Ρ, ενώ η στρατηγική 
της λήψης μέτρων περιορισμού της θα συμβολίζεται ως Π. Ακολούθως παρουσιάζεται η γενική 

                                                           
14 Stanton, E., A., Negishi welfare weights in integrated assessment models: the mathematics of global inequality, 
Climatic Change, 2010 
15 Barrett, S., Environment & statecraft: The strategy of environmental treaty-making. Oxford University Press, Oxford, 
2003 
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μορφή ενός περιβαλλοντικού παίγνιου διαπραγματεύσεων δύο παικτών με αυτές τις δύο 
διαθέσιμες στρατηγικές. 

Πίνακας 1:Γενική μορφή περιβαλλοντικών παιγνίων 
 ΠΑΙΚΤΗΣ Β 

ΠΑΙΚΤΗΣ Α 

Στρατηγικές Π Ρ 

Π (a, w) (b, x) 

Ρ (c, y) (d, z) 

 

Θεωρείται ότι οι απολαβές των παικτών που προκύπτουν από τις συναρτήσεις απολαβών α1= 
{a, b, c, d} και α2 = {w, x, y, z} είναι διατακτικές και μπορούν να λάβουν αριθμητικές τιμές {4, 3, 
2, 1}, όπου στην αριθμητική τιμή 4 αντιστοιχεί το καλύτερο αποτέλεσμα, δηλαδή τη μεγαλύτερη 
απολαβή, στην αριθμητική τιμή 3 αντιστοιχεί το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα, στην αριθμητική 
τιμή 2 το τρίτο καλύτερο αποτέλεσμα και στην αριθμητική τιμή 1 το χειρότερο αποτέλεσμα για 
κάθε παίκτη. 

Το αποτέλεσμα, δηλαδή η λύση κάθε παίγνιου, εξαρτάται από του συνδυασμούς των πιθανών 
απολαβών όπως αυτές προκύπτουν από τους συνδυασμούς των ασκούμενων στρατηγικών 
των παικτών. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν 144 κατηγορίες διατακτικών παίγνιων 2x2,τα οποία 
μπορούν να ταξινομηθούν σε ένα “Νέο Περιοδικό Πίνακα” (NewPeriodicTable, NTP)16 κατά 
ενιαίο τρόπο σύμφωνα με τη μορφή των δομών απολαβών τους.  

Προκειμένου να θεωρηθεί ότι ένα παίγνιο μπορεί να βρει εφαρμογή στις περιβαλλοντικές 
διαπραγματεύσεις, πρέπει να ικανοποιούνται δύο συνθήκες. Η πρώτη συνθήκη είναι ότι η 
επιλογή της στρατηγικής (Π, Π), δηλαδή η επιλογή και των δύο παικτών να περιορίσουν τη 
ρύπανση, δίνει μεγαλύτερες απολαβές από την επιλογή της στρατηγικής ρύπανσης (Ρ, Ρ). Η 
πρώτη συνθήκη περιγράφει την υπόθεση ότι δεν υπάρχει οικονομικό ή γεωπολιτικό όφελος για 
κανένα από τα δύο μέρη από την επιλογή του αμοιβαίου μη περιορισμού της ρύπανσης σε 
σχέση με τον αμοιβαίο περιορισμό της. Η βασική παραδοχή και για τους δύο παίκτες είναι ότι το 
περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι πραγματικό και η επίλυσή του έχει μεγαλύτερο όφελος και για 
τους δύο παίκτες σε σχέση με την επιλογή της αποχής από οποιαδήποτε δραστηριότητα 
μετριασμού του. Η δεύτερη συνθήκη είναι ότι η επιλογή στρατηγικής Ρ από οποιονδήποτε 
παίκτη, δηλαδή η επιλογή του μη περιορισμού της ρύπανσης, δεν προκαλεί όφελος στον άλλο 
παίκτη, αποτελεί δηλαδή μία αρνητική εξωτερικότητα (externality). Η δεύτερη συνθήκη βασίζεται 
στη θεώρηση ότι η ρύπανση που προκαλείται από έναν παίκτη έχει αναγκαστικά αρνητική 
επίπτωση στον άλλον παίκτη.  

Οι δύο αυτές συνθήκες περιγράφουν ότι όλες οι χώρες στις μέρες μας έχουν δεσμευτεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο για ένα ελάχιστο πλαίσιο δράσεων όσον αφορά την προστασία του 
περιβάλλοντος.Επομένως το ερώτημα που διερευνάται είναι ποιο είναι το επιτρεπτό μελλοντικό 
όριο ρύπανσης, ώστε να μην επηρεάζεται η διατηρησιμότητα ή αειφορία (sustainability)που 
απολαμβάνει η ανθρωπότητα από επιλεγμένους φυσικούς πόρους, με την έννοια της μη 
μειούμενης ευημερίας, την έννοια της μη μειούμενης αξίας του φυσικού κεφαλαίου ή την έννοια 
της μη μείωσης της ροής των υπηρεσιών17. 

Οι δύο συνθήκες μπορούν να αποτυπωθούν με μαθηματικό τρόπο στον παραπάνω πίνακα 
απολαβών. Για να ικανοποιείται την πρώτη συνθήκη θα πρέπει να ισχύει: 

(a>d)∩ (w>z) 

Η δεύτερη συνθήκη προϋποθέτει ότι: 

(a>b) ∩ (c>d) ∩ (w>y) ∩ (x>z) 

Εξετάζοντας τα παίγνια 2x2 που ικανοποιούν αυτές τις συνθήκες, ο αριθμός των παίγνιων που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και βρίσκει δυνητικά εφαρμογή στις περιβαλλοντικές 
διαπραγματεύσεις περιορίζεται σε 25. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν αυτά τα παίγνια, 

                                                           
16 Robinson, D., Goforth, D., The Topology of the 2x2 games: A new periodic table, Routledge, New York, 2005 
17 Tietenberg, T., Environmental and natural resources economics, Harper Collins College Publishers, 1996 
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σύμφωνα με τη δομή του πίνακα απολαβών τους και το είδος της σύγκρουσης που προκύπτει 
κατά τη διαδικασία επίλυσής τους σύμφωνα με τη διαμορφούμενη στρατηγική των δύο παικτών. 

 

Γ. Το δίλημμα των φυλακισμένων και παραπλήσια παίγνια 

 

Το δίλημμα των φυλακισμένων (prisoner’sdilemma) αποτελεί το πιο γνωστό παίγνιο μη 
μηδενικού αθροίσματος και περιγράφει την ακόλουθη κατάσταση: “Δύο ύποπτοι 
συλλαμβάνονται και κατηγορούνται για ένα έγκλημα. Η αστυνομία δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία 
για να τους καταδικάσει, εκτός και αν τουλάχιστον ένας από τους δύο ομολογήσει. Η αστυνομία 
κρατά τους υπόπτους σε ξεχωριστά κελιά και τους εξηγεί τις επιπτώσεις που θα έχουν οι 
πιθανές πράξεις τους. Αν κανείς τους δεν ομολογήσει, τότε και οι δύο θα καταδικαστούν για ένα 
πταίσμα και θα τους απαγγελθεί πολύ σύντομη φυλάκιση. Αν ομολογήσουν και οι δύο, τότε και 
οι δύο θα καταδικαστούν σε φυλάκιση. Τέλος αν ομολογήσει ο ένας αλλά ο άλλος όχι, τότε 
αυτός που ομολόγησε θα απελευθερωθεί αμέσως, όμως ο άλλος θα καταδικαστεί σε 
μακρόχρονη φυλάκιση”. Στην περίπτωση του διλήμματος του φυλακισμένου και οι δύο ύποπτοι 
επωφελούνται κατά το μέγιστο εάν επιλέξουν τη στρατηγική της μη ομολογίας, αλλά παρόλα 
αυτά κανένας από τους δύο δεν επιλέγει αυτή τη στρατηγική φοβούμενος ότι εάν ο άλλος 
ύποπτος αποφασίσει να παρεκκλίνει και να ομολογήσει, τότε η ποινή του θα είναι μεγαλύτερη.  

