
Mikro II: Teoria Gier i Ekonomia Behawioralna

Krzysztof Makarski

28 Teoria gier.

Wst
↪
ep

• Analizuj ↪ac zachowanie firm na rynku oligopolistycznym wykorzystywalísmy koncepcje zaczerpni ↪ete z
teorii gier.

• Teraz zapoznamy si ↪e z podstawowymi poj ↪eciami teorii gier.

Macierz wyp lat.

• Macierz wyp lat przyk ladowej gry

Gracz B
Lewa Prawa

Gracz A Góra (1,2) (0,1)
Dó l (2,1) (1,0)

• W powyższym przypadku każdy gracz ma strategi ↪e dominuj ↪ac ↪a. Niestety nie zdarza si ↪e to cz ↪esto.

Równowaga Nasha.

• Jeżeli nie ma dominuj ↪acej strategii szukamy równowagi Nasha.

Definicja.
Równowaga Nasha to para strategii σ = (σ1, σ2), gdzie σi maksymalizuje wyp lat ↪e gracza i przy danej strategii
drugiego gracza σ−i.

• Przyk lad.

Gracz B
Lewa Prawa

Gracz A Góra (1,2) (0,0)
Dó l (0,0) (1,2)

Równowagi Nasha w strategiach czystych: (Góra,Lewa) oraz (Dó l,Prawa).

• Ważne! Równowaga Nasha w strategiach czystych nie zawsze istnieje. Przyk lad

Gracz B
Lewa Prawa

Gracz A Góra (0,0) (0,-1)
Dó l (1,0) (-1,3)

• Przyk lady: kartel, wojna p lci, tchórz, rzut karny, go l ↪ab i jastrz ↪ab.
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Strategie mieszane.

• Strategia czysta: podmiot wybiera jedn ↪a akcj ↪e i trwa przy niej, np. Góra.

• Strategia mieszana: podmiot randomizuje pomi ↪edzy akcjami, np. z pr. 50% Góra i z pr. 50% Dó l.

• Przyk lad: kamień, papier nożyce lub rzut karny.

• Równowaga Nasha zawsze istnieje w strategiach czystych lub mieszanych.

Dylemat wi
↪
eźnia.

• Nie każda gra prowadzi do wyników efektywnych w sensie Pareta. Przyk ladem takiej gry jest dylemat
wi ↪eźnia.

• Dwóch wspólników przest ↪epstwa jest aresztowanych i umieszczonych w oddzielnych pokojach. Dowody
nie s ↪a mocne, mog ↪a si ↪e przyznać lub nie.

Gracz B
Przyznać si ↪e Nie przyznawać si ↪e

Gracz A Przyznać si ↪e (-3,-3) (0,-6)
Nie przyznawać si ↪e (-6,0) (-1,-1)

• W powyższym przypadku każdy gracz ma strategi ↪e dominuj ↪ac ↪a. Niestety nie zdarza si ↪e to cz ↪esto.

Gry powtarzalne.

• Gry skończone i nieskończone.

• Dylemat wi ↪eźnia można przezwyci ↪eżyć w grach powtarzalnych (nieskończonych).

• Umożliwia karanie. Przyk ladowe strategie:

– WET ZA WET - kooperuj, a potem to co partner w poprzedniej rundzie.

– PROSTODUSZNY TESTER - w zasadzie zachowuje si ↪e jak WET ZA WET ale od czasu do czasu
niespodziewanie zdradza.

– TESTER SKRUSZONY - zachowuje si ↪e podobnie do PROSTODUSZNEGO TESTERA, z tym
że po w lasnej zdradzie godzi si ↪e na jedn ↪a niekontrowan ↪a zdrad ↪e ze strony przeciwnika.

– PAMI ↪ETLIWY - raz zdradzony zawsze zdradza.

– WET ZA DWA WETY - wybacza jedn ↪a zdrad ↪e, odp laca si ↪e dopiero za drug ↪a.

• Eksperyment Axelroda.

Gry sekwencyjne.

• Równowaga Nasha nie jest dobr ↪a koncepcj ↪a równowagi w przypadku gier sekwencyjnych. Np rozważmy
gr ↪e sekwencyjn ↪a zapisan ↪a w postaci ekstensywnej (patrz Tablica 28.6. )

• Indukcja wsteczna daje nam doskona l ↪a równowag ↪e w grach cz ↪astkowych. Każdy wierzcho lek decyzyjny
rozpoczyna gr ↪e cz ↪astkow ↪a. W grze sekwencyjnej strategia jest zdefiniowana na każdy możliwy stan
świata. Możliwe strategie gracza A: (i) G lub (ii) D, strategie gracza B (i) (GL,DL) (Lewo gdy Góra
oraz Lewo gdy Dó l), (ii) (GL,DP ), (iii) (GP,DL), oraz (iv) (GP,DP ). Strategia dla gracza B musi
przewidywać akcj ↪e na każdy zaobserwowany wybór gracza A.

