
Teoria gier

zbiorek zada«
Michaª Krawczyk

DECYZJE INDYWIDUALNE

1. Zyski przedsi¦biorcy zale»¡ od poziomu popytu, którego nie da si¦ prze-

widziec z pewno±ci¡. Przedsi¦biorca szacuje natomiast, »e prawdopodo-

bie«stwa poszczególnych poziomów: niskiego, ±redniego i wysokiego popy-

tu wynosz¡ odpowiednio pn, ps, pw. Przedsi¦biorca rozwa»a trzy mo»liwe

dziaªania, które mog¡ przynie±¢ ró»ne zyski, zale»nie od popytu. Zaª¡czona

tabela zawiera odpowiednie warto±ci (w milionach zªotych).

strategia; popyt rynkowy niski ±redni wysoki
zainwestowa¢ (Z) 1 16 49
trwa¢ (T) 9 16 36
wycofa¢ si¦ (WS) 16 16 16

(a) Zaªó», »e f. u»yteczno±ci przedsi¦biorcy dana jest wzorem u(x) = x.

Dla ka»dej ze strategii podaj warunki na pn, ps, pw, które musz¡

by¢ speªnione by dana stratgia okazaªa si¦ optymalna. Czy któr¡± ze

strategii mo»na z pewno±ci¡ wykluczy¢?

(b) Zaªó» teraz, »e wszystkie stany ±wiata s¡ jednakowo prawdopodobne.

Któr¡ strategie wybraªby przedsi¦biorca maksymalizuj¡cy warto±¢

oczekiwan¡ zysku?

(c) A któr¡ wybraªby przedsi¦biorca o funkcji u»yteczno±ci u(x) = x0.5?

2. Basia lubi jabªka i pomara«cze. Jest zawsze gotowa wymieni¢ jedn¡ poma-

ra«cz na dokªadnie dwa jabªka. Podaj trzy przykªady funkcji u»yteczno-

±ci, która poprawnie reprezentuje jej preferencje. W dwóch z nich wybierz

form¦ funkcyjn¡, w której u»yteczno±¢ nie jest liniow¡ funkcj¡ liczby kon-

sumowanych owoców danego typu.

3. Czesªaw mo»e dosta¢ si¦ z A do B przy pomocy roweru, autobusu lub sa-

mochodu. Podró» rowerem zawsze zajmuje 12 minut. Podró» autobusem
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zajmuje 12 minut plus dodatkowo trzy minuty je±li s¡ korki. Podró» samo-

chodem zajmuje 7 minut, ale ten czas podwaja si¦ je±li s¡ korki. Jedynym

celem Czesªawa jest dosta¢ si¦ do B jak najszybciej. Przedstaw t¦ sytuacj¦

w postaci macierzy, wska» które decyzje s¡ zdominowane sªabo lub ±ci±le

(przez które inne decyzje). Która decyzja jest najbezpieczniejsza?

GRY W POSTACI NORMALNEJ

4. W ka»dej z poni»szych dwuosobowych gier wska»

(a) strategie sªabo/±ci±le dominuj¡ce

(b) strategie najbezpieczniejsze

(c) wszystkie równowagi Nasha

L M R
U 0;2 2;0 3;6
I 4;1 0;2 2;0
D 1;2 3;0 5;1

L M R
U 4;4 3;2 2;0
I 2;3 5;5 -3;1
D -1;4 0;3 1;6

5. Przedstaw w postaci macierzowej duopol Cournota, w którym p = max(7−
q1− q2, 0), MC1 =MC2 = 1. Wska» w macierzy strategie sªabo zdomino-

wane. Potwierd¹ wynik korzystaj¡c bezpo±rednio z funkcji zysku. Znajd¹

najlepsze odpowiedzi, przedstaw gra�cznie krzyw¡ reakcji, wyznacz rów-

nowag¦ Nasha

6. Ka»da z trzech osób jednocze±nie decyduje czy wykona¢ pewne zadanie.

Wi¡»e si¦ to z indywidualnym kosztem (niezale»nym od tego czy inni je

wykonaj¡), ale je±li nikt si¦ nie podejmie, skutki b¦d¡ katastrofalne dla

wszystkich. Przedstaw t¦ symetryczn¡ gr¦ w postaci dwóch macierzy 2x2

z wypªatami pasuj¡cymi do opisu i znajd¹ jej równowagi.