Το παιγνιακό αυτό μοντέλο μπορεί να αναπροσαρμοστεί ώστε να βρίσκει εφαρμογή στις 
διεθνείς περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, ειδικά θεωρώντας 
ότι οι δύο παίκτες είναι δύο Μεγάλες Δυνάμεις.Στην περίπτωση αυτή, η μεγαλύτερη 
προτεραιότητα για κάθε χώρα είναι η διατήρηση της σχετικής ισχύος σε οικονομικό ή 
στρατιωτικό επίπεδο έναντι της άλλης18. Οι δύο χώρες/παίκτες επωφελούνται κατά το μέγιστο, 
όταν και οι δύο επιλέξουν τη στρατηγική του περιορισμού της ρύπανσης (Π, Π), με απολαβή (3, 
3). Παρόλα αυτά, όταν ο ένας παίκτης επιλέγει να ρυπαίνει,ο άλλος παίκτηςεπιλέγοντας τον 
περιορισμό της ρύπανσης, λαμβάνειτο χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα, καθώς αυτή η επιλογή 
έχει μεγάλο οικονομικό κόστος, τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο ορίζοντα19, δίνοντας ενδεχομένως 
οικονομικό προβάδισμα στον άλλο παίκτη. 

Πίνακας 2: Το Δίλημμα των φυλακισμένων για την κλιματική πολιτική 

 ΠΑΙΚΤΗΣ Β 

ΠΑΙΚΤΗΣ Α 

Στρατηγικές Π Ρ 

Π (3, 3)  (1, 4) 

Ρ (4, 1) (2, 2) * + 

*Ισορροπία Nash, + maxi-min Σημείο Ισορροπίας 

 

Επομένως, μοναδική ισορροπία στοπαραπάνω παίγνιοαποτελεί η επιλογή (Ρ, Ρ) με απολαβή 
(2, 2), η οποία είναι και ισορροπία Nash. Εάν ο Παίκτης Α αποφασίσει να αποκλίνει από αυτό το 
σημείο ισορροπίας, επιλέγοντας την επιλογή του περιορισμού της ρύπανσης και ο Παίκτης Β 
διατηρήσει την επιλογή της ρύπανσης, τότε η απολαβή του θα είναι 1, λιγότερο δηλαδή από την 
απολαβή που προκύπτει από την επιλογή (Ρ, Ρ) που είναι 2. Αντίστοιχα, εάν ο Παίκτης Β 
αποκλίνει από την επιλογή (Ρ, Ρ) και επιλέξει τον περιορισμό της ρύπανσης ενώ ο Παίκτης Α 
διατηρήσει την επιλογή της ρύπανσης τότε η απολαβή του θα μειωθεί από 2 σε 1.Επομένως, η 
επιλογή του μη περιορισμού της ρύπανσης είναι κυρίαρχη στρατηγική και για τους δύο 
ορθολογικούς παίκτες, καθώς κανένας από τους δύο δεν μπορεί να βελτιώσει τις απολαβές του 
επιλέγοντας άλλη στρατηγική εφόσον ο άλλος παίκτης δεν αποκλίνει από το σημείο ισορροπίας.  

                                                           
18 Grieco, J., M., Anarchy and the limits of cooperation: A realist critique of the newest liberal institutionalism, 
International Organization, Vol. 42, No. 3, The MIT Press, p.p. 485-507, 1988 
19 Clemons, E., K., Schimmelbusch, H., The environmental prisoners’ dilemma or we’re all in this together: Can I trust 
you to figure it out?, A Retrospective on Information, Strategy, and Economics: After 20 Years at HICSS, What Have We 
Learned about IT and Strategy?, IEEE Computer Society ,Washington, 2007 
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Εάν οι παίκτες επιλέγουν με βάση τη στρατηγική maxi-min, χωρίς κάνουν υποθέσεις ή 
παραδοχές για την ορθολογικότητα, τη στρατηγική συμπεριφορά, ή τα κίνητρα του άλλου 
παίκτη, τότε ούτε ο παίκτης Α ούτε ο παίκτης Β δεν θα επιλέξει ποτέ τη στρατηγική Π καθώς έχει 
τις μικρότερες ενδεχόμενες απολαβές20. Επομένως, ακόμα και μέσα από μία συντηρητική 
προσέγγιση, κανένας από τους δύο παίκτες δε θα ήθελε να αποκλίνει από την υιοθέτηση της 
στρατηγικής Ρ,επομένως το σημείο ισορροπίας σε κάθε περίπτωση θα ήταν το (Ρ, Ρ). 

Οι δύο παίκτες/κράτη,ακόμα και αν διαπραγματεύονταν μία επιβαλλόμενη διεθνή συμφωνία για 
περιορισμό της ρύπανσης, η τήρησή της θα ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί και οι δύο έχουν 
κίνητρο να μην την τηρήσουν, εφόσον έχουν ως βασική προτεραιότητα την επικράτηση στον 
γεωπολιτικό ανταγωνισμό. Επομένως σε αυτήν την περίπτωση, το σημείο ισορροπίας Nash(Ρ, 
Ρ) είναι αυτό-επιβαλλόμενο (self-enforcing) για κάθε παίκτη, επειδή κανένα από τα δύο κράτη 
δεν έχει το κίνητρο να αποκλίνει από αυτό. 

Η επιλογή της στρατηγικής (Π, Π) είναι βέλτιστη κατά Παρέτο21, έναντι της στρατηγικής (Ρ, Ρ) 
γιατί στην κατάσταση (Π, Π), η θέση του κάθε παίκτη δεν μπορεί να βελτιωθεί χωρίς να ζημιωθεί 
ο άλλος παίκτης,ενώ παράλληλα και οι δύο παίκτες λαμβάνουν μεγαλύτερες απολαβές (3, 3) 
έναντι των απολαβών του σημείου ισορροπίας Nash(2, 2). Επομένως, εάν με κάποιο τρόπο οι 
,δύο παίκτες επέλεγαν τη στρατηγική (Π, Π),ο μόνος τρόπος να μην αποκλίνουν από αυτήν, να 
τηρήσουν δηλαδή την περιβαλλοντική συμφωνία της αμοιβαίας μείωσης των ρύπων, θα ήταν η 
τροποποίηση των απολαβών των στρατηγικών (Π, Ρ) και (Ρ, Π). Στον παραπάνω πίνακα οι 
απολαβές δίνονται σε διατακτική μορφή οπότε δεν είναι προφανές εάν το όφελος για 
παράδειγμα του Παίκτη Α να κινηθεί από τη στρατηγική Π στη στρατηγική Ρ προέρχεται από την 
απώλεια απολαβής του Παίκτη Β. Η αποτίμηση αυτή θα ήταν εφικτή εφόσον οι απολαβές 
δίνονταν σε απόλυτη και όχι σε διατακτική μορφή, οπότε και θα ήταν ευκολότερο να αποτιμηθεί 
η σχετική αύξηση της ωφέλειας του κάθε παίκτη, δηλαδή η αύξηση της σχετικής ισχύος του κάθε 
παίκτη για την απόκλισή του από τη στρατηγική (Π, Π). 

