
DZIAŁ NAUKOWY

M A T E M A T Y K A  S T O S O W A N A  2, 2001

A g n ie s z k a  W is z n ie w s k a -M a t y s z k ie l  (Warszawa)

E k sp lo a ta cja  ek osystem ów  a teoria  gier I: 
g ry  d eterm in istyczn e niek oop eracyjn e

1. Kilka słów o teorii gier. Do czasu gdy w 1994 roku Nash, Har- 
sanyi i Selten otrzymali nagrodę Nobla z ekonomii za prace z teorii gier, 
dziedzina ta mylnie kojarzyła się powszechnie z grami typu szachy, poker 
czy „totolotek” , co odzwierciedlały tytuły artykułów prasowych po przyzna-
niu Nagrody Nobla (np. „Nobel za pokera” ).

Teoria gier, wywodząca się z matematyki stosowanej, z matematycz-
nej ekonomii, obecnie znajduje zastosowania w tak różnych dyscyplinach, 
jak ekonomia, badania operacyjne, informatyka, nauki polityczne, projekto-
wanie systemów elektronicznych, systemów łączności, rakiet, unikanie 
kolizji drogowych, biologia, kryminalistyka, a także teoretyczna i stosowana 
ekologia.

Gra jest to dowolna sytuacja, w której mamy do czynienia z podejmo-
waniem decyzji przez jednostki dążące do swoich celów, przy czym decyzje 
każdego z graczy wpływają na sytuację innych graczy. W  grze niekoopera- 
cyjnej (a tylko takimi będziemy się zajmować w niniejszej pracy) każdy z 
graczy wybiera spośród dostępnych strategii strategię maksymalizującą jego 
wypłatę, przy czym funkcja wypłaty zależy od całego profilu strategii.

Na grę składa się więc zbiór graczy I (przeważnie skończony; poniższe 
definicje są przytoczone w wersji dla gier ze skończenie wieloma graczami), 
zbiory dostępnych strategii {S fjiei i funkcje wypłat graczy {IIi}iei.

Profilem strategii będziemy nazywać dowolną funkcję <5 : I —»• (J §j speł-
niającą warunek 6(i) € Si dla każdego i. Oznacza to, że profil określa wybór 
strategii przez wszystkich graczy. Zbiór wszystkich profili będziemy oznaczać 
przez E.

Warto dodać, że strategia oznacza pełny opis sposobu postępowania we 
wszystkich możliwych sytuacjach (funkcja przyporządkowująca sytuacji de- 
cyzję) , gdzie w przypadku gier rozgrywanych w czasie sytuacja odzwier-
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ciedla wcześniejsze własne decyzje i posiadaną informację o wcześniejszych 
decyzjach innych graczy (funkcja dotychczasowego przebiegu profilu). Aby 
zobrazować, co oznacza termin strategia, zauważmy, że gdyby w szachach 
gracze z góry określili swoje strategie, nie musieliby w ogóle rozgrywać partii, 
ponieważ wynik byłby znany -  jednak nawet najlepsi szachiści nie znają swo-
ich strategii, a samo wypisanie sensownej strategii szachowej jest fizycznie 
niemożliwe, także przy użyciu najlepszych dostępnych obecnie komputerów.

Funkcje wypłaty graczy są określone na zbiorze profili i mają wartości 
rzeczywiste rozszerzone (tzn. mogą też przyjmować wartości +oo i —oo). 
Ogólnie zatem funkcja wypłaty gracza i jest odwzorowaniem 17; : > IR,
jednakże zazwyczaj wygodnie będzie nam wyróżnić w danym profilu stra-
tegię własną gracza. Dlatego też przez [s, <5_;] będziemy oznaczać profil, w 
którym i-ty gracz stosuje strategię s, a pozostali gracze -  strategie opisane 
profilem 5 (sam profil 6 to w tej notacji [S(i),

Podstawowym pojęciem teorii gier jest równowaga Nasha. Mówiąc naj-
prościej, jest to taki profil strategii, że żadnemu z graczy nie opłaca się 
zmienić strategii, jeśli pozostali nie zmienią swoich.

Formalnie:

De f in ic j a  1.1. Profil strategii 5 nazywamy równowagą Nasha, jeśli dla 
każdego i E I oraz każdego s 6 S*,

/ ! < ( * ) >  t f i ( M - i ] ) .

Pojęcie równowagi Nasha jest bardzo naturalne, jednak równocześnie 
bardzo niedoskonałe.

Jedna z głównych niedoskonałości polega na tym, że równowaga Nasha 
jest często nieefektywna, to znaczy istnieje profil strategii niegorszy: dający 
większe wypłaty niektórym graczom, a wszystkim przynajmniej takie same, 
a nawet lepszy: dający większe wypłaty wszystkim. Gdyby gracze mogli 
kooperować, wybraliby ten lepszy profil, który zazwyczaj równowagą Nasha 
nie jest.

Dość naturalnym założeniem jest żądanie, aby nie istniał taki lepszy 
profil, a nawet, by nie istniał niegorszy profil.

De f in ic j a  1.2. Profil strategii nazywamy optymalnym w sensie Pareto 
(lub efektywnym), jeśli nie istnieje profil 6 taki, że

n i(ś )  >  IIi(S) dla każdego i,
IIi(ó) >  IIi(5) dla pewnego i.

Optymalność w sensie Pareto jest bardzo słabą własnością.
Z ekonomicznego punktu widzenia fakt, że profil nie jest optymalny w 

sensie Pareto, oznacza, że nie pogarszając niczyjej sytuacji, możemy polep-
szyć sytuację przynajmniej niektórych.
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Od czasów Adama Smitha uważa się, że efektywność jest zapewniona 
automatycznie przez niewidzialną rękę rynku i wszelkie zmiany korzystne 
dla jednych odbywają się kosztem innych, a wszelka odgórna ingerencja jest 
niewskazana.

Powstało wiele modeli matematycznych rynków, poczynając od pracy 
Arrowa i Debreu [2], w których dowodzono optymalności w sensie Pareto 
wszystkich równowag Nasha.

Cały ten mechanizm nie ma jednak zastosowania, gdy chociaż jeden z 
czynników produkcji jest wspólnym zasobem. Wówczas mechanizm rynkowy 
prowadzi do nieefektywnych alokacji i nadmiernej eksploatacji wspólnego 
zasobu.