7. Pracodawca zatrudnia pracownika, obiecuj¡c mu pªac¦ w. Pracownik mo»e

si¦ przykªada¢ (P ) albo obija¢ (O). Praca wi¡»e si¦ z wysiªkiem e, gdzie

w > e > 0. Je±li pracownik si¦ przykªada, pracodawca ±rednio uzyskuje
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przychód r, w przeciwnym razie jedynie r2 . Przedsi¦biorca nie mo»e okre±li¢

czy pracownik si¦ przykªada czy nie, chyba, »e przeprowadzi inspekcj¦

(I), co kosztuje go c. Inspekcja wyka»e z pewno±ci¡ czy pracownik si¦

przykªada czy obija; w tym ostatnim przypadku nie otrzyma pensji. Obie

decyzje (P/O i I/BI) podejmowane s¡ jednocze±nie.

(a) Przedstaw t¦ sytuacj¦ jako gr¦ macierzow¡ (pracownik jako gracz

wierszowy)

(b) Jakie warunki musz¡ by¢ speªnione by gra miaªa równowag¦ w stra-

tegiach czystych?

(c) Przyjmij, »e te warunki NIE s¡ speªnione. Wyznacz wzory na praw-

dopodobie«stwo przykªadania si¦, p i prawdopodobie«stwo inspekcji,

(q), w równowadze w strategiach mieszanych.

(d) Zaªó», »e w = 5, e = 3, r = 10, c = 2. Znajd¹ równowag¦ (mo»esz

skorzysta¢ z wcze±niejsznych wyników).

(e) Przy tych samych danych zaªó», »e pracodawca mo»e skuteczne zo-

bowi¡za¢ si¦ z góry do pewnego prawdopodobie«stwa inspekcji. Czy

mo»e w tej sytuacji osi¡gn¡¢ wy»sz¡ wypªat¦ ni» w powy»szej równo-

wadze? Jakie prawdopodobie«stwo inspekcji powinien wybra¢? Sko-

mentuj ró»nic¦ w stosunku do wypªaty w równowadze.

8. (Malawski) Partnerzy w dwuosobowej spóªce niezale»nie od siebie decydu-

j¡ o poziomach wysiªku wkªadanego w dziaªalno±¢ spóªki. Przy poziomach

wysiªku e1 i e2 spóªka przynosi dochód P (e1, e2) = 4(e1 + e2 +
e1e2
4 ), któ-

ry wspólnicy dziel¡ po poªowie. Koszt wysiªku ei dla gracza i wynosi e2i .

Przyjmujemy, »e e1 i e2 mog¡ by¢ dowolnymi liczbami z przedziaªu [0, 4].

(a) Wyznacz równowag¦ Nasha tej gry i dochód spóªki w tej równowadze.

(b) Jaki jest maksymalny mo»liwy dochód spóªki (netto) i przy jakich

strategiach jest osi¡gany?

(c) Poka», »e strategie e1 = 0, 5 oraz e2 = 3 s¡ zdominowane.

9. Rozwa»my dwie �rmy konkuruj¡ce na rynku homogenicznego dobra. Obie

jednocze±nie wybieraj¡ ceny, p1 i p2 � dowolne liczby rzeczywiste z zakresu

[0, 100]. Ka»dy konsument kupuje od �rmy oferuj¡cej najni»sz¡ cen¦ (przy
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czym popyt dzieli si¦ na póª gdy ceny s¡ dokªadnie takie same). Firmy

produkuj¡ po kosztach kra«cowych, odpowiednio, c1 i c2, gdzie 0 ≤ c1 <

c2 ≤ 100. Nie ma kosztów staªych. Kazda z �rm maksymalizuje zatem

qi(pi − ci), gdzie qi oznacza list¦ sprzedanych jednostek. Popyt rynkowy

dany jest wzorem D(p) = 100− p.