Μία προσέγγιση για την τήρηση της στρατηγικής (Π, Π) είναι η δημιουργία κινήτρων με τη 
μορφή ανταμοιβών και κυρώσεων της μορφής “οφθαλμόν αντί οφθαλμού” (tit-for-tat) εκτός της 
δομής του παιγνίου. Οι κυρώσεις αυτές μπορεί να είναι για παράδειγμα, η άρνηση πρόσβασης 
σε νέες πράσινες τεχνολογίες και οι ανταμοιβές μπορεί να είναι δεσμεύσεις για συντονισμό 
δράσης σε άλλους τομείς. Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται τα οφέλη της μετάβασης ενός 
παίκτη από τη στρατηγική Π στη στρατηγική Ρ να είναι περιορισμένα, εφόσον συνδυάζονται με 
άλλα πλεονεκτήματα ή κυρώσεις. Επίσης, μία συμπεριφοριστική προσέγγιση είναι ότι.εάν το 
παίγνιο επαναλαμβανόταν πολλές φορές, τότε οι παίκτες ενδέχεται να εκπαιδεύονταν στη 
λογική της συνεργασίας και να κατέληγαν στη βέλτιστη κατά Παρέτο στρατηγική (Π, Π). 

Πίνακας 3: Περιβαλλοντικά παίγνια παραπλήσια με το δίλημμα των φυλακισμένων 

 Β   Β 

Α 

Στρατηγικές Π Ρ  

Α 

Στρατηγικές Π Ρ 

Π (3, 4) (1, 3)  Π (4, 3) (1, 4) 

Ρ (4, 1)  (2, 2)* +  Ρ (3, 1) (2, 2)* + 

ΚΣ Α: Ρ  ΚΣ Β: Ρ 
*Ισορροπία Nash, + maxi-min Σημείο Ισορροπίας, ΚΣ Α, Β: Κυρίαρχη Στρατηγική Παίκτη  

Εκτός από το δίλημμα των φυλακισμένων, υπάρχουν δύο ακόμα παίγνια με παραπλήσια μορφή 
απολαβών, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Όπως και στο δίλημμα των 
φυλακισμένων, η επιλογή (Π, Π) είναι βέλτιστη κατά Παρέτο έναντι της ισορροπίας Nash και του 
σημείου ισορροπίας maxi-min, ενώ παράλληλα η επιλογή του μη περιορισμού της ρύπανσης 

                                                           
20 Η στρατηγική mini-max ή maxi-min διασφαλίζει ότι κάθε παίκτης θα διαλέξει την επιλογή που του επιφέρει τη 
μεγαλύτερη απολαβή, ή τη μικρότερη δυνατή ζημία, ανεξάρτητα από την επιλογή στρατηγικής του άλλου παίκτη χωρίς 
να απαιτείται να κάνει παραδοχές για την ορθολογικότητα, τη στρατηγική συμπεριφορά, ή τα κίνητρα του άλλου παίκτη. 
Η στρατηγική maxi-min αποτελεί δηλαδή μία ατομική στρατηγική και πρακτικά, οι επιφυλακτικοί παίκτες την ακολουθούν 
σχεδόν πάντα. 
21 Ο όρος αναφέρεται στην οικονομική θεωρία, Paretoefficiency ή ParetoOptimality, η οποία υπάρχει σε μία κατάσταση, 
όταν είναι αδύνατο κανένας από τους δύο παίκτες να βελτιώσει περαιτέρω τις απολαβές μεταβαίνοντας σε μία άλλη 
επιλογή χωρίς να ζημιώσει τον άλλο παίκτη. Στην περίπτωση του εξεταζόμενου παίγνιου, εάν οι δύο παίκτες βρίσκονταν 
στην κατάσταση (Π, Π) θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις απολαβές τους από 3 σε 4 μόνο ζημιώνοντας τον άλλο 
παίκτη. 
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είναι κυρίαρχη στρατηγική για έναν από τους δύο παίχτες, με αποτέλεσμα αυτός ο παίχτης να 
έχει ισχυρό κίνητρο για απόκλιση από τη στρατηγική (Π, Π). Αντίστοιχα με το δίλημμα των 
φυλακισμένων, η χειρότερη δυνατή επιλογή και για τους δύο παίκτες είναι ο περιορισμός της 
ρύπανσης όταν ο άλλος παίκτης επιλέγει ταυτόχρονα τη συνέχισή της, συνθήκη που 
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις έντονου γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Η θέσπιση του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο το 1997 για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή το οποίο τελικά δεν 
υπογράφθηκε και δεν εφαρμόστηκε από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, αποτελεί ένα 
παράδειγμα περιβαλλοντικών διαπραγματεύσεων,οι οποίες μπορούν να αναλυθούν με το 
παιγνιακό υπόδειγμα του διλήμματος των φυλακισμένων. 

 

Δ. Παίγνιο συντονισμού 

 

Στο δίλημμα των φυλακισμένων,καμία από τις δύο χώρες που συνδιαλέγονται σε μία 
διαπραγμάτευση δεν θα επέλεγε ποτέ τη στρατηγική Π όταν η άλλη χώρα επιλέγει την επιλογή 
Ρ, παρόλο που η καλύτερη επιλογή και για τις δύο χώρες είναι η στρατηγική (Π, Π). Με μία 
μικρή τροποποίηση στη δομή του πίνακα απολαβών προκύπτει παίγνιο, στο οποίο το χειρότερο 
αποτέλεσμα για έναν παίκτη είναι ο ίδιος να επιλέξει τη στρατηγική Π ενώ ο άλλος επιλέγει τη 
στρατηγική Ρ και το δεύτερο χειρότερο αποτέλεσμα και για τους δύο παίκτες είναι η κοινή 
επιλογή της στρατηγικής (Ρ, Ρ). Οι στρατηγικές των δύο παικτών στο παίγνιο αυτό, που 
αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως παίγνιο συντονισμού (coordinationgame), παρουσιάζονται 
στον ακόλουθο Πίνακα. 

Πίνακας 4: Παίγνιο συντονισμού 

 ΠΑΙΚΤΗΣ Β 

ΠΑΙΚΤΗΣ Α 

Στρατηγικές Π Ρ 

Π (4, 4)* (1, 3) 

Ρ (3, 1) (2, 2) * + 

* Ισορροπία Nash, +maxi-min Σημείο Ισορροπίας 

 

Σε αυτό το παίγνιο υπάρχουν δύο σημεία ισορροπίαςNash,είτε όταν και οι δύο χώρες επιλέγουν 
τον περιορισμό της ρύπανσης, είτε όταν και οι δύο χώρες επιλέγουν τον μη περιορισμό της 
ρύπανσης. Σε αντίθεση με το δίλημμα των φυλακισμένων, στο παίγνιο αυτό το σημείο 
ισορροπίας (Π, Π) μπορεί να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου, επομένως το πρόβλημα σε αυτή την 
περίπτωση είναι τηςαρχικής επιλογής σημείου ισορροπίας.Εάν οι δύο παίκτες βρίσκονται στο 
σημείο ισορροπίας (Π, Π) δε θα επιλέξουνποτέ να μεταβάλλουν τηνεπιλογή τους, εκτός εάν 
επιλέξουν στρατηγικές maxi-min, οπότε και θα επιλέξουν και οι δύο την ασφαλή μεν, μικρότερης 
απολαβής και για τους δύο παίκτες δε, επιλογή (Ρ, Ρ). 