W  pierwszej chwili może się wydawać, że jest to sytuacja wyjątkowa i 
łatwa do rozwiązania: wspólne pastwisko można podzielić pomiędzy użyt-
kowników. Jednakże z eksploatacją wspólnego zasobu mamy do czynienia w 
niemalże wszystkich rodzajach działalności. Ponadto w większości przypad-
ków podzielenie wspólnego zasobu jest fizycznie niemożliwe. Aby zilustrować 
te zaskakujące stwierdzenia, rozpatrzmy typowe przykłady zagadnień wspól-
nych zasobów: każda działalność powodująca emisję zanieczyszczeń (wspól-
nym zasobem jest atmosfera, a także rzeki, morza czy warstwa ozonu, a tych 
nie da się podzielić), rybołówstwo oceaniczne i morskie (ryby przemieszczają 
się, nie zważając na podział na strefy, a między różnymi gatunkami wystę-
pują interakcje) i wycinanie lasów, zwłaszcza puszczy amazońskiej (nawet 
jeśli jest jeden właściciel, to jego działanie ma wpływ na globalny klimat, a 
nawet jeśli ten wpływ jest znikomy, to może powodować powodzie na niżej 
położonych terenach).

Fakt nieefektywności mechanizmów rynkowych długo uchodził uwadze 
ekonomistów i polityków. W  tym czasie doprowadzono do wyginięcia ko-
lejne gatunki wielorybów, pojawił się problem kwaśnych deszczów, efektu 
cieplarnianego, zatrucia zbiorników wodnych i tym podobne.

Dopiero w latach sześćdziesiątych problem zaczęto analizować. Na okre-
ślenie zjawiska nieoptymalności w sensie Pareto równowagi Nasha w grze 
eksploatacji wspólnych zasobów przyjął się pochodzący z pracy Hardina 
[31] termin the tragedy of the commons (gdzie commons oznacza gminne pa-
stwisko; cały termin jest tłumaczony jako tragedia wspólnej własności albo 
dylemat wspólnych zasobów).

Jedną z metod rozwiązywania problemu efektów zewnętrznych, czyli pro-
blemu nieoptymalności, z jakim mamy do czynienia w przypadku eksploata-
cji wspólnych ekosystemów, jest wprowadzenie społecznego planisty ( central 
planner w literaturze anglojęzycznej z dziedziny ekonomii dobrobytu): jest 
to dodatkowy gracz, maksymalizujący swoją funkcję wypłaty zwaną funkcją 
społecznego dobrobytu, która ma odzwierciedlać dobrobyt wszystkich graczy 
(najprostszym przykładem jest suma wypłat wszystkich „zwykłych” graczy)
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i wymusza profil, dla którego to maksimum jest przyjmowane. Profil ten jest 
często nazywany rozwiązaniem kooperacyjnym. Decyzje społecznego plani-
sty (wymuszenia) powodują modyfikację funkcji wypłat graczy lub zbiorów 
dostępnych strategii. Wynik działania społecznego planisty powinien pro-
wadzić do profili optymalnych w sensie Pareto.

Do najczęściej stosowanych wymuszeń należą ograniczenia administra-
cyjne, systemy podatków i subwencji (tzw. podatki Pigou, spełniające je-
dynie rolę wymuszającą, a nie mające na celu zwiększenia wpływów do bu-
dżetu) i pozwolenia zbywalne (zazwyczaj w przypadku emisji zanieczysz-
czeń: zbywalne prawa emisji).

Najprostszym i najwcześniej badanym przykładem jest owo gminne pa-
stwisko, od którego pochodzi nazwa zagadnienia. W  pierwotnej wersji był 
to model ściśle statyczny, a więc zaniedbujący takie efekty, jak powodo-
wana przez nadmierny wypas erozja pastwiska. Poniższy przykład pochodzi 
od Hardina [31], gdzie pojawił się w wersji opisowej, natomiast konkretne 
funkcje cytuję za Malawskim, Wieczorkiem i Sosnowską [43]. Ze względu 
na prostotę modelu można na nim zobrazować podstawowe zjawiska zwią-
zane z eksploatacją wspólnych zasobów, jak również przedstawić stosowane 
w rzeczywistym świecie rozwiązania wymuszające optymalność.

Pr z y k ł a d  1.3 (Wspólne pastwisko). Pięciu gospodarzy, z których każdy 
ma po dwie krowy, korzysta ze wspólnego pastwiska. Każdy z nich ma także 
własne pastwisko, więc na wspólnym może wypasać od zera do dwóch krów. 
Wypłata gracza z użytkowania wspólnego pastwiska to wydajność pastwiska 
przemnożona przez liczbę jego krów wypasanych na pastwisku. Wydajność 
maleje liniowo z łączną liczbą wypasanych krów Q , aż do zera dla Q =  12; 
ma ona postać 12 — Q.

Formalnie: I =  { 1 , . . . , 5 } ,  Si =  [0,2] (części ułamkowe nie oznaczają 
kawałka krowy, lecz wypas przez część czasu), IIi{5) — (12 — J2j=i

Łatwo policzyć, że jedyną równowagą Nasha jest profil <5 =  2, w którym 
wszyscy gracze wypasają po dwie krowy. Wówczas każdy z graczy otrzymuje 
wypłatę 4. Porównajmy ten profil z profilem <5 =  1, przy którym wypłaty 
wszystkich graczy wynoszą 7. Jak widać, równowaga Nasha nie tylko nie jest 
optymalna w sensie Pareto, ale istnieje profil lepszy dla wszystkich graczy.

Zobaczymy, jak wymienione wyżej instrumenty działania społecznego 
planisty będą działały w przypadku naszego pastwiska, jeżeli za funkcję 
społeczego dobrobytu przyjmiemy sumę wypłat graczy.

Argmax^g^ J2i=i Hi(S) =  [6 /5 ,6 /5 ,6 /5 ,6 /5 ,6/5]T (dla skrócenia zapisu 
będziemy używać symbolu Argmax^g^ f ( x ) na oznaczenie zbioru wszystkich 
elementów zbioru F, w których przyjmowane jest supremum funkcji /  na 
zbiorze F ), czyli w rozwiązaniu kooperacyjnym łączna liczba krów wynosi 6 
przy równym podziale pomiędzy graczy.
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Jeśli wymuszenie odbywa się przez ograniczenia administracyjne, to 
przyjmuje ono postać „nie wolno wypasać więcej niż 6/5 krowy” , czyli zbiory 
strategii przyjmują postać Sj =  [0,6/5]. Wówczas profil S =  6/5 jest jedyną 
równowagą Nasha i jest on optymalny w sensie Pareto.