2



Tablica 28.6. Gra w postaci ekstensywnej.

�
�
�
�
��

@
@
@
@
@R

Góra
�
�
�
��

Lewa - (1,9)

@
@
@
@R Prawa - (1,9)

Dó l
�
�
�
��

Lewa - (0,0)

@
@
@
@R Prawa - (2,1)

powrót

Definicja.
Informacja pe lna – każdy gracz ma informacje o wyp latach wszystkich pozosta lych graczy (wyp lata graczy
w każdym możliwym ruchu jest powszechnie znana).

Definicja.
Informacja doskona la – w każdym posuni ↪eciu gry wszystkim graczom znana jest historia gry z poprzednich
posuni ↪eć (wszystkie poprzednie ruchy s ↪a powszechnie znane zanim nast ↪api kolejny ruch).

• W przypadku gier z doskona l ↪a informacj ↪a zbiorem informacyjnym jest wierzcho lek (w drzewku). Na-
tomiast podgra jest zbiorem wierzcho lków i ga l ↪ezi wychodz ↪acych z jakiegoś wierzcho lka.

Definicja.
Doskona la równowaga Nasha w podgrach (SPNE) to zbiór strategii dla każdego gracza σ, które wyznaczaj ↪a
równowagi Nasha we wszystkich podgrach danej gry.

• Wracaj ↪ac do naszej gry, jeżeli popatrzymy na macierz wyp lat tej gry

Gracz B
Lewa Prawa

Gracz A Góra (1,9) (1,9)
Dó l (0,0) (2,1)

wówczas okaże si ↪e, że istniej ↪a dwie równowagi Nasha w strategiach czystych: (D,P) oraz (G,L). Ale
(G,L) jest oparte na groźbie bez pokrycia. Bo jak już gracz A wybra l D, to graczowi B nie b ↪edzie si ↪e
op laca lo wybrać L.

W każdej skończonej grze z doskona l ↪a i kompletn ↪a informacj ↪a istnieje SPNE w strategiach czystych.
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Tablica 28.7. Ekstensywna postać gry o wej́scie

�
�
�
�
��

@
@
@
@
@R

Nie wchodź
�
�
�
��

Walcz - (1,9)

@
@
@
@R Nie walcz - (1,9)

Wchodź
�
�
�
��

Walcz - (0,0)

@
@
@
@R Nie walcz - (2,1)

powrót

Gra o powstrzymanie wej́scia.

• Rozważmy jeszcze raz powyższ ↪a gr ↪e tylko z ekonomiczn ↪a treści ↪a (patrz Tablica 28.7. ). Zatem obecny
na rynku producent nie ma innego wyj́scia i wpuszcza now ↪a firm ↪e na rynek.

• Za lóżmy, że zasiedzia la firma zwi ↪eksza swoje zdolności produkcyjne co doprowadza do zmiany wyp lat
w grze (patrz Tablica 28.8. ).

• Wówczas ta pozornie bezsensowna inwestycja nadaje groźbie walki wiarygodności.

• Inny Przyk lad: Stonoga Rozważmy nast ↪epuj ↪ac ↪a gr ↪e: Gracz 1 dostaje 1z l, jeżeli przyjmie gra si ↪e kończy,
jeżeli odmówi Gracz 2 dostaje 2z l, jeżeli przyjmie gra si ↪e kończy, jeżeli odmówi Gracz 1 dostaje 4 z l
itd. aż do 64 z l, kiedy gra si ↪e kończy bez wzgl ↪edu na to czy odpowiedni Gracz przyjmie ofert ↪e czy nie.

Eksperymenty na zaj
↪
eciach.

• Gra #1: Zgadnij 2/3 ze średniej jak ↪a wszyscy wpisz ↪a wybieraj ↪ac liczb ↪e ∈ [0, 100].

– Historia:

1 2 3 4 5 6 7

Średnia 36.4 36.1 24.6 16.2 10.6 6.7 4.1
2/3 24.3 24 16.4 10.8 7.1 4.5 2.8

– Równowaga Nasha: Każdy wpisuje 0.