Το παίγνιο αυτό απαντάται και ως κυνήγι ελαφιού (staghunt) και περιγράφεται την ιστορία δύο 
κυνηγών που έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να κυνηγήσουν ένα ελάφι ή μπορούν 
να μην συνεργαστούν και να κυνηγήσουν έναν λαγό. Χωρίς συνεργασία το κυνήγι του ελαφιού 
είναι καταδικασμένο να αποτύχει, αλλά ο κάθε κυνηγός μπορεί να πιάσει έναν λαγό εύκολα από 
μόνος του. Το παίγνιο συντονισμού διαφέρει θεμελιωδώς από το δίλημμα των φυλακισμένων 
γιατί η μεγαλύτερη απολαβή για έναν παίκτη προκύπτει από την αμοιβαία συνεργασία, ενώ στο 
δίλημμα των φυλακισμένων η μεγαλύτερη απολαβή προκύπτει όταν ο παίκτης επιλέγει να 
συνεχίσει να ρυπαίνει ενώ ο άλλος παίκτης επιλέγει τον περιορισμό της ρύπανσης. 

Το παγκόσμιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής μπορεί να προσεγγιστεί τόσο από το δίλημμα 
των φυλακισμένων όσο και από το παίγνιο συντονισμού, ανάλογα με το πόσο σοβαρή 
θεωρείται η πιθανότητα καταστροφικής κλιματικής αλλαγής. Εάν αποδειχτεί ότι η κλιματική 
αλλαγή είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος που μπορεί να φέρει σε κίνδυνο την ανθρωπότητα τότε η 
αντιμετώπιση του προβλήματος θα είναι η επιλογή του παίγνιου συντονισμού, ακόμα και στην 
περίπτωση ύπαρξης ισχυρών γεωπολιτικών αντιμαχιών, καθώς το σημείο ισορροπίας Nash(Π, 
Π) του παίγνιου είναι αυτό-επιβαλλόμενο, εφόσον βέβαια αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Εάν 
παρόλα αυτά τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη σημασία για τους παίκτες από την επικράτηση σε 
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γεωπολιτικό επίπεδο, τότε οι πιθανότητες συνεργασίας είναι ασθενείς και το πρόβλημα 
περιγράφεται καλύτερα με το δίλημμα των φυλακισμένων22. 

Η σύγκριση των δύο παιγνίων αποδεικνύει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο που πρέπει να 
υπερνικηθεί στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το περιβάλλον είναι η αδυναμία των 
κυβερνήσεων των κρατών να αντιληφθούν τη βαρύτητα του κινδύνου της κλιματικής 
αλλαγήςόπως αυτή εκφράζεται από την επιστημονική κοινότητα23. Εφόσον η αναγνώριση 
τουπροβλήματος της κλιματικής αλλαγής είναι σχετικά πρόσφατη, οι τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις ενδέχεται να εκκινούν από το σημείο ισορροπίας Nash(Ρ, Ρ). Παρόλα αυτά η 
συνειδητοποίηση του μεγέθους του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να οδηγήσει τα 
κράτη στην επιλογή της ισορροπίας Nash(Π, Π), όπως συνέβη για παράδειγμα στις 
διαπραγματεύσεις για την τρύπα του Όζοντος που κατέληξαν στην υπογραφή και τήρηση του 
Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. 

 

Ε. Παίγνιο της κότας και παραπλήσια παίγνια 

 

Στα παίγνια που εξετάστηκαν μέχρι στιγμής, η επιλογή (Π, Π) αποτελεί είτε σημείο ισορροπίας 
Nash είτε είναι η βέλτιστη κατά Παρέτο κατάσταση έναντι της ισορροπίας Nash. Υπάρχει μία 
ομάδα περιβαλλοντικών παιγνίων στα οποία το σημείο ισορροπίας Nash προκύπτει από την 
επιλογή της ρύπανσης από τον έναν παίκτη και την επιλογή του περιορισμού της από τον άλλον 
παίκτη. Το βασικό παίγνιο αυτής της κατηγορίας είναι το “παίγνιο της κότας” (chickengame) του 
οποίου η περιγραφή είναι η εξής:“Δύο νεαροί οδηγοί οδηγούν σε μεγάλη ταχύτητα τα αυτοκίνητά 
τους ο ένας απέναντι στον άλλο και ο νικητής είναι αυτός ο οποίος δεν θα αποφασίσει να 
στρίψει το τιμόνι. Εάν και οι δύο στρίψουν το τιμόνι τότε θα σώσουν τις ζωές τους, αλλά εάν 
κανένας δεν το στρίψει τότε θα καταλήξουν και οι δύο νεκροί”.  

Πίνακας 5: Παίγνιο της κότας 

 ΠΑΙΚΤΗΣ Β 

ΠΑΙΚΤΗΣ Α 

Στρατηγικές Π Ρ 

Π (3, 3) + (2, 4)* 

Ρ (4, 2)* (1, 1)  

* Ισορροπία Nash, +maxi-min Σημείο Ισορροπίας 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, το παίγνιο έχει δύο σημεία ισορροπίας Nash, τα οποία 
αντιστοιχούν στιςδύο στρατηγικές στις οποίες ο ένας παίκτης συνεχίζει να ρυπαίνει ενώ ο άλλος 
λαμβάνει μέτρα περιορισμού της ρύπανσης. Οι καταστάσεις αυτές περιγράφουν επιλογές 
παικτών οι οποίοι είναι, κατά αντιστοιχία με τους νεαρούς οδηγούς της ιστορίας του παίγνιου, 
ιδιαίτερα επιρρεπείς στον κίνδυνο. Εάν οι δύο παίκτες είναι συντηρητικοί και επιθυμούν να 
μειώσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο, ελαχιστοποιώντας τις ενδεχόμενες ζημίες, τότε θα 
επιλέξουν τη στρατηγική (Π, Π), η οποία αποτελεί το σημείο ισορροπίας σύμφωνα με το 
κριτήριο maxi-min. 