Jeśli wymuszenie odbywa się przez system podatków i subwencji, to wy-
płata przyjmuje postać 77j(<5) =  17i(<5) — (5(i) — 6/5) • r.

Sprawdźmy, kiedy ArgmaxdeD. i7j(d, [6 /5 ,6 /5 ,6 /5 ,6 /5 ,6 /5 ];^ ) =  {6 /5 }. 
Po podstawieniu funkcji modelu otrzymujemy Argmaxde[0)2](12 — 4 • 6/5 
— d)d — (d — 6 /5) • r  =  {6 /5 } . Łatwo sprawdzić, że wtedy i tylko wtedy, gdy 
t  =  ^ ,  profil <5 =  | jest równowagą Nasha. Ponadto jest on wówczas jedyną 
równowagą Nasha i jest optymalny w sensie Pareto.

Jeśli wymuszenie odbywa się przez pozwolenia zbywalne, to każdy z gra-
czy dostaje pozwolenie na wypas 6/5 krowy (może sprzedać część lub całość 
tego prawa lub dokupić po cenie p dyktowanej przez rynek, gwarantującej, 
że podaż zrówna się z popytem). Zmienia to zarówno zbiory dostępnych 
strategii Sj =  [—6/5,2] (co wyraża zakupione pozwolenie na wielkość wy-
pasu, wartość ujemna oznacza sprzedaż, a wypasam dokładnie tyle, na ile 
mam pozwolenie), jak i funkcję wypłaty i7j([<$]) =  6 • (Sp(i) +  6/5) — Sp(i) -p, 
gdzie Sp(i) oznacza faktycznie zrealizowaną transakcję kupna-sprzedaży po-
zwoleń przy cenie p : jeśli )T)i=i<5( )̂ =  0 (popyt na pozwolenia jest równy 
podaży), to Óp =  5, w przeciwnym przypadku mamy przyjęty pewien sys-
tem podziału nadwyżki: np. każdemu z zainteresowanych jednakową część 
zamówienia. Mechanizm rynkowy powoduje, że jeśli istnieje cena, dla której 
popyt jest równy podaży, to będzie ona ceną rynkową. W  naszym modelu 
łatwo obliczyć, że taką ceną jest 6, a więc rynek ustala cenę za wypas jednej 
krowy na 6 (jeżeli cena byłaby wyższa, wszyscy gracze chcieliby sprzedać 
pozwolenie, a jeśli niższa -  kupić) i łączna liczba wypasanych krów będzie 
wynosić 6.

2. G ry  dynam iczne ogóln ie. Teraz zajmiemy się modelami, które 
lepiej niż statyczna gra oddają istotę użytkowania ekosystemu.

Decyzje graczy podejmowane są w czasie, a stan systemu zmienia się 
na skutek podjętych decyzji. Czas może być dyskretny (wówczas mamy do 
czynienia z tzw. grami wieloetapowymi, np. Bellman [11]) lub ciągły (gry 
różniczkowe, nazwa pochodzi od Isaacsa [35]).

Pierwsze prace dotyczące teorii gier dynamicznych pochodzą od pol-
skich matematyków ze szkoły lwowskiej, np. Steinhausa [58]; idee zawarte 
w tej pracy były rozwijane przez innych polskich matematyków, np. Rylla- 
Nardzewskiego [53]; dotyczyły one głównie gier pościgu i ucieczki. Syste-
matyczne badania teorii gier dynamicznych zostały zapoczątkowane przez 
Isaacsa w monografii [35]. Punktem wyjścia jego rozważań były zagadnie-
nia militarne sprowadzające się do gry pościgu i ucieczki: „pies” goniący
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„zająca” to np. rakieta i samolot. Isaacs przeniósł stosowany w teorii opty-
malizacji podział na zmienne kontrolne i zmienne stanu na grunt teorii gier 
(w przypadku gier pogoni i ucieczki stanem mogą być położenia graczy, 
ewentualnie czas). Dopiero później pojawiły się gry dynamiczne mające za-
stosowania w ekonomii (patrz np. artykuły w zbiorze Ba§ara [9] albo artykuł 
Clemhouta i Wana [21]).

Współczesnym podręcznikiem niekooperacyjnych gier dynamicznych 
jest książka Ba§ara i Olsdera [10].

2.1. Gra dynamiczna -  definicja i własności. Teraz opiszemy najogólniej 
gry dynamiczne, jako te, które modelują eksploatację ekosystemu.

Gracze w każdej chwili otrzymują wypłaty natychmiastowe i zaintereso-
wani są maksymalizacją wypłat zakumulowanych przez pewien okres. Pewną 
wartość ma również stan systemu, jaki po nas zostanie. Dodatkowo, aby od-
zwierciedlić fakt, że jeden złoty dziś wart jest więcej niż jeden złoty za rok, 
często stosuje się dyskontowanie: aby obliczyć, ile wypłata natychmiastowa 
w chwili t jest warta dziś, mnożymy ją przez czynnik dyskontujący (exp(—rt) 
w przypadku czasu ciągłego, (l+ r)~ * w przypadku czasu dyskretnego; liczba 
r > 0, nazywana stopą dyskontową, jest miarą niecierpliwości, w przypadku 
obliczania wartości strumienia pieniądza jest to stopa procentowa) i otrzy-
mujemy wartość obecną strumienia wypłat.

Strategie w grze dynamicznej mogą być bardzo złożone: z definicji stra-
tegia to pełny opis postępowania we wszystkich możliwych sytuacjach, gdzie 
sytuacja to posiadana przez gracza informacja o dotychczasowym przebiegu 
gry (a więc funkcja dotychczasowego przebiegu profilu).