(a) Dla ka»dej z �rm znajd¹ cene monopolisty (tj. tak¡, któr¡ ustanowi-

ªaby, gdyby byªa sama na rynku)

(b) Zde�niuj gr¦ jednoczesn¡ mi¦dzy dwiema �rmami: jakie maj¡ strate-

gie, jak wypªaty zale»¡ od strategii? Czy jest to zale»no±¢ ci¡gªa czy

wypªata mo»e si¦ skokowo zmieni¢ przy maªej zmianie ceny?

(c) Czy zawsze istnieje najlepsza odpowied¹? Czy istnieje równowaga

Nasha w straegiach czystych? Czy istnieje równowaga w stratechiach

nie-zdominowanych? (rozró»nij dwa przypadki: c1 = c2 i c1 < c2).

(d) Odpowiedz na powy»sze pytania gdy dozwolone s¡ tylko ceny caªko-

wite: (0, 1, 2, . . . , a). Zaªó», »e c1 i c2 tak»e s¡ caªkowite.

10. Znajd¹ równowagi w strategiach czystych i mieszanych w nast¦puj¡cych

grach:

Left Right
Up 1,2 4,2
Down 2,4 1,3

Left Right
Up 4,2 1,3
Down 2,3 2,2

Left Center Right
Up 1,2 4,2 4,1
Down 2,4 1,3 2,0

11. Atak lotniczy (Osborne i Rubinstein). Armia A dysponuje jednym samolo-

tem, który mo»e zaatakowa¢ jeden z trzech celów. Armia B ma jedno samo-

bie»ne dziaªo przeciwlotnicze, które mo»e usytuowa¢ w jednym z tych ce-

lów. Warto±ci strategiczne tych trzec celów okre±lono jako v1 > v2 > v3 >

0. Je±li cel i jest niebroniony i zostanie zaatakowany, armia A zyskuje, a ar-

mia B traci vi. Zapisz t¦ interakcj¦ jako gr¦ macierzow¡, znajd¹ równowag¦
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w strategiach mieszanych. (Podpowied¹: nie ma pewno±ci, które strategie

w ogóle b¦d¡ u»ywane. Najpierw wyka», »e nie ma równowagi w strategiach

czystych. Udowodnij, »e w równowadze gracz A b¦dzie wykorzystywa¢

strategi¦ 1 z dodatnim prawdopoobie«stwem (p1 > 0). Nast¦pnie wyka»,

»e je±li gracz A b¦dzie u»ywa¢ strategiii 3 z dodatnim prawdopodobie«-

stwem, to tak»e strategii 2. Nadto, »e w równowadze nie mo»e zachodzi¢

p1 = 1. Szukamy zatem dwóch typów równowagi: p1 > 0, p2 > 0, p3 = 0

i p1 > 0, p2 > 0, p3 > 0. Jakie (nie)równo±ci winny speªnia¢ oczekiwane

wypªaty z poszczegególnych strategii w tych równowagach? Czy zawsze

b¦d¡ istnie¢ oba typy, czy zale»y to od warto±ci vi?

12. (*) Rozwa» rynek z dwoma �rmami produkuj¡cymi to samo dobro. Jedno-

cze±nie wybieraj¡ ceny p1 i p2 ze zbioru nieujemnych liczb rzeczywistych.

Zaªó», »e koszty produkcji s¡ zerowe. Je±li pi < pj , wtedy popyt na produkt

�rmy i wyniesie D(pi), a popyt na produkt �rmy j wyniesie 0. Podziel¡

si¦ po równo w przypadku jednakowych cen. Funkcja popytu dana jest

wzorem D(p) = 1√
1+p

.

(a) Znajd¹ równowag¦ Nasha w strategiach czystych

(b) Znajd¹ symetryczn¡ równowag¦ Nasha w strategiach mieszanych, w

której gracze wybieraj¡ cen¦ z rozkªadu o no±niku [pmin,∞) (czyli

»adna cena poni»ej pmin nie zostanie wybrana, ale ka»da równa lub

wi¦ksza ni» pmin czasem zostanie wybrana). [HINT: jaka jest ocze-

kiwana warto±¢ zysku gracza wybieraj¡cego p = pmin? Jaka zatem

jest oczekiwana warto±¢ zysku dla dowolnego p > pmin? Na tej pod-

stawie mo»esz wyznaczy¢ szans¦ sprzedania czegokolwiek po cenie

p, co okre±li dystrybuant¦ równowagowej strategii mieszanej. Czy to

si¦ uda dla ka»dej pmin Czy oczekiwane wypªaty s¡ jednakowe we

wszystkich równowagach?

GRY Z NIEDOSKONA�� INFORMACJ�

13. Dwie �rmy jednocze±nie decyduj¡ czy walczy¢ o pewien rynek czy zre-

zygnowa¢. Je±li walcz¡, silniejsza �rma wygra. Wygrywaj¡cy otrzymuje

wypªat¦ 1, przegrywaj¡cy wypªat¦ minus 1. Je±li tylko jedna jest gotowa

walczy¢, otrzymuje wypªat¦ 1. Firma zawsze otrzyma wypªat¦ 0 rezygnu-

j¡c z walki.
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(a) Przedstaw t¦ sytuacj¦ w postaci dwóch macierzy: pierwszej dla przy-

padku gdy Firma 2 jest silniejsza, a drugiej dla przypadku gdy Firma

2 jest sªabsza. Czy s¡ to gry ±ci±le konkurencyjne? Znajd¹ ich rów-

nowagi.

(b) Zaªó» teraz, »e Firma 1 nie wie czy Firma 2 jest silniejsza czy sªab-

sza, przypisuje jedynie prawdopodobie«stwo 0,4 do pierwszej z tych

mo»liwo±ci. Firma 2 zna swój typ. Znajd¹ równowag¦ Bayesa-Nasha

(strategie dla �rmy 1 i ka»dego z typów �rmy 2, których nie opªaca

si¦ zmienia¢ bior¡c pod uwag¦ aktualne strategie innych).

(c) To samo zadanie, tylko inne aprioryczne przekonanie Firmy 1 � teraz

przypisuje silnemu typowi Firmy 2 prawdopodobie«stwo 0,7.

14. (Levine) Stephen J. Seagull musi zadecydowa¢ czy zrobi¢ nowy �lm. Je-

±li decyzja jest negatywna, zarówno on jak i Clod VandeCamp otrzymuj¡

u»yteczno±¢ 10. Je±li pozytywna, SJS i CVC musz¡ jednocze±nie zadecy-

dowa¢ kogo chc¡ na re»ysera: George'a Spellbindera czy Eda Tree. Je±li nie

skoordynuj¡ swoich wyborów, �lm nie powstanie, a wskutek straty czasu

ka»dy osi¡gnie u»yteczno±¢ 0. Je±li obaj wybior¡ Spellbindera, �lm b¦dzie

sukcesem i ich u»yteczno±ci wynios¡ po 20. Je±li obaj wybior¡ Eda Tree,

�lm b¦dzie sªaby, a u»yteczno±ci wynios¡ po 5. Przedstaw gr¦ w postaci

ekstensywnej (drzewka) i normalnej (macierzy). Znajd¹ wszystkie równo-

wagi Nasha. Które z nich s¡ stabilne wzgl¦dem podgier? Zastosuje koncept

eliminacji sªabo zdominowanych strategii i koncept indukcji wprzód (for-

ward induction).

15. (Osborne i Rubinstein) Sformuªuj poni»sz¡ zabaw¦ jako gr¦ dynamiczn¡

z niedoskonaª¡ informacj¡. Najpierw Gracz 1 otrzymuje kart¦, z jednako-

wym prawdopodobie«stwem Wysok¡ (W) lub Nisk¡ (N). Tylko on wie,

któr¡ otrzymaª. Gracz 1 ogªasza, »e karta jest N i pªaci Graczowi 2 jeden

zª, albo »e karta jest w. Wówczas Gracz 2 mo»e si¦ podda¢, albo za»¡da¢

pokazania karty. Je±li si¦ podda, pªaci 1 zª graczowi 1. Natomiast je±li

za»¡da pokazania karty, pªaci mu 4 zª, je±li jest faktycznie W i otrzymuje

od niego 4 zª je±li jednak jest N. Znajd¹ równowagi tej gry.

16. Znajd¹ doskonaªe równowagi bayesowskie gry przedstawionej na rysunku.
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Rysunek 1:

17. (Levine) Prezydent USA Bert C. Tree wkrótce b¦dzie negocjowaª poro-

zumienie pokojowe z premierem Hapistanu. Premier s¡dzi, »e Prezydent

Tree reprezentuje jeden z dwóch typów: jest Normalny (N) albo Szalony

(S). Prawdopodobie«stwo typu N oznaczmy przez p. Zanim rozpoczn¡ si¦

negocjacje, Prezydent Tree mo»e zbombardowa¢ inny kraj. Koszt takiej

decyzji dla Prezydenta Tree wynosi zero je±li reprezentuje typ S i 1 w

przypadku typu N. Nast¦pnie Premier mo»e zªo»y¢ Prezydentowi dobr¡

propozycj¦ (u»yteczno±¢ D > 0 dla Prezydenta) lub zª¡ (u»yteczno±¢ 0).

Wypªata dla Premiera wynosi 1 gdy da typowi S dobr¡ propozycj¦ albo

typowi N zª¡ propozycj¦ i 0 w przeciwnym wypadku.

(a) Narysuj drzewo gry

(b) Znajd¹ równowagi Nasha w strategiach czystych dla (przedziaªów)

mo»liwych warto±ci p i D.

(c) Znajd¹ równowag¦ Nasha w strategiach mieszanych dla warto±ci p =

3/4 i D = 2.

(d) Spo±ród powy»szych podaj przykªady równowag ª¡cz¡cych, separuj¡-

cych i hybrydowych (jeden typ wykonuje jedn¡ akcj¦, a drugi miesza).

GRY POWTARZALNE

18. (Levine) Rozwa» gr¦, w której Nowy Gracz musi zdecydowa¢ czy wej±¢ na

rynek. Je±li nie wejdzie, Gracz Zasiedziaªy otrzymuje wypªat¦ 2, a Nowy 0.

Je±li wejdzie, Zasiedziaªy wybiera mi¦dzy walk¡ a wspóªprac¡. Je±li walczy,

7



S1 S2
S1 2,2 0,3
S2 1,2 1,1

obie �rmy otrzymuj¡ −1. Je±li wspóªprace, obie otrzymuj¡ 1. Przypu±¢-

my, »e taka gra powtarzana jest w niesko«czono±¢ przez nie±miertelnego

Zasiedziaªego o wspóªczynniku dyskonta δ z kolejnymi Nowymi (z których

ka»dy trwa tylko jeden okres).

(a) Podaj posta¢ ekstensywn¡ (drzewka) i normaln¡ (macierzow¡) stage

game.

(b) Jaka jest SPNE tej gry?

(c) Jakie inne (nie-stabilne wzgl¦dem podgier) równowagi ma ta gra? Co

je charakteryzuje w porównaniu z SPNE?

(d) Czy powtarzanie SPNE stage game niezale»nie od historii stanowi

SPNE supergry?

(e) Dla jakich warto±ci δ nast¦puj¡ce strategie stanowi¡ SPNE: dopó-

ki zasiedziaªy nigdy nie wybraª wspóªpracy w przeszªo±ci, Nowi nie

wchodz¡, a Zasiedziaªy walczy o ile jednak wejd¡. Natomiast je±li

zasiedziaªy cho¢ raz w przeszªo±ci wspóªpracowaª, Nowi wchodz¡, a

Zasiedziaªy wspóªpracuje.

19. Dla poni»szych gier przedstaw w postaci nierówno±ci i w postaci gra�cznej

zbiór ±rednich dyskontowanych wypªat, które mog¡ by¢ osi¡gni¦te przez

graczy w równowadze stabilnej wzgl¦dem podgier supergry, w której dana

gra macierzowa jest (jako stage game) rozgrywana

(a) trzykrotnie

(b) T -krotnie (mo»esz zaªo»y¢, »e T jest nieparzyste)

(c) w niesko«czono±¢

z jednakowym dla obu graczy wspóªczynnikiem dyskonta δ.

AUKCJE
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S1 S2 S3
S1 0,0 2,1 3,0
S2 1,2 0,0 3,0
S3 0,3 0,3 2,2

20. (*) Przypadek awersji do ryzyka. Rozwa»my kupuj¡cych wykazuj¡cych

awersj¦ do ryzyka, Ui(x) = xαi , gdzie 1 > αi > 0. Wyka», »e w aukcji

pierwszej ceny strategi¡ równowagow¡ jest

bi(vi) =
n− 1

n− 1 + α1
vi.

21. Porównanie formatów aukcji. Trzech neutralnych wobec ryzyka graczy

konkuruje w aukcji kopertowej. Ich wyceny dobra s¡ niezale»ne, jedno-

stajne na [0, 1]. Wynosz¡ akurat v1 = 0, 7, v2 = 0, 9, v3 = 0, 2 (cho¢ ka»dy

zna tylko swoj¡ wycen¦). Korzystaj¡c ze stosownych wzorów poznanych

na wykªadzie oblicz jakie zostan¡ zªo»one oferty, kto wygra aukcj¦ i ile

zarobi aukcjonariusz w przypadku aukcji:

(a) pierwszej ceny

(b) drugiej ceny

(c) all-pay?

Skomentuj wynik w ±wietle RET.

22. Korzystaj¡c z RET udowodnij, »e w aukcji trzeciej ceny, w przypadku

jednego dobra (zob. HW3), licytowanie b = v nie stanowi równowagi.

23. Kupuj¡cy i, i = 1, 2 wycenia przedmiot aukcji na vi, losowane niezale»nie

z rozkªadu jednostajnego na [0, 1].

(a) Sprzedaj¡cy organizuje aukcj¦ pierwszej ceny. Zakªadaj¡c, »e kupu-

j¡cy korzystaj¡ z liniowych strategii, tj. bi(vi) = aivi, i = 1, 2, gdzie

ai jest dodatni¡ staª¡, znajd¹ równowag¦ (tj. warto±ci a1, a2).

(b) Zaªó» teraz, »e sprzedaj¡cy korzysta z aukcji malej¡cej: ceny id¡ w

dóª a» który± z kupuj¡cych powie �stop� kupuj¡c po tej cenie. Znajd¹

równowag¦.
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(c) Zaªó» teraz, »e Kupuj¡cy 2 ma prawo kupi¢ po cenie zaproponowanej

przez Kupuj¡cego 1: K1 skªada swoj¡ ofert¦ b1, po czym K2 kupuje

po tej cenie lub rezygnuje (a wówczas po tej»e cenie kupuje K1).

Znajd¹ SPNE.

(d) Czy istniej¡ równowagi Nasha w punkcie C, które nie s¡ stabilne

wzgl¦dem podgier? (hint: niewiarygodne gro¹by).

(e) Porównaj przychody osi¡gane przez sprzedaj¡cego w przypadkach a)

i c). Czy RET si¦ stosuje? Je±li nie: czemu nie?

24. Ka»dy z trzech kupuj¡cych obserwuje prywatny sygnaª si wylosowany

niezale»nie z rozkªadu jednostajnego na [0, 1]. Warto±¢ dobra wynosi V =

s1 + s2 + s3.

(a) Rozwa» aukcj¦ rosn¡c¡ (japo«sk¡). Jaka jest maksymalna kwota, któ-

r¡ kupuj¡cy mo»e bezpiecznie zalicytowa¢ zakªadaj¡c, »e nikt inny

jeszcze nie zrezygnowaª?

(b) Korzystaj¡c z argumentów analogicznych do tych przedstawionych na

wykªadzie wyka», »e w równowadze kupuj¡cy z najni»szym sygnaªem,

s(3), powinien przy tej wªa±nie kwocie zrezygnowa¢.

(c) W jaki sposób zmieni¡ si¦ przekonania pozostaªych na temat warto±ci

dobra?

(d) Jak¡ wielko±¢ mog¡ teraz bezpiecznie licytowa¢ pozostali?

(e) Wyka», »e przy tej wªa±nie kwocie zrezygnuje kupuj¡cy o ±rodkowym

sygnale.

(f) Kto zrezygnuje przy jakiej cenie i ile wyniesie przychód sprzedaj¡cego

je±li sygnaªy wynosz¡ s1 = 0, 6, s2 = 0, 8, s3 = 0, 4?

(g) A jakie oferty zªo»yliby kupuj¡cy zaobserwowawszy takie sygnaªy w

aukcji drugiej ceny i ile wyniósªby wówczas przychód sprzedaj¡cego?

NEGOCJACJE

25. Dwóch graczy. Ciastko warte jest 1 w pierwszym okresie, w kolejnych dys-

kontowane z u»yciem δ. W okresach nieparzystych propozycj¦ podziaªu

skªada gracz 1 z prawdopodobie«stwem p > .5, w przeciwnym razie gracz
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2. W parzystych odwrotnie. To, kto skªada propozycj¦ jest losowane bez-

po±rednio przed propozycj¡. Gra ko«czy si¦ gdy propozycja zostanie przy-

j¦ta, a wpp proceduje do nast¦pnego okresu. Znajd¹ stacjonarn¡, stabiln¡

wzgl¦dem podgier równowag¦ w przypadku

(a) Dwóch okresów (po odrzuceniu drugiej oferty obaj dostaj¡ zero)

(b) Niesko«czonej liczby okresów

26. Dwóch graczy. Cztery niepodzielne, jednakowe ciastka. W kolejnych dys-

kontowane z u»yciem δ. W okresach nieparzystych propozycj¦ podziaªu

skªada gracz 1, w parzystych gracz 2. Gra ko«czy si¦ gdy propozycja zosta-

nie przyj¦ta, a wpp proceduje do nast¦pnego okresu. Znajd¹ stacjonarn¡,

stabiln¡ wzgl¦dem podgier równowag¦ w przypadku

(a) Dwóch okresów (po odrzuceniu drugiej oferty obaj dostaj¡ zero)

(b) Niesko«czonej liczby okresów

27. Dwóch graczy. Ciastko warte jest 1 w pierwszym okresie, przej±cie do ko-

lejnego zawsze wi¡»e si¦ z kosztem c dla ka»dego z graczy. W okresach nie-

parzystych propozycj¦ podziaªu skªada gracz 1, w parzystych gracz 2. Gra

ko«czy si¦ gdy propozycja zostanie przyj¦ta, a wpp proceduje do nast¦p-

nego okresu. Znajd¹ stacjonarn¡, stabiln¡ wzgl¦dem podgier równowag¦

w przypadku

(a) Dwóch okresów (po odrzuceniu drugiej oferty obaj dostaj¡ zero)

(b) Niesko«czonej liczby okresów

Do czego d¡»¡ równowagowe wypªaty gdy c d¡»y do zera? Zinterpretuj ten

wynik.
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