Υπάρχουν τέσσερα ακόμα παίγνια με δομή αντίστοιχη με το παίγνιο της κότας, στα οποία τα 
σημεία ισορροπίας Nash προκύπτουν από τις στρατηγικές στις οποίες ο ένας παίκτης συνεχίζει 
να ρυπαίνει ενώ ο άλλος λαμβάνει μέτρα περιορισμού της ρύπανσης, ενώ το σημείο ισορροπίας 
και στα τέσσερα παίγνια, σύμφωνα με το κριτήριο maxi-min, είναι η στρατηγική περιορισμού της 
ρύπανσης και από τους δύο παίκτες. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6 και στα τέσσερα αυτά 
παίγνια υπάρχει μία κυρίαρχη στρατηγική για κάθε παίκτη, η οποία υποδηλώνει ότι μόνο η 

                                                           
22  Clemons, E., K., Schimmelbusch, H., The environmental prisoners’ dilemma or we’re all in this together: Can I trust 
you to figure it out?, A Retrospective on Information, Strategy, and Economics: After 20 Years at HICSS, What Have We 
Learned about IT and Strategy?, IEEE Computer Society ,Washington, 2007 
23 Susskind, L., E., Environmental diplomacy: Negotiating more effective global agreements, Oxford University Press, 
New York, 1994 
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χώρα που δεν διαθέτει κυρίαρχη στρατηγική σε αυτά τα παίγνια μπορεί να επιλέξει τη 
συντηρητική τακτική maxi-min προκειμένου να επιδιώξει το αποτέλεσμα (Π, Π). 

Πίνακας 6: Μη συμμετρικά παίγνια παραπλήσια με το παίγνιο της κότας 

 Β   Β 

Α 

Στρατηγικές Π Ρ  

Α 

Στρατηγικές Π Ρ 

Π (3, 4) + (2, 2)  Π (4, 3)+ (3, 4) * 

Ρ (4, 3)* (1, 1)  Ρ (2, 2) (1, 1) 

ΚΣ Β: Π  ΚΣ Α: Π 
         
 Β   Β 

Α 

Στρατηγικές Π Ρ  

Α 

Στρατηγικές Π Ρ 

Π (3, 4) + (2, 3)  Π (4, 3)+ (2, 4) * 

Ρ (4, 2)* (1, 1)  Ρ (3, 2) (1, 1) 

ΚΣ Β: Π  ΚΣ Α: Π 
*Ισορροπία Nash, +maxi-min Σημείο Ισορροπίας, ΚΣ Α, Β: Κυρίαρχη Στρατηγική Παίκτη  

 

Σε αυτή την κατηγορία παιγνίων, όπως και στο παίγνιο συντονισμού, η υιοθέτηση της 
στρατηγικής περιορισμού της ρύπανσης και από τους δύο παίκτες είναι εφικτή μόνο εφόσον ο 
κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής είναι πραγματικά αντιληπτός, οπότε και ενδέχεται να λάβουν 
αποφάσεις με βάση το κριτήριο maxi-min. Το γεγονός όμως ότι ο ένας παίκτης (ή και οι δύο 
παίκτες στην περίπτωση του παίγνιου της κότας) έχει κίνητρο να αποκλίνει από το σημείο 
ισορροπίας maxi-minαποτελεί βασικό μειονέκτημα στα πέντε συνολικά αυτά παίγνια. Πρακτικά, 
ένας παίκτης μπορεί να εκμεταλλευτεί την απροθυμία ανάληψης κινδύνου του άλλου παίκτη και 
να βελτιώσει τις απολαβές του υιοθετώντας τελικά τη στρατηγική Ρ, οδηγούμενος μάλιστα σε 
σημείο ισορροπίας Nash, από την οποία ο συντηρητικός παίκτης δεν είναι πρόθυμος να 
αποκλίνει. Επομένως, σε αυτήν την κατηγορία παίγνιων η υιοθέτηση στρατηγικήςπεριορισμού 
της ρύπανσης από μία χώρα επιτρέπει σε μία άλλη να αποκτήσει γεωπολιτικό ή οικονομικό 
πλεονέκτημα έναντι της πρώτης, όταν αποτιμά ότι τα οφέλη από αυτή την κίνηση είναι 
μεγαλύτερα από αυτά που προκύπτουν από τον περιορισμό της ρύπανσης.  

 

ΣΤ. Μη-συγκρουσιακά παίγνια 

 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν είναι υποχρεωτικό να αποτελούν αντικείμενο σύγκρουσης 
διεθνών συμφερόντων. Υπάρχει ένα σύνολο περιβαλλοντικών παίγνιων στα οποία η εύρεση 
συνεργατική λύσης μεταξύ των παικτών είναι σχετικά εύκολη και οι παίκτες δεν είναι αναγκαίο 
να βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων. Τα μη-συγκρουσιακά παίγνια αυτής της μορφής 
έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι η επιλογή της στρατηγική (Π, Π) επιφέρει τη μεγαλύτερη 
απολαβή και στους δύο παίκτες. Ακολούθως στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται το βασικό παίγνιο 
της κατηγορίας αυτής. 

Πίνακας 7: Βασικό μη-συγκρουσιακό παίγνιο 

 ΠΑΙΚΤΗΣ Β 

ΠΑΙΚΤΗΣ Α 

Στρατηγικές Π Ρ 

Π (4, 4) * + (3, 2) 

Ρ (2, 3) (1, 1) 
* Ισορροπία Nash, +maxi-min Σημείο Ισορροπίας 

 

Στο παίγνιο αυτό οι ορθολογικοί παίκτες θα επιλέξουν τη στρατηγική (Π, Π) ανεξάρτητα με το αν 
ακολουθούν στρατηγικές maxi-min ή ισορροπίας Nash. Σύμφωνα με το κριτήριο της ισορροπίας 
Nash, η επιλογή του περιορισμού της ρύπανσης είναι κυρίαρχη στρατηγική και για τους δύο 
παίκτες καθώς κανένας από τους δύο παίκτες δεν μπορεί να βελτιώσει τις απολαβές του 
επιλέγοντας άλλη στρατηγική εφόσον ο άλλος παίκτης δεν αποκλίνει από το σημείο 



Ενεργειακά Τετράδια / Energy Papers  11 

 

ισορροπίας.Στα πρότυπα του παραπάνω παίγνιου υπάρχει ένα σύνολο οκτώ μη-
συγκρουσιακών παιγνίων, με αντίστοιχη δομή απολαβών, τα οποία παρουσιάζονται 
ακολούθως. 

Πίνακας 8: Τα οκτώ μη-συγκρουσιακά περιβαλλοντικά παίγνια 

 Β   Β 

Α 

Στρατηγικές Π Ρ  

Α 

Στρατηγικές Π Ρ 

Π (4, 4) * + (3, 2)  Π (4, 4) * + (2, 3) 

Ρ (2, 3) (1, 1)  Ρ (3, 2) (1, 1) 

ΚΣ Α: Π. ΚΣ Β: Π  ΚΣ Α: Π. ΚΣ Β: Π 
         
 Β   Β 

Α 

Στρατηγικές Π Ρ  

Α 

Στρατηγικές Π Ρ 

Π (4, 4) * + (2, 2)  Π (4, 4)* + (3, 3) 

Ρ (3, 3) (1, 1)  Ρ (2, 2) (1, 1) 

ΚΣ Α: Π. ΚΣ Β: Π  ΚΣ Α: Π. ΚΣ Β: Π 
         
 Β   Β 

Α 

Στρατηγικές Π Ρ  

Α 

Στρατηγικές Π Ρ 

Π (4, 4)* (1, 2)  Π (4, 4)* (3, 3)+ 

Ρ (3, 3) + (2, 1)  Ρ (2, 1) (1, 2) 