– Celem eksperymentu by lo pokazanie, że ludzie nie musz ↪a znać poj ↪eć teorii gier aby teoria ta
opisywa la dobrze ich zachowania.

– Zachowania (po kilku próbach) zbieg ly do wyniku

• Gra #2: Gra w ultimatum.

– Pokazuje, że jeżeli ignorujemy pewne aspekty wp lywaj ↪ace na zachowanie konsumenta (np. poczu-
cie sprawiedliwości) wówczas nasza teoria może prowadzić do b l ↪ednych predykcji. Ekonomia jest
nauk ↪a, w której hipotezy s ↪a testowane.
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Tablica 28.8. Ekstensywna postać nowej gry o wej́scie

�
�
�
�
��

@
@
@
@
@R

Nie wchodź
�
�
�
��

Walcz - (1,9)

@
@
@
@R Nie walcz - (1,9)

Wchodź
�
�
�
��

Walcz - (0,2)

@
@
@
@R Nie walcz - (2,1)

powrót

Podsumowanie.

• Równowaga Nasha w grach statycznych (jednookresowych).

• Doskona la równowaga Nasha w podgrach (SPNE) w grach sekwencyjnych.

• Lektura: Varian, rozdzia l 25.

Pytania sprawdzaj
↪

ace

• Rozważ przyk ladow ↪a gr ↪e zwan ↪a wojn ↪a p lci (zapisz przyk ladow ↪a macierz wyp lat). Zdefiniuj strategi ↪e do-
minuj ↪ac ↪a. Czy w tej grze istniej ↪a strategie dominuj ↪ace. Zdefiniuj równowag ↪e Nasha. Znajdź wszystkie
takie równowagi. Czy istnieje tylko jedna równowaga?

• Rozważ przyk ladow ↪a gr ↪e zwan ↪a stonog ↪a (zapisz przyk ladowe drzewko). Zdefiniuj doskona l ↪a równowag ↪e
Nasha w podgrach (SPNE). Znajdź wszystkie takie równowagi. Czy istnieje tylko jedna równowaga?
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28.Dodatek. Ekonomia behawioralna - wybrane zagadnienia.

Wst
↪
ep

• Ekonomia behawioralna - zajmuje si ↪e poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie jak faktycznie konsumenci
podejmuj ↪a decyzje (jeżeli nie racjonalny konsument to co?).

• Jest to jeszcze dość m loda dziedzina ekonomii i jeszcze za wcześnie żeby wyrokować co z niej wynika
dla g lównego nurtu, ale niektóre obserwacje s ↪a bardzo ciekawe.

• Nast ↪epnie pokażemy przyk ladowe eksperymenty, które pokazuj ↪a czym zajmuje si ↪e ekonomia behawio-
ralna.

Efekt oprawy. Przyk lad.

• Rozważmy dylemat choroby. Śmiertelna choroba zagraża 600 ludziom. Mamy do wyboru dwie kuracje:

Leczenie A: Ocali 200 osób

Leczenie B:
Z prawd. 1/3 ocali 600 osób a
z prawd. 2/3 nikt nie zostanie ocalony

Efekt oprawy. Przyk lad.

• Rozważmy dylemat choroby. Śmiertelna choroba zagraża 600 ludziom. Mamy do wyboru dwie kuracje:

Leczenie C: Doprowadzi do śmierci 400 osób

Leczenie D:
Z prawd. 1/3 nikt nie umrze
z prawd. 2/3 doprowadzi do śmierci 600 osób

Efekt oprawy.

• Rozważmy dylemat choroby. Śmiertelna choroba zagraża 600 ludziom. Mamy do wyboru dwie kuracje:

– Alternatywa 1:
Leczenie A: Ocali 200 osób

Leczenie B:
Z prawd. 1/3 ocali 600 osób a
z prawd. 2/3 nikt nie zostanie ocalony

– Alternatywa 2:
Leczenie C: Doprowadzi do śmierci 400 osób

Leczenie D:
Z prawd. 1/3 nikt nie umrze
z prawd. 2/3 doprowadzi do śmierci 600 osób

• Z powodu pozytywnej oprawy wi ↪ekszość ludzi wybiera A wzgl ↪edem B, a z powodu negatywnej oprawy
wi ↪ekszość ludzi wybiera D wzgl ↪edem C ⇒ oprawa pytania ma znaczenie, mimo, że to te same wybory.

Efekt oprawy. Przyk lad.

