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Teoria gier

Cel: Zapoznanie s luchaczy z narz ↪edziami teorii gier i jej g lównymi zastosowaniami we wspó l-
czesnej ekonomii. Nacisk po lożony zostanie na formalne modelowanie zjawisk ekonomicznych za
pomoc ↪a j ↪ezyka teorii gier niekooperacyjnych i kooperacyjnych.

Ocena: 100% egzamin końcowy.

Literatura: Maschler, Solan, and Zamir (2013), Fudenberg and Tirole (2002)

Dodatkowa literatura: Myerson (1991), Osborne and Rubinstein (1994), Gibbons (1992) or
Aumann and Maschler (1995).

Wiele zastosowań teorii gier jest omówionych w ksi ↪ażce Rasmusen (2006). Wprowadzenie do
teorii gier można także znaleźć w podr ↪ecznikach w j ↪ezyku polskim: Malawski, Wieczorek, and
Sosnowska (2004) oraz Straffin (2004).

Semestralny plan zaj
↪
eć:

W1. Krótkie wprowadzenie do teorii gier niekooperacyjnych. Gra w postaci strategicznej (de-
finicja). Definicja odwzorowania najlepszej odpowiedzi. Równowaga Nasha w strategiach
czystych (PSNE). Rozwini ↪ecie gry o strategie mieszane. Równowaga Nasha w strategiach
mieszanych (MSNE). Zastosowania teorii gier w na rynkach oligopolistycznych: modele
Cournota oraz Bertrandta ze zróżnicowanym produktem. Strategiczna komplementarność
i substytucyjność.
literatura: Fudenberg and Tirole (2002): 1

W2. Ewolucyjna stabilność i inne koncepty równowagi dla gier strategicznych (równowaga sko-
relowana oraz równowaga drż ↪acej r ↪eki). Definicja strategii ewolucyjnie stabilnej (ESS).
Zależność pomi ↪edzy strategiami w równowadze Nasha (czystej i mieszanej), a ESS. Gry
Bayesowskie
literatura: Fudenberg and Tirole (2002): 2, 6

W3. Gry w postać rozwini ↪etej (ekstensywnej) z doskona l ↪a informacj ↪a. Historia gry. Równowaga
Nasha w grze rozwini ↪etej. Równowaga doskona la (ze wzgl ↪edu na pod-gry, SPNE). Gry
przetargowe Rubinsteina. Gry w postaci ekstensywnej z symultanicznymi ruchami oraz
niepewności ↪a. Gry z niekompletn ↪a informacj ↪a. Sekwencyjna racjonalność (SR) i s laba
doskona la równowaga Bayesowska (WPBE). Równowaga sekwencyjna (SE).
literatura: Fudenberg and Tirole (2002): 3, 4.4, 8.1-8.3

W4. Strategie otwartej i zamkni ↪etej p ↪etli. Problem niespójności czasowej decyzji. Gry powta-
rzalne skończon ↪a i nieskończon ↪a liczb ↪e razy. Twierdzenia koleżków.
literatura: Fudenberg and Tirole (2002): 4.7, 5.1-5.3, 5.5-5.6

W5. Zastosowanie gier z asymetri ↪a informacyjn ↪a. Negatywna selekcja. Screening oraz sygna-
lizowanie. Równowaga separuj ↪aca i pooling. Istnienie równowagi. Pokusa nadużycia i
wprowadzenie do konstrukcji optymalnych kontraktów (jeden pryncypa l i jeden agent).
literatura: Mas-Colell, Whinston, and Green (1995): 13-14

W6. Aukcje. Aukcje z prywatnymi i niezależnymi wartościami. Podstawowe typy aukcji: aukcja
angielska i holenderska, (zamkni ↪ete) aukcje pierwszej i drugiej ceny. Twierdzenie o równo-
ważności zysków/wyp lat. Aukcje z prywatnymi, ale wspó lzależnymi waluacjami. Aukcje

1

akson.sgh.waw.pl/lwozny/


wspólnej wartości i przekleństwo zwyci ↪ezcy.
literatura: Milgrom (1989), McAfee and McMillan (1987)

W7. Problem arbitrażu oraz jego rozwi ↪azanie. Aksjomaty rozwi ↪azania oraz rozwi ↪azanie Nasha.
Wprowadzenie do gier kooperacyjnych. Gry supperaddytywne. Gry w postaci charak-
terystycznej (TU). Gry wypuk le. Rozwi ↪azania gry (j ↪adro) i wartość Shapleya. Zasto-
sowania teorii gier w naukach politycznych. G losowanie strategiczne. Wybrane indeksy
si ly (Shapleya-Shubika i Banzhafa). Interpretacja indeksów poprzez losowanie decydenta
(Straffin).
literatura: Myerson (1991): 9

W8. Egzamin
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