ΚΣ Β: Π  ΚΣ Α: Π 
         
 Β   Β 

Α 

Στρατηγικές Π Ρ  

Α 

Στρατηγικές Π Ρ 

Π (4, 4)* (1, 3)  Π (4, 4)* (2, 3)+ 

Ρ (3, 2) + (2, 1)  Ρ (3, 1) (1, 2) 

ΚΣ Β: Π  ΚΣ Α: Π 
*Ισορροπία Nash, + maxi-min Σημείο Ισορροπίας, ΚΣ Α, Β: Κυρίαρχη Στρατηγική Παίκτη  

 

Όλα τα μη-συγκρουσιακά παίγνια έχουν κοινό γνώρισμα ότι η στρατηγική (Π, Π), η επιλογή 
δηλαδή του αμοιβαίου περιορισμού της ρύπανσης, αποτελεί ισορροπία Nash. Η στρατηγική (Π, 
Π) είναι επίσης το σημείο ισορροπίας maxi-min και η κυρίαρχη στρατηγική και για τους δύο 
παίκτες στα τέσσερα πρώτα παίγνια των δύο πάνω σειρών. Παρόλα αυτά, για τα επόμενα 
τέσσερα παίγνια, μόνο ένας από τους παίκτες διαθέτει κυρίαρχη στρατηγική, επομένως η 
στρατηγική maxi-min δεν αποτελεί τη βέλτιστη στρατηγική για το σύνολο,η οποία προκύπτει 
μόνο αν οι παίκτες επιλέξουν τη στρατηγική (Π, Π). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ακόμα και 
στην περίπτωση των μη-συγκρουσιακών παιγνίων,απαιτείται διεθνής συνεργασία προκειμένου 
να γίνει κατανοητό σε όλους τους παίκτες ότι η στρατηγική (Π, Π) είναι βέλτιστη κατά Παρέτο 
έναντι οποιασδήποτε άλλης στρατηγικής και να καλλιεργηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των 
επιφυλακτικών παικτών, οι οποίοι ενδέχεται να επιλέξουν τησυντηρητική στρατηγική μη 
περιορισμού της ρύπανσης24. 

 

Ζ. Δυστυχή παίγνια 

 

Υπάρχουν έξι περιβαλλοντικά παίγνια στα οποία το σημείο ισορροπίας Nash και το σημείο 
ισορροπίας maxi-min προκύπτουν από την επιλογή της στρατηγικής μη περιορισμού της 
ρύπανσης από τον έναν παίκτη και παράλληλα την επιλογή της στρατηγικής περιορισμού 
ρύπανσης από τον άλλο παίκτη. Σε αυτά τα παίγνια, που χαρακτηρίζονται ως “δυστυχή παίγνια” 
(unhappygames) και παρουσιάζονται ακολούθως στον Πίνακα 9, υπάρχει έντονη ασυμμετρία 

                                                           
24 Forgo, F., Fulop, J., Prill, M., Game theoretic models for climate change negotiations, European Journal of 
Operational Research 160, p.p. 252–267, 2005 
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μεταξύ των παικτών, καθώς οι δύο παίκτες έχουν διαμετρικά αντίθετες θεωρήσεις για το 
περιβαλλοντικό πρόβλημα25. 

 

Πίνακας 9: Δυστυχή παίγνια 

 Β   Β 

Α 

Στρατηγικές Π Ρ  

Α 

Στρατηγικές Π Ρ 

Π (3, 3)  (2, 4)* +  Π (3, 3) (1, 4) 

Ρ (4, 1) (1, 2)  Ρ (4, 2)* + (2, 1) 

         
 Β   Β 

Α 

Στρατηγικές Π Ρ  

Α 

Στρατηγικές Π Ρ 

Π (4, 3) (3, 4)* +  Π (4, 3) (2, 3)* + 

Ρ (2, 1)  (1, 2)  Ρ (3, 1) (1, 2) 

         
 Β   Β 

Α 

Στρατηγικές Π Ρ  

Α 

Στρατηγικές Π Ρ 

Π (3, 4) (1, 2)  Π (3, 4) (1, 3) 

Ρ (4, 3) * + (2, 1)  Ρ (4, 2)* + (2, 1) 

*Ισορροπία Nash, + maxi-min Σημείο Ισορροπίας 

 

Όταν ένα από τα έξι αυτά παίγνια, περιγράφει περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις, τότε η 
πιθανότητα κατάληξης αμοιβαίας συμφωνίας για τον περιορισμό της ρύπανσης είναι ιδιαίτερα 
ισχνή. Για παράδειγμα στα δύο παίγνια της δεύτερης σειράς που παρουσιάζονται στον Πίνακα 
9, ο Παίκτης Α έχει ως κυρίαρχη στρατηγική τον περιορισμό της ρύπανσης και ο Παίκτης Β έχει 
μεγαλύτερες απολαβές όταν ο Παίκτης Α επιλέγει τον περιορισμό της ρύπανσης. Παρόλα αυτά, 
η επιλογή του μη περιορισμού της ρύπανσης είναι η κυρίαρχη στρατηγική για τον παίκτη Β και 
στα δύο αυτά παίγνια και επιπλέον η υιοθέτηση της στρατηγικής ρύπανσης από τον παίκτη Β 
μειώνει τις απολαβές του παίκτη Α. Επομένως η κυρίαρχη στρατηγική του Παίκτη Α ωφελεί τον 
Παίκτη Β, αλλά η κυρίαρχη στρατηγική του Παίκτη Β βλάπτει τον Παίκτη Α. 

Η παραπάνω κατάσταση βρίσκει εφαρμογήκατά τη διάρκεια περιβαλλοντικών 
διαπραγματεύσεων στην περίπτωση όπου θεωρηθεί ότι ο παίκτης Α είναι οι ανεπτυγμένες 
χώρες και ο παίκτης Β οι αναπτυσσόμενες χώρες. Σε αυτή την περίπτωση, οι ανεπτυγμένες 
χώρες ωφελούνται από τον περιορισμό της ρύπανσης, όφελος που καρπώνονται και οι 
αναπτυσσόμενες χώρες. Παρόλα αυτά εάν η καλύτερη στρατηγική για τις αναπτυσσόμενες 
χώρες είναι να μην περιορίσουν τη ρύπανση, θέλοντας για παράδειγμα να περιορίσουν το 
κόστος ηλεκτροπαραγωγής χρησιμοποιώντας συμβατικές μονάδες παραγωγής, αυτό θα έχει 
αρνητικά αποτελέσματα για τις ανεπτυγμένες χώρες. Αξιοσημείωτο είναι ότι η επιλογή του μη 
περιορισμού της ρύπανσης ταυτόχρονα για τις ανεπτυγμένες χώρες και τις αναπτυσσόμενες 
χώρες δεν παρουσιάζει τη χαμηλότερη απολαβή για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην 
περίπτωση όπου οι παγκόσμιες περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις βασίζονται στο μοντέλο των 
δυστυχών παίγνιων, τότε, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία, θα πρέπει να υπάρξουν 
απολαβές και πιέσεις (carrotandstick) εκτός της δομής του παιγνίου, ώστε να μεταβληθεί η 
κατάταξη των απολαβών των αναπτυσσόμενων χωρών. 