Gdyby rozważać tak złożone strategie, zwłaszcza w grach różniczkowych, 
trudno byłoby osiągnąć jakiekolwiek wyniki numeryczne. Ponadto nie odz-
wierciedla to rzeczywistego sposobu zachowania graczy: „pies” i „zając” 
kierują się jedynie obecną odległością od przeciwnika i wektorami prędkości 
(co składa się na stan), a nie biorą pod uwagę całej historii gry. Możemy też 
mieć do czynienia ze strategią zależną tylko od czasu, cokolwiek robi prze-
ciwnik (takie strategie nie mają sensu w grach pościgu-ucieczki, natomiast 
mogą być stosowane w grach eksploatacji ekosystemów).

Pierwszy rodzaj strategii, z zależnością jedynie od stanu, nazywamy stra-
tegią pętli zamkniętej albo strategią w postaci sprzężenia zwrotnego (closed 
loop, feedback), a drugi, z zależnością jedynie od czasu, strategią pętli otwar-
tej ( open loop).

Teraz formalnie zdefiniujemy grę dynamiczną.
Ponieważ gra dynamiczna jest grą, będziemy stosować oznaczenia z roz-

działu 1 wraz z nowymi, mającymi zastosowanie tylko w przypadku gier 
dynamicznych.
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Przez X będziemy oznaczać zbiór stanów (podzbiór przestrzeni Rn; w 
przypadku ekosystemu n będzie oznaczać liczbę elementów składających się 
na ten ekosystem: gatunki zwierząt i roślin, a także surowce mineralne, woda, 
powietrze...).

Przez T będziemy oznaczać zbiór czasu. Będziemy mieć do czynienia 
z podzbiorem zbioru liczb naturalnych N (czas dyskretny) bądź odcinkiem 
będącym podzbiorem zbioru liczb rzeczywistych nieujemnych R+ (czas cią-
gły). W  tym drugim przypadku, aby otrzymać wypłatę zakumulowaną, bę-
dziemy całkować według miary Lebesgue’a A. Jeżeli zbiór T jest ograniczony, 
mówimy o skończonym horyzoncie. Kres górny zbioru T będziemy oznaczać 
przez T. Zakładamy, że T ma element najmniejszy to (zazwyczaj 0 lub 1) i 
że w przypadku skończonego horyzontu T  € T.

Przez Di będziemy oznaczać zbiór możliwych decyzji gracza i (w przy-
padku gier eksploatacji ekosystemu może to być np. zbiór możliwych inten-
sywności połowu w chwili czasu).

Zbiór dostępnych decyzji zmienia się wraz ze stanem systemu: przy stanie 
x  gracz i może wybierać tylko decyzje należące do zbioru Di(x) C D*.

Strategia będzie przyporządkowywać decyzję chwili czasu (jeśli jest to 
strategia pętli otwartej) bądź stanowi (jeśli jest to strategia pętli zamknię-
tej). Zbiór strategii pętli otwartej gracza i, § f ,  to zbiór wszystkich funkcji 
mierzalnych S : T —» Dj takich, że dla prawie wszystkich t (wszystkich dla 
czasu dyskretnego) S(t) <G Di(X(t) ) ,  gdzie X  oznacza faktycznie zrealizo-
waną trajektorię systemu (X  zależy od profilu w sposób opisany poniżej). 
Zbiór strategii pętli zamkniętej gracza i , Sp, to zbiór wszystkich funkcji mie-
rzalnych S : X  —> Di takich, że dla wszystkich x zachodzi S (x ) € Di(x).

Dla czasu ciągłego dla t >  to, jeżeli S jest profilem strategii pętli otwartej, 
to system zmienia się zgodnie z równaniem

X s(t) =  <p(Xs(t),5(-)(t)),

a jeżeli ó jest profilem strategii pętli zamkniętej, to system zmienia się zgod-
nie z równaniem

xt(ł) =  v>(x s(0 ,s(-)(x sm ,
a dla czasu dyskretnego dla t >  to odpowiednio

AXs(t) =
oraz

AXs(t) = <p(Xi(t),&(-)(Xi{t))),
gdzie cp jest funkcją regeneracji systemu. Warunek początkowy ma zawsze 
postać Xg(to) =  x q .

Stopę dyskontową gracza i będziemy oznaczać przez r*.
Do definicji funkcji wypłat Ili potrzebne będą funkcje wypłat natych-

miastowych Pi określone na produkcie zbiorów możliwych decyzji i zbioru
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stanów, a w przypadku skończonego horyzontu także funkcje wypłaty końco-
wej Gi określone na zbiorze stanów. Jest to zakumulowana wartość obecna 
strumienia wypłat natychmiastowych, do której w przypadku skończonego 
horyzontu czasowego dodajemy wartość obecną wypłaty końcowej od koń-
cowego stanu systemu (która wyraża wartość lub naszą satysfakcję ze stanu 
systemu, który po nas pozostanie). Wówczas wypłata gracza i spełnia w 
przypadku strategii pętli otwartej:

n ? ( 5) =  \Pi(S{-)(t),Xs(t))exp(-rit)d\(t)
T

( +  Gi(Xs(T))  exp (-r jT ) jeśli T  < + 00), 

w przypadku strategii pętli zamkniętej:

n?(S) =  \Pi(6(-)(Xs(t)),Xs(t))exp(-nt)d\(t)
T

( +  Gi(Xs(T)) exp (-r iT )  jeśli T  <  + 00), 

a dla czasu dyskretnego odpowiednio

n ? ( t)  =  ] [> .(« (-) ( t) ,x i( t) ) ( i  +  n ) - ‘
te t

( +  Gi(Xs(T +  1))(1 +  r j)-(T+1) jeśli T  <  +oo)

oraz

J7f (5) =  £  Pi(S(-)(Xs(t)), X s(t))(l +  r ;) - ‘
te t

( +  Gi(Xs{T +  1))(1 +  ri)-<r+1> jeśli T <  +oo).

De f in ic j a  2.1. Strategia 5 jest równowagą Nasha pętli otwartej (odpo-
wiednio zamkniętej), jeżeli jest równowagą Nasha w grze o zbiorach strategii 
§P (odp. Sp) i funkcjach wypłaty iiP  (odp. i lp ).

Warunki dostateczne na to, aby profil był równowagą Nasha, można 
wyprowadzić z zasady Bellmana [11]: polityka [strategia] optymalna ma tę 
własność, że jakikolwiek jest stan początkowy i początkowa decyzja, pozostałe 
decyzje muszą tworzyć politykę [strategię] optymalną ze względu na stan wy-
nikły z pierwszej decyzji. Zasada Bellmana pozwala na liczenie optymalnej 
strategii za pomocą indukcji wstecznej. Prowadzi ona do konstrukcji tzw. 
funkcji wartości.

De f in ic j a  2.2. Funkcję W* (W f : X x I - + U w  przypadku horyzontu 
skończonego, W f  : X —► R  w przypadku horyzontu nieskończonego) nazy-
wamy funkcją wartości gracza i przy strategiach pętli zamkniętej pozosta-
łych graczy 6-i ,  jeśli spełnia ona równanie (równanie Bellmana lub równanie 
Bellmana-Hamiltona-Jacobiego):
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a) W  przypadku czasu dyskretnego i skończonego horyzontu (T =  
{ 0 ,1 , . . . ,T }) dla t <  T:

W f (x, t) =  sup [Pi([d,6-i {x)},x)+(l-{ -ri )~1W i(x+ (p (x ,  [d,6-i(x)]) ,t+l) ]
deDi{x)

z warunkiem końcowym W f ( x , T  +  1) =  Gi(x) dla każdego x.
b) W  przypadku czasu dyskretnego i nieskończonego horyzontu (T =  N):

W f ( x ) =  sup [Pi([d,5-i(x)],x) +  {l +  ri)~1 - W i { x  +  ip(x,[d,6-.i{x)]))]
deDi(x)

z warunkiem końcowym lim sup W f(X ( t ) )  • (1 +  ri)~ł =  0 dla każdej trajek-
torii odpowiadającej profilowi postaci [S,

c) W  przypadku czasu ciągłego i skończonego horyzontu (T =  [0, T]) dla
t < T :

n  ■ w*(x ,  t)
9 W f  (x, t) 

dt
=  sup [Pi([d, <5_i(x)], x) -1- { (W f )x, <p{x, [d, <5-*(a?)])>]

d(=Di(x)

z warunkiem końcowym W f ( x ,T )  — Gi{x) dla każdego x.
d) W  przypadku czasu ciągłego i nieskończonego horyzontu (T =  M+):

ri ' W f(x )  =  sup {Pi([d16-i{x)] ,x)  + ( ( W f ) x,<p(x,[d,ó-i{x)]))] 
deDi(x)

z warunkiem końcowym lim sup W f(X ( t ) )  ■ exp(—r t̂) =  0 dla każdej trajek-
torii odpowiadającej profilowi postaci [S, £_*].

Funkcja wartości gracza ma wyrażać największą możliwą wypłatę gracza 
zakumulowaną od chwili t i zdyskontowaną na chwilę t, jeśli stan w chwili 
t jest x  i pozostali gracze wybierają strategie ó-{. Poniższe twierdzenia to 
przetłumaczone na język naszej pracy wyniki z teorii sterowania optymal-
nego (patrz np. Zabczyk [74]).

T w ie r d z e n ie  2.3. Jeżeli czas jest dyskretny, funkcje wypłat natychmia-
stowych są ograniczone z góry i istnieje funkcja wartości, to jest ona równa 
maksymalnej wypłacie, jaką może uzyskać gracz i, jeśli pozostali gracze wy-
bierają strategie 6_ j . Jeżeli strategia pętli otwartej S® spełnia dla każdego t 
warunek

S°(t )  € ArgmaxdeD.{x)[Pi([d,S-i(x)],x)

+  (1 +  Ti)-1 • W f (x +  (p(x, [d, £_i(x)]), t +  1)]

dla x =  A|sł(5](t) (odpowiednio strategia pętli zamkniętej S f  spełnia dla każ-
dego t i x  warunek
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S ? (x) € Argmaxrfg^.^)[ P j ( a ) ] , ® )

+  (1 +  Ti) '1 •W f ( x  +  (p(x, [d, («)]), t +  1)]),
to jest ona optymalną strategią pętli otwartej (odp. zamkniętej) gracza i , 
jeżeli pozostali gracze wybierają strategie <$_*. Jeżeli profil 6 składa się ze 
strategii spełniających ten warunek, to jest równowagą Nasha pętli otwartej 
(odp. zamkniętej).

T w ie r d z e n ie  2.4. Jeżeli czas jest ciągły, funkcje wypłat natychmia-
stowych są ograniczone z góry i istnieje funkcja wartości klasy C 1, to jest 
ona równa maksymalnej wypłacie, jaką może uzyskać gracz i , jeśli pozostali 
gracze wybierają strategie ó -i. Jeżeli mierzalna strategia pętli otwartej S °  
spełnia dla prawie wszystkich t warunek

S?( t )  G ATgmaxdeDi{x)[Pi([d,ó-.i(x)},x) +  ( (W?)x ,ip(xĄd,5-i(x)]))}

dla x =  X[s,s](t) (odpowiednio mierzalna strategia zamkniętej pętli S f  speł-
nia dla prawie wszystkich t i wszystkich x warunek

S?(x )  € ArgmaxdeD.(x)[Pi([d, +  ( (W f )x,ip(x, [d, 5-i(®)])>]),
to jest ona optymalną strategią pętli otwartej (odp. zamkniętej) gracza i , 
jeżeli pozostali gracze wybierają strategie 5-i . Jeżeli profil 6 składa się ze 
strategii spełniających ten warunek, to jest równowagą Nasha pętli otwartej 
(odp. zamkniętej).

Założenie o tym, że funkcja wartości jest klasy C 1, może być osłabione. 
Jeżeli funkcje modelu nie są wystarczająco regularne, rozwiązania otrzy-
muje się metodą lepkościową (viscosity solution, metoda zaproponowana 
przez Crandalla i Lionsa [23]). Metoda to polega na rozważaniu równania 
z dodanym niewielkim członem „lepkościowym” i przejściu do singularnej 
granicy lub, równoważnie, na rozważaniu nad- i podrozwiązań wyjściowego 
równania (dokładne sformułowanie można znaleźć np. w monografii Evansa 
[24], a dla gier różniczkowych np. w pracy Bardiego, Falcone i Soravii [6]).

3. D uże gry. Dotychczas badane gry dynamiczne ze skończoną liczbą 
graczy zazwyczaj nie tłumaczą takich zjawisk, jakie obserwowujemy w rze-
czywistości, np. w przypadku wielorybów -  wyginięcia eksploatowanego ga-
tunku.

W  grach ze skończoną liczbą graczy trudno jest modelować „nieistot- 
ność” pojedynczego gracza: to, że wpływ jego decyzji na stan systemu jest 
zaniedbywalny.

Decyzja pojedynczego rybaka o ograniczeniu połowów nie ma wpływu na 
stan poławianego gatunku, decyzja pojedynczego konsumenta o używaniu 
dezodorantów nie zawierających freonu nie ma wpływu na prędkość rozsze-
rzania się dziury ozonowej, założenie filtrów na komin niewielkiej kotłowni
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nie ma wpływu na kwaśność deszczów itp. Natomiast jeśli weźmiemy pod 
uwagę „istotną liczbę graczy” , ich decyzja zaczyna mieć wpływ.

Nawet jeśli owo „nie ma wpływu” w rzeczywistości oznacza „ma bar-
dzo mały wpływ” , pozostaje ono w świadomości eksploatujących ekosystem, 
a więc kształtuje informację, na podstwie której gracze dokonują optymali-
zacji.

Aby modelować takie efekty, powstały gry 2 continuum graczy -  gracze 
są reprezentowani jako punkty odcinka [0,1] z pewną miarą probabilistyczną 
bezatomową (najczęściej miarą Lebesgue’a), lub duże gry mieszane, gdzie 
oprócz continuum małych graczy mamy wyróżnionych graczy „dużych” -  
atomy miary. Jeżeli przechodzimy od modeli ze skończenie wieloma gra-
czami do modeli z continuum graczy, jako zagregowaną (łączną, całkowitą) 
eksploatację wygodnie jest rozważać wartość oczekiwaną profilu strategii 
przy mierze unormowanej na zbiorze graczy. Odpowiada to sytuacji, gdy 
poczynając od całej ziemi (ludzkość jako jeden zarządzający ekosystemem), 
przechodzimy do graczy będących państwami, województwami, powiatami, 
aż do pojedynczych ludzi czy firm.

Nierealistyczny obiekt, jakim jest continuum uczestników, nie został 
wprowadzony po to, aby matematycy mogli badać ciekawe cechy abstrak-
cyjnego obiektu, lecz by modelować rzeczywiste efekty w ekonomii: rynki 
konkurencyjne (np. Aumann [4] i [3]). Podstawowym założeniem rynku kon-
kurencyjnego jest to, że pojedynczy gracz nie ma wpływu na poziom cen, a 
równocześnie ceny są kształtowane przez decyzje graczy. Wcześniejsze mo-
dele (np. Arrow-Debreu [2]) ze skończenie wieloma graczami przyjmowały 
te dwa założenia i nie zajmowały się oczywistą sprzecznością pomiędzy nimi.

Grę z continuum graczy formalnie pierwszy zdefiniował Schmeidler [55], 
później były badane np. w pracach Mas-Colella [46], Baldera [5], Wieczorka 
[64], Wiszniewskiej-Matyszkiel [67]. Chociaż już Hardin [31] pisał o zaniedby- 
walności pojedynczych ludzi w zagadnieniu eksploatacji globalnego ekosys-
temu, gry dynamiczne z continuum graczy zaczęły być badane stosunkowo 
niedawno (np. [40], [69], [70], [72] czy [73]), dlatego też niewiele jest ich 
zastosowań w użytkowaniu ekosystemów (np. prace autorki [66], [71] i [68]).

4. G ry  m odelu ją ce  eksploatację w spólnych  zasobów  -  przegląd 
literatury. Pierwszą pracą badającą zagadnienie eksploatacji wspólnych 
zasobów jako grę dynamiczną jest praca Levhariego i Mirmana [42]. Po-
wstała ona w związku z tzw. wojną dorszową pomiędzy Wielką Brytanią a 
Islandią. W  tej pracy mamy jeden zasób -  gatunek ryb (Bj =  R +) i dwóch 
graczy -  państwa poławiające na spornym terytorium. Czas jest dyskretny, 
a funkcja regeneracji systemu ma postać ip(x, (d\, cfo)) =  {x — d\ — ^2)“  — % 
dla pewnej stałej a  <  1. Autorzy znajdują równowagi Nasha pętli otwar-
tej dla różnych zbiorów czasu { 1 , . . . ,  T }, pokazują zbieżność do równowagi
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układu dynamicznego z optymalnym połowem przy T  dążącym do nieskoń-
czoności i porównują wyniki gry z rozwiązaniem kooperacyjnym (zgodnie 
z pojęciami zdefiniowanymi w niniejszej pracy: w grze ze społecznym pla-
nistą maksymalizującym sumę wypłat graczy i wymuszającym równy ich 
podział). Jak należało się spodziewać, w stanie równowagi układu dynamicz-
nego z optymalnym połowem, który jest równocześnie równowagą Nasha w 
grze z nieskończonym horyzontem czasowym, mamy większą stopę połowów 
i mniejszą ilość ryb niż w przypadku kooperacyjnym.

Dutta i Sundaram [22] badają grę eksploatacji jednego zasobu przez 
dwóch graczy. Dowodzą, że w grach związanych z eksploatacją wspólnego 
zasobu, jak gra badana w pracy Levhariego i Mirmana, równowaga niekoope- 
racyjna będzie zawsze nieoptymalna, jednak niekoniecznie musi dochodzić 
do nadmiernej eksploatacji. Podają przykład funkcji regeneracji systemu, 
przy której poziom eksploatacji jest niższy od optymalnego poziomu możli-
wego do uzyskania w przypadku kooperacji.

Kolejnym rozwinięciem pracy [42] jest artykuł Fishera i Mirmana [27] 
uogólniający wyniki na przypadek dwóch gatunków ryb z wszelkimi moż-
liwymi typami interakcji pomiędzy nimi wyrażonymi funkcją regeneracji 
systemu postaci <p((xi, X2), (di, efo)) =  [(#1 — di)ai(x2 — — x \,
(x2 — d2)a2(x i  — d i )^2 —  X2]t , z  których najciekawsze są te mające na-
turalną interpretację: drapieżnik-ofiara, symbioza i konkurencja. Połowów 
dokonują dwaj rybacy (państwa), każdy łowi inny, ustalony gatunek (ten 
schemat może też modelować przypadek jednego gatunku migrującego po-
między strefami ekonomicznymi obu państw). Autorzy porównują wyniki 
gry niekooperacyjnej ze stanem naturalnym (tj. bez ingerencji człowieka) i 
równowagą kooperacyjną. W  wyniku otrzymują, że w przypadku symbiozy 
ilości ryb obu gatunków w równowadze Nasha są mniejsze niż w równowadze 
kooperacyjnej, a te z kolei są mniejsze niż w stanie naturalnym; w przypadku 
konkurencji obie te ilości w równowadze kooperacyjnej są mniejsze niż w rów-
nowadze Nasha, a te z kolei mniejsze niż w stanie naturalnym; natomiast w 
przypadku modelu drapieżnik-ofiara ilości te w równowadze Nasha są mniej-
sze niż w stanie naturalnym, przy czym w równowadze kooperacyjnej zasoby 
gatunku drapieżnika mogą być mniejsze niż w równowadze Nasha, a zasoby 
gatunku ofiary większe nawet niż w stanie naturalnym. Badana jest również 
stabilność równowag.

Model Levariego i Mirmana [42] rozwijają również Clemhout i Wan ([18] 
i [21]) na przypadek liczby graczy większej niż 2. Inna praca tych auto-
rów [19] bada grę różniczkową eksploatacji wspólnego zasobu w ogólnej po-
staci (bez przyjmowania szczególnych funkcji); za pomocą portretu fazowego 
autorzy pokazują, że możliwa jest sytuacja, gdy w równowadze niekoope-
racyjnej gracze mogą doprowadzić do zniszczenia zasobu w skończonym 
czasie.
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Monografia Clarka [16] jest poświęcona różnym aspektom zarządzania 
zasobami odnawialnymi. W  pracy [17] Clark prezentuje grę różniczkową z 
ustaloną liczbą producentów mających nieograniczone prawo eksploatacji 
wspólnego zasobu z liniową funkcją natychmiastowej wypłaty zależną jedy-
nie od stanu systemu i własnej decyzji. Przy tych założeniach, jeżeli któryś 
z graczy jest mniej efektywny, jest eliminowany przez bardziej efektywnych.

Rolę rynku jako mechanizmu służącego do kontroli zanieczyszczeń bada 
np. Bergstrom [13]. Zakłada on, że państwo emituje „bilety” na dopusz-
czalną wielkość zanieczyszczenia, którymi można swobodnie handlować, i 
przy tym założeniu dowodzi, że rynek ustali alokację zanieczyszczeń opty-
malną w sensie Pareto.

Prace Malera [44] i [45] poświęcone są problemowi kwaśnego deszczu 
i zmniejszenia produkcji dwutlenku siarki. Przedstawiono w nich model 
teorio-growy z kilkoma graczami (krajami europejskimi) i konkretnymi da-
nymi liczbowymi. Dla danych z roku 1984 oblicza koszty i zyski łącznego 
obniżenia emisji dwutlenku siarki o około 40%, będącego rozwiązaniem ko-
operacyjnym. Z ciekawych wyników warto wymienić, że najbardziej na tym 
by skorzystał Związek Radziecki, który zmniejszyłby emisję jedynie o 2%, 
natomiast dla Wielkiej Brytanii, która zmniejszyłaby emisję o 81%, koszty 
znacznie przewyższyłyby zyski (to samo, choć w mniejszym stopniu, do-
tyczyłoby Hiszpanii i W łoch). Aby porozumienie mogło być dotrzymane, 
gracze, którzy najwięcej zyskują na porozumieniu, płacą za zmniejszenie 
emisji krajom zyskującym mało lub ponoszącym straty (tzw. wypłaty po-
boczne), tak aby korzyści rozdzieliły się po równo. Podział 40% zmniejszenia 
emisji pomiędzy kraje wynikł z minimalizacji sumy kosztów. Maler obliczył 
również, czy takie korzystne dla wszystkich zmniejszenie emisji ma szansę 
się utrzymać, przy założeniu, że gra jest powtarzana w nieskończoność, a 
jedynym sposobem na zniechęcenie ewentualnych wyłamujących się z po-
rozumienia jest groźba jego zerwania: od czasu spostrzeżenia wyłamania 
się któregoś kraju, wszystkie kraje z powrotem zwiększają emisję i wra-
cają do zwykłej równowagi Nasha. Mimo takiej groźby, niektórym krajom 
może opłacać się oszustwo: najwięcej zyskuje RFN, NRD, Czechosłowacja i 
Wielka Brytania. Jednakże zysk jest uzależniony od stopy procentowej uży-
wanej do dyskontowania przyszłych wpływów, a przy realnie stosowanych, 
niskich stopach procentowych porozumienie z groźbą zerwania będzie samo 
się wymuszało.

Hilden, Kaitala i Leitmann w [32] modelują łowisko z dwoma rodzajami 
połowów: pracochłonnym i kapitałochłonnym. Efektem polityki państwa dą-
żącej do stabilizacji dochodów rybaków jest wzrost kapitału zainwestowa-
nego w rybołówstwo, a co za tym idzie, nadmierna eksploatacja i potencjalne 
zniszczenie łowiska. Autorzy proponują różne traktowanie różnych rodzajów 
rybołówstwa i uzasadniają konieczność polityki licencjonowania połowów.
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Kemp i Long [41] badają model podzielonego łowiska, to znaczy ło-
wiska składającego się z dwóch stref (np. wody terytorialne), w których 
prawo połowu ma tylko jeden z graczy, natomiast ryby mogą się przemiesz-
czać pomiędzy strefami (liniowa dyfuzja). Przy założeniu, że gracze są jed-
nakowi i natychmiastowe funkcje wypłat graczy nie zależą od stanu sys-
temu, dowodzą, że symetryczne równowagi Nasha są optymalne w sensie 
Pareto.

Chiarella, Kemp, Long i Okuguchi [15] przedstawiają ogólny model ło-
wiska eksploatowanego przez kilka krajów i badają warunki dostateczne na 
to, aby rozwiązanie niekooperacyjne pętli otwartej było optymalne w sen-
sie Pareto. Przy założeniu, że natychmiastowe funkcje wypłat graczy zależą 
tylko od ich własnej strategii przy profilu, są wklęsłe i mają nieskończone na-
chylenie w początku układu współrzędnych, otrzymują istnienie równowagi 
Nasha optymalnej w sensie Pareto.

Kaitala [36] przedstawia ogólny model opisujący zagadnienie zarządza-
nia łowiskami jako grę dynamiczną i obszernie omawia wcześniejsze prace 
poświęcone takim grom. Inne prace przeglądowe dotyczące ekonomii z odna-
wialnymi zasobami to Munro [49], Spulber [57] oraz Andersen i Sutinen [1].

Opracowaniem z dziedziny teorii gier na temat zagadnienia eksploatacji 
wspólnych zasobów jest zbiór artykułów [14] pod redakcją Carraro i Filara. 
Interesujące prace z tego zbioru to np. artykuł Kaitali i Munro [39] -  gra 
opisująca zarządzanie połowami w przypadku wędrownego gatunku ryb (jak 
np. tuńczyk czy łosoś) na przylegających do siebie zbiornikach wodnych na-
leżących do różnych państw; praca Tahvonena [59] -  badająca zagadnienia 
optymalnego sterowania przy nieodwracalnych szkodach czynionych przez 
zanieczyszczenia; czy praca Haurie i Zaccoura [30] modelująca procesy aku-
mulacji zanieczyszczeń i kapitału jako procesy dynamiczne z nieskończonym 
horyzontem czasowym i losowymi zmianami dynamiki systemu, jeżeli pań-
stwa muszą spełniać wspólny cel utrzymania stanu środowiska.

Zagadnienie w pełni wolnego dostępu do łowiska będącego wspólną wła-
snością rozważali Clark [16], [17] oraz Gordon [34]. Przy całkowicie wolnym 
dostępie decyzje graczy polegają na maksymalizacji natychmiastowej wy-
płaty -  krótkowzrocznej optymalizacji. Owa krótkowzroczność odzwierciedla 
fakt, że żaden z graczy nie chce lub nie potrafi wykorzystać informacji o 
strategiach, a nawet liczbie pozostałych graczy albo o dynamice zasobu ryb. 
Clark [16] zauważył, że na krótkowzroczne zachowanie można spojrzeć jak 
na wynik optymalizacji dynamicznej przy nieskończonej stopie dyskontowej 
(co jest mało realistyczne). Innym wytłumaczeniem jest to, że każdy z gra-
czy wierzy, że indywidualna stopa połowu praktycznie nie ma wpływu na 
przyszłą wielkość zasobu ryb.

Takie podejście jest sprzeczne albo z rzeczywistą dynamiką zasobu, albo 
z racjonalnością graczy przy dowolnej skończonej liczbie graczy (model z ra-
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cjonalnymi graczami przy ogólnodostępnym łowisku znajduje się w pracy 
Bercka i Perloffa [12]), jednakże tak się dzieje w rzeczywistym świecie. Stąd 
potrzeba modelowania zagadnienia wolnego dostępu przy użyciu gier z con-
tinuum graczy.

Wiszniewska-Matyszkiel [66], [71] bada gry dynamiczne z continuum gra-
czy modelujące eksploatację ekosystemu będącego wspólną własnością. Do-
wodzi, że w równowadze gracze zachowują się „krótkowzrocznie” , i bada 
grę zmodyfikowaną przez wprowadzenie społecznego planisty wymuszają-
cego optymalny dynamicznie profil za pomocą statycznych podatków. W  [68] 
porównuje własności równowagi Nasha w grze z continuum graczy z analo-
giczną grą ze skończenie wielu graczami. Otrzymuje zbieżność stopy eksplo-
atacji do stopy eksploatacji w grze z continuum graczy przy liczbie graczy 
dążącej do nieskończoności, wzrost stopy eksploatacji ze wzrostem liczby 
graczy, a równocześnie różnicę jakościową: w grze z continuum graczy gra-
cze w równowadze optymalizują krótkowzrocznie (jest to wynik optymaliza-
cji dynamicznej, nie założenie jak w przypadku wolnego dostępu u Clarka 
[16], [17] i Gordona [34]) i jeżeli mają taką możliwość, doprowadzają do cał-
kowitego zniszczenia eksploatowanego zasobu w skończonym czasie, podczas 
gdy w grze z dowolnie, ale skończenie wielu graczami optymalne rozwiąza-
nie spełnia równanie Bellmana i nigdy nie prowadzi do wyniszczenia zasobu 
w skończonym czasie.

5. Inne u jęcia

5.1. Gry stochastyczne. Gry prezentowane w niniejszej pracy są deter-
ministyczne: jeżeli gracze wybiorą profil strategii, trajektoria systemu jest 
jednoznacznie wyznaczona. W  przypadku eksploatacji ekosystemu nie za-
wsze można zakładać determinizm: zazwyczaj występuje element losowy, co 
powoduje, że mimo wyboru strategii nie można z góry przewidzieć trajek-
torii systemu.

W  tej sytuacji możliwe są różne pojęcia równowagi, zazwyczaj zwią-
zane z wartością oczekiwaną wypłaty (tzw. użyteczność von Neumanna- 
Morgensterna). Wprowadzenie do gier stochastycznych zawiera monografia 
Parthasarathy’ego i Raghavana [50].

Gry stochastyczne modelujące eksploatację ekosystemów badają m.in. 
Clemhout i Wan [20], gdzie wyginięcie gatunków zachodzi w wyniku loso-
wego kataklizmu, na który jednak mają wpływ decyzje graczy, Wiszniewska- 
Matyszkiel [72] w aspekcie gier stochastycznych z continuum graczy, Sobel 
[56] i wiele artykułów zawartych w zbiorze Carraro i Filara [14].

5.2. Podejście kooperacyjne i modele przetargu. Innym niż prezentowane 
w niniejszej pracy jest podejście kooperacyjne. To, co w pracach dotyczą-
cych gier niekooperacyjnych eksploatacji ekosystemów nazywane było roz-
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wiązaniem kooperacyjnym, może być wynikiem pewnej gry kooperacyjnej. 
Jednakże generalnie wynik gry kooperacyjnej może być czymś zupełnie in-
nym, a często sama jej postać jest inna niż gra niekooperacyjna (np. wy-
płaty określone są dla koalicji graczy za pomocą funkcji charakterystycznej). 
Z grami kooperacyjnymi wiążą się takie pojęcia, jak przetarg (w tym Nasha, 
Kalaia-Smorodińskiego), wartość (np. Shapleya, Bahnzaffa) i wiele innych.

Nie będziemy tu definiować tych pojęć, jedynie wymienimy niektóre 
prace badające gry dynamiczne