1. Na rzadk ↪a, ale śmierteln ↪a chorob ↪e zapada 1 osoba na 100.000. Odkryto nowy, bardzo dobry test na t ↪e
chorob ↪e. Każdy kto ma t ↪e chorob ↪e, ma pozytywny wynik testu. 99% tych, którzy nie maj ↪a tej choroby,
uzyska negatywny wynik testu, a 1% uzyska wynik pozytywny. Henryk Dylemat zosta l przetestowany
i uzyska l wynik pozytywny. Henryk jest przerażony.

(a) Henryk us lysza l o zabiegu chirurgicznym, który eliminuje chorob ↪e ( z pewności ↪a), niestety, z
prawdopodobieństwem 1/200, nie przeżyje on tego zabiegu. Zanim dok ladnie policzysz, jak ci si ↪e
wydaje, czy Henryk powinien zdecydować si ↪e na zabieg, czy nie?

(b) Jeżeli populacja wynosi 1.000.000, to oczekiwana liczba chorych ludzi wynosi . Przypuśćmy,
że 1.000.000 zosta l poddany testowi, wówczas oczekiwana liczba ludzi przetestowanych pozytyw-
nie wynosi . Zatem prawdopodobieństwo, że osoba przetestowana pozytywnie jest chora
wynosi . Natomiast prawdopodobieństwo śmierci w wyniku zabiegu wynosi . Zatem
prawdopodobieństwo przeżycia Henryka wzrośnie, gdy podda si ↪e on zabiegowi, czy nie?

.
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Inne przyk lady

1. Efekt zakotiwczenia.

2. Zakleszczenie.

3. Nadmiar wyboru.

4. Preferencje zbudowane.

.

Niepewność: Prawo ma lych liczb.

• Prawo ma lych liczb - ludzie maj ↪a problemy z ma lymi próbkami, szczególnie gdy ich doświadcz ↪a na
w lasnej skórze.

• Szczególnie za bardzo wierz ↪a, że statystyczne zależności pojawi ↪a si ↪e w ma lych próbkach, i formu luj ↪a
b l ↪edne s ↪ady o prawdopodobieństwach zdarzeń.

• Używaj ↪a zbyt ma lych próbek aby wnioskować o prawdopodobieństwach zdarzeń, co prowadzi do nie-
optymalnych zachowań.

• Np. ludzie wierz ↪a, że O,R,O,R (gdzie O− orze l, R− reszka) jest bardziej prawdopodobne niż
O,O,O,O, lub inaczej po wyst ↪apieniu serii 10 O , udzie wierz ↪a, że bardziej jest prawdopodobne,
że 11 b ↪edzie R niż O.

.

Niepewność: Integracja aktywów oraz awersja do strat.

• Pokazuje si ↪e na rynku ubezpieczeń, gdzie ludzie maj ↪a tendencj ↪e do zbyt dużego ubezpieczania si ↪e
od różnych ma lych zdarzeń. Np. ludzie kupuj ↪a ubezpieczenie od zagubienia telefonu, pomimo, że
mog ↪a stosunkowo tanio kupić drugi. Generalnie kupuj ↪ac ubezpieczenie powinno si ↪e patrzyć na to
jakie ubezpieczyciel przewiduje prawdopodobieństwo. Jeżeli np. ubezpieczenie telefonu kosztuje $3
miesi ↪ecznie (lub $36 rocznie), a nowy telefon kosztuje $180, wówczas 36/180 = 20%, co oznacza, że
ubezpieczenie si ↪e op laca jeżeli prawdopodobieństwo utraty telefonu wynosi 20%, lub utrata telefonu
b ↪edzie dla nas duż ↪a strat ↪a finansow ↪a.

• Wydaje si ↪e, że ludzie nie tyle maj ↪a awersj ↪e do ryzyka, ile awersj ↪e do straty. Niektóre badania pokazuj ↪a,
że ludzie si ↪e dużo bardziej preferuj ↪a unikanie straty niż uzyskanie zysków. Np. przeprowadzono dwa
eksperymenty, w jednym podmioty dosta ly kubek do kawy, a nast ↪epnie zosta ly zapytane za ile ten
kubek by sprzeda ly. W drugim podmioty nie dosta ly kubka, natomiast zosta ly zapytane za ile kupi ly
by taki sam kubek. Ponieważ obie grupy zosta ly wybrane losowo cena kubka powinna być mniej wi ↪ecej
taka sama. Niemniej medianowa cena oferowanego do sprzedaży kubka wynosi la $5, 79, natomiast
medianowa cena oferowana za kubek wynosi la $2.25.

• Wydaje si ↪e, że preferencje ludzi by ly uzależnione w jakimś stopniu od ich zasobu pocz ↪atkowego (a w
ekonomii si ↪e standardowo zak lada, że nie s ↪a). Zjawisko to nazywa si ↪e hipotez ↪a integracji aktywów.

Strategiczne interakcje i normy spo leczne.

• Bardzo ciekawe zachowania obserwujemy w strategicznych interakcjach. W teorii gier mamy wiele
różnych koncepcji równowagi, których celem jest przewidywania zachowania graczy. Ale rozwin ↪e la si ↪e
ostatnio bardzo ciekawa dziedzina jak ↪a jest behawioralna teoria gier. W zachowaniach graczy cz ↪esto
obserwujemy zachowania, których teoria nie przewiduje.
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– Jedn ↪a z najbardziej znanych i przeksperymenotwanych gier jest gra zwana gr ↪a w ultimatum (z
ang. ultimatum game). Gra przebiega nast ↪epuj ↪aco:

Gracz 1 dostaje 10 z l i decyduje jak je podzielić mi ↪edzy siebie i Gracza 2. Nast ↪epnie Gracz 2
akceptuje ten podzia l lub nie. Jeżeli Gracz 2 akceptuje podzia l wyp laty s ↪a zgodne z podzia lem
zaproponowanym przez Gracza 1, jeżeli Gracz 2 nie zaakceptuje podzia lu, wyp laty wynosz ↪a 0.

Równowaga Nasha jest dość prosta: Gracz 1 zatrzymuje 9,99 z l (formalnie 10 z l) Gracz 2 akceptuje
ten podzia l. Okazuje si ↪e, że nie dzieje si ↪e tak w praktyce. Zwykle Gracz 2, jeżeli dostaje mniej
niż 30% sumy, odrzuca propozycj ↪e. Co wi ↪ecej zwykle Gracz 1 oferuje Graczowi 2 45% sumy.

– Normy spo leczne.

Wydaje si ↪e, że w grze w ultimatum ludzie troszcz ↪a si ↪e o normy spo leczne. Wydaje si ↪e, że ludzie
staraj ↪a si ↪e wymusić przestrzeganie norm spo lecznych (tutaj sprawiedliwość/uczciwość - z ang.
fairness), nawet jeżeli nie jest to w ich interesie.

Ocena ekonomii behawioralnej.

• Z ocen ↪a jeszcze trzeba poczekać. Jak na razie dostarczy la ona ekonomii kilku ciekawych obserwacji ale
wci ↪aż nie jest jasne co z tego wynika dla g lównego nurtu ekonomii. A g lówne pytanie jakim ekonomísci
behawioralni motywuj ↪a swoje prace ”Jak ludzie podejmuj ↪a decyzje?”, lub inaczej ”jeśli nie racjonalny
konsument to jaki?”, wci ↪aż pozostaje otwarte.

• Na pewno też jest jeszcze dużo za wcześnie aby og losić śmierć ”cz lowieka racjonalnego” w ekonomii. W
wielu przypadkach ”cz lowiek racjonalny” jest bardzo dobrym przybliżeniem zachowania konsumentów.
Jednym z argumentów zwolenników ”cz lowieka racjonalnego” jest to, że rynek wynagradza graczy
którzy zachowuj ↪a si ↪e racjonalnie.

• Wydaje si ↪e, że najwi ↪ecej zjawisk, których ekonomia nie potrafi wyt lumaczyć wyst ↪epuje na rynkach
finansowych. Niemniej z tego, że czegoś nie potrafimy wyjaśnić nie koniecznie wynika, że ludzie za-
chowuj ↪a si ↪e nieracjonalnie, równie dobrze może to wynikać z innych czynników, których badacze nie
dostrzegaj ↪a.

.

Podsumowanie.

• Kilka podstawowych poj ↪eć z ekonomii behawioralnej

– Efekt oprawy

– Niepewność: awersja do straty i prawo ma lych liczb

– Spo leczne interakcje i normy spo leczne.

• Ekonomia behawioralna odgrywa rosn ↪ac ↪a rol ↪e w badaniach ekonomicznych.

Pytania sprawdzaj
↪

ace

• Wyjaśnij poniże poj ↪ecia oraz wyjaśnij w jaki sposób s ↪a one sprzeczne ze standardow ↪a teori ↪a wyboru
konsumenta

– efekt oprawy

– awersja do straty

– prawo ma lych liczb

– spo leczne interakcje
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