 

Ζ. Παίγνια χωρίς καθαρή στρατηγική ισορροπίας Nash 

 

Υπάρχουν δύο ακόμα παίγνια που μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία παιγνίων 
περιβαλλοντικών διαπραγματεύσεων, τα οποία αποκαλούνται “κυκλικά παίγνια” (cycle) και στα 
οποία δεν υπάρχει κανένα σημείο αμιγούς στρατηγικής ισορροπίας Nash. 

                                                           
25 Robinson, D., Goforth, D., (2005). The Topology of the 2x2 games: A new periodic table, Routledge, New York 
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Στα παίγνια αυτά μοναδικό σημείο ισορροπίας, σύμφωνα με το κριτήριο maxi-min, είναι αυτό 
στο οποίο ο ένας παίκτης επιλέγει τη στρατηγική του περιορισμού της ρύπανσης ενώ ο άλλος 
επιλέγει τη στρατηγική του μη περιορισμού της Τα συμμετρικά αυτά παίγνια περιγράφουν 
διαπραγματεύσεις στις οποίες καμία στρατηγική δεν είναι διατηρήσιμη σε βάθος χρόνου από 
κανέναν παίκτη.  

Πίνακας 10: Περιβαλλοντικά παίγνια χωρίς καθαρή στρατηγική ισορροπίας Nash 

 Β   Β 

Α 

Στρατηγικές Π Ρ  

Α 

Στρατηγικές Π Ρ 

Π (3, 4) (2, 3) +  Π (4, 3) (1, 4) 

Ρ (4, 1) (1, 2)  Ρ (3, 2)+ (2, 1) 

+ maxi-min Σημείο Ισορροπίας 

 

Πράγματι, έστω ότι στο πρώτο παίγνιο του Πίνακα 10 οι δύο παίκτες εκκινούν από την επιλογή 
(Ρ, Ρ). Ο Παίκτης Α έχει συμφέρον να μεταβεί από την κατάσταση αυτή στην επιλογή Π 
(απολαβή από 1 σε 2). Όμως στην επιλογή (Π, Ρ) ο Παίκτης Β έχει συμφέρον να μεταβεί στην 
κατάσταση Π (απολαβή από 3 σε 4). Στη συνέχεια στην επιλογή (Π, Π) ο Παίκτης Α έχει 
συμφέρον να μεταβεί στην κατάσταση Ρ (απολαβή από 3 σε 4), δίνοντας στον Παίκτη Β το 
κίνητρο να μεταβεί πάλι στην αρχική κατάσταση (Ρ, Ρ) (απολαβή από 1 σε 2). Ο κύκλος αυτός 
μπορεί νασυνεχίζεται αέναα, παρόλο που η κατάσταση (Π, Π) υπερέχει κατά Παρέτο συγκριτικά 
με το σημείο ισορροπίας maxi-min(Π, Ρ), χωρίς παρόλα αυτά να είναι διατηρήσιμη, 
αποτελώντας και σημείο ισορροπίας. Σε αυτή την κατηγορία παιγνίων, οποιαδήποτε διεθνής 
περιβαλλοντική συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικάμε την παροχή κινήτρων και 
παροχών εκτός του πίνακα απολαβών του παίγνιου. 

 

Η. Σχολιασμός 

 

Τα 25 μοντέλα παιγνίων 2x2, τα οποία μπορούν να βρουν εφαρμογή στη διεθνή περιβαλλοντική 
διπλωματία κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, κατηγοριοποιούνται ως: δίλημμα των φυλακισμένων και δύο συναφή του παίγνια, 
παίγνιο συντονισμού, παίγνιο της κότας και τέσσερα συναφή του παίγνια, οκτώ μη 
συγκρουσιακά παίγνια,έξι δυστυχή παίγνια και δύο κυκλικά παίγνια χωρίς σημείο ισορροπίας 
Nash.  

Η σύγκριση των παιγνιακών μοντέλων δείχνει ότι οι πιο εύκολες περιβαλλοντικές 
διαπραγματεύσεις προκύπτουν ευλόγως στην περίπτωση όπου το παίγνιο που 
τιςπεριγράφειείναι μη συγκρουσιακό. Στην περίπτωση αυτή η επίτευξη συμφωνίας είναι σχετικά 
εύκολη και απαιτείται ένα ελάχιστο επίπεδο διαπραγμάτευσης προκειμένου να επιτευχθεί η 
βέλτιστη κατά Παρέτο επιλογή χωρίς οι συμμετέχοντες να επιλέξουν στρατηγικές maxi-min. 
Εστιάζοντας στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και δεδομένου ότι μέχρι στιγμής δεν έχει 
υπάρξει δεσμευτική συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά αντίθετα αρκετές δυσκολίες, τα μη 
συγκρουσιακά παίγνια δεν φαίνεται να περιγράφουν τη σημερινή κατάσταση των 
διαπραγματεύσεων. 

Η δυσκολία της αντιμετώπισης του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να οφείλεται 
στην αντιδιαμετρική αντίληψη των κρατών ως προς τα συμφέροντά τους. Εάν η υπόθεση αυτή 
είναι αληθής και το περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι όντως ένα δίλημμα των φυλακισμένων, τότε 
απαιτούνται κατάλληλα κίνητρα συνεργασίας προκειμένου να επιτευχθεί μία παγκόσμια 
συμφωνία. Ακόμα και στην περίπτωση όπου οι περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις 
χαρακτηρίζονται από έντονη ασυμμετρία, είναι πιθανό μία σωστά καταστρωμένη στρατηγική 
διαπραγμάτευσης σε συνδυασμό με κατάλληλα κίνητρα και πίεση σε άλλους τομείς 
ενδιαφέροντος, να οδηγήσουν σε συμφωνία μείωσης του επιπέδου εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.  
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Η εικόνα των διαπραγματεύσεων μετά τη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή στο Παρίσι26, είναι ότι τα περισσότερα κράτη προτίθενται να συνεργαστούν για τη 
μείωση του κινδύνου της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Η υπογραφή και τήρηση 
δεσμευτικής συμφωνίας παρόλα αυτά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση που θα τηρηθεί 
απέναντι στα κράτη που δεν δεσμεύονται ή αρνούνται να συνεργαστούν, έτσι ώστε το παίγνιο 
που περιγράφει τις διαπραγματεύσεις να μετατραπεί από δίλημμα των φυλακισμένων σε 
παίγνιο συντονισμού. Στο παίγνιο συντονισμού, η πορεία των διαπραγματεύσεων εξαρτάται 
από τον ορισμό του σημείου ισορροπίας και η επίτευξη διατηρήσιμης συμφωνίας ενδέχεται να 
απαιτεί προσεγγίσεις πέραν των αυστηρά οικονομικών προσεγγίσεων. 

Η ανάλυση των παιγνιακών μοντέλων που εξετάζονται δείχνει ότι το σημείο ισορροπίας Nash 
δεν αποτελεί τη μοναδική έννοια επίλυσης των παίγνιων (solution concept). Η απροθυμία 
ανάληψης κινδύνου και η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών ενδέχεται να οδηγήσουν τις 
χώρες, που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις, να υιοθετήσουν στρατηγικές 
ισορροπίας maxi-min, χωρίς αυτό να αποτελεί γενικό κανόνα. Οι στρατηγικές maxi-min 
ορισμένες φορές μπορούν να οδηγήσουν σε σημείο ισορροπίας Nash, ενώτο κριτήριο σημείου 
ισορροπίας Nash μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλές πιθανές λύσεις, χωρίς παρόλα αυτά να 
είναι δεσμευτικό ότι οι ορθολογικοί παίκτες θα επιλέξουν σε κάθε περίσταση στρατηγικές 
ισορροπιών Nash. 

Η σύγκριση των 25 παιγνιακών μοντέλων δείχνει ότι μικρές αλλαγές στις προτιμήσεις των 
παικτών μπορούν να μεταβάλλουν το σημείο ισορροπίας Nash, επομένως και να μεταβάλλουν 
τις προοπτικές συνεργασίας. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η μετατροπή του διλήμματος 
των φυλακισμένων σε παίγνιο συντονισμού, θέτοντας τις απολαβές των παικτών στη 
στρατηγική που περιγράφει την παράλληλη λήψη μέτρων περιορισμού της ρύπανσης στην 
πρώτη θέση της κατάταξης των προτιμήσεών τους. Όσο υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της 
κατάταξης προτιμήσεων των εμπλεκόμενων παικτών, μέσω διπλωματικών προσεγγίσεων και 
αύξηση της πληροφόρησης, τόσο θα υπάρχει περιθώριο για εύρεση συνεργατικής διατηρήσιμης 
λύσης. 

Στην περίπτωση εξέτασης των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, δεδομένης της 
αναγκαιότητας αντιμετώπισης πολλαπλών προβλημάτων, όπως η μείωση της φτώχειας και η 
οικονομική ανάπτυξη27, είναι πιθανό η μετάβασησε τεχνολογίες χαμηλών ή μηδενικών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου να μην αποτελεί προτεραιότητα για τις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Επομένως, οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να παρέχουν κατάλληλα κίνητρα, όπως 
επενδύσεις σε αυτού του είδους τις τεχνολογίες, μεταβίβαση τεχνογνωσίας ή άλλα οικονομικά 
κίνητρα, προκειμένου να ωθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες προς την κατεύθυνση της 
μείωσης της ρύπανσης. Αυτές οι επενδύσεις, δεν είναι απαραίτητο ότι θα επιφέρουν αλλαγές 
στη σχετική ισχύ των Μεγάλων Δυνάμεων, μπορούν μάλιστα να θεωρηθούν και ένας υγιής 
τρόπος ανταγωνισμού μεταξύ τους, καθώς η διάδοση πράσινων τεχνολογιών ενδέχεται να 
μεγαλώσει τη σφαίρα επιρροής μίας Μεγάλης Δύναμης με ειρηνικό τρόπο. 

Τα παίγνια που εξετάστηκαν δείχνουν ότι η αμοιβαία δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών 
ρύπων δεν είναι αναγκαστικά η καλύτερη τακτική για μία Μεγάλη Δύναμη. Στην περίπτωση του 
παίγνιου συντονισμού, η υιοθέτηση της στρατηγικής περιορισμού της ρύπανσης από μία 
Μεγάλη Δύναμη ή από ένα συνασπισμό κρατών, όπως για παράδειγμα είναι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, δίνει ισχυρό κίνητρο στα υπόλοιπα κράτη να υιοθετήσουν τη στρατηγική αυτή και να 
οδηγηθούν στο αμοιβαία για όλους συμφέρον σημείο ισορροπίας Nash(Π, Π). Εάν, παρόλα 
αυτά, μία ή περισσότερες από τις Μεγάλες Δυνάμεις έχει ως πρώτη προτεραιότητα τη 
μεγιστοποίηση της σχετικής της ισχύος, οποιεσδήποτε ενέργειες περιορισμού της ρύπανσης 
από τις άλλες χώρες ενδέχεται να είναι μάταιες. Ενώ στην περίπτωση του παίγνιου της κότας 
και των παραπλήσιών του παίγνιων, η δέσμευση μιας Μεγάλης Δύναμης ή ενός συνασπισμού 
κρατών ότι η κυρίαρχη στρατηγική του είναι ο περιορισμός της ρύπανσης, δίνει την ευκαιρία 
στον άλλον παίχτη να υιοθετήσει στρατηγική συνέχισης της ρύπανσης, οδηγώντας παράλληλα 
σε σημείο ισορροπίας Nash(Π, Ρ) ή (Ρ, Π). Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, αμοιβαία συμφωνία 

                                                           
26 http://www.cop21paris.org/ 
27Pezzey, J., (1992). Sustainable development concepts: An economic analysis, World Bank Environmental, 
Washington DC 
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μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν και ο δεύτερος παίχτης επιλέξει συντηρητικά τη στρατηγική 
περιορισμού της ρύπανσης, καταλήγοντας στο σημείο ισορροπίας maxi-min(Π, Π). 

Η πιο δύσκολη περίπτωση επίτευξης συμφωνίας εμφανίζεται όταν ένα από τα μεγάλα κράτη, τα 
οποία είναι και υπεύθυνα για μεγάλο μέρος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εκτιμάει 
ότι οι απολαβές του είναι μεγαλύτερες όταν επιλέγει τον μη περιορισμό της ρύπανσης, ενώ όλα 
τα άλλα κράτη επιλέγουν τον περιορισμό της. Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται στο δίλημμα των 
φυλακισμένων, στο παίγνιο της κότας και στα δυστυχή παίγνια. Στο παίγνιο των φυλακισμένων 
και οι δύο παίχτες επιλέγουν τη στρατηγική του μη περιορισμού της ρύπανσης, οδηγούμενοι σε 
ισορροπία Nash.Στο παίγνιο της κότας, η από κοινού υιοθέτηση στρατηγικής maxi-min υπάρχει  
η περίπτωση μεν να οδηγήσει στη στρατηγική του περιορισμού της ρύπανσης (Π, Π), αλλά η 
υιοθέτηση της στρατηγικής αυτής, μονομερώς από έναν μόνο παίκτη, μπορεί να γίνει 
αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον άλλο παίκτη. Στην κατηγορία των δυστυχών παίγνιων, τόσο 
το σημείο ισορροπίας Nash, όσο και το σημείο ισορροπίας maxi-min οδηγούν πάντοτε σε μη 
επίτευξη συμφωνίας και αύξηση της έκθεσης στον κίνδυνο ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. 

Συμπερασματικά, η εξέταση των 25 παιγνιακών προτύπων αποδεικνύει ότι οι βασικοί 
παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση παγκόσμιων περιβαλλοντικών 
πολιτικών που μπορούν να προκαλέσουν μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, 
είναι οι ακόλουθοι: 

1. Η εκτίμηση του μεγέθους του περιβαλλοντικού κινδύνου από τα εμπλεκόμενα κράτη. 
2. Ο βαθμός στον οποίο οι κυβερνήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων ενδιαφέρονται για τις 

μελλοντικές επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και όχι αποκλειστικά για τα 
βραχυχρόνια οφέλη από την αύξηση της σχετικής τους ισχύος. 

3. Ο βαθμός στον οποίο οι περιβαλλοντικές πολιτικές δεν δίνουν σαφές πλεονέκτημα 
επιλεκτικά σε ορισμένες Μεγάλες Δυνάμεις ή ομάδες κρατών. 

4. Το κατά πόσο οι πολιτικές αυτές μπορούν να προκαλέσουν επενδύσεις σε πράσινες 
τεχνολογίες και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, με παράλληλη τόνωση της 
οικονομικής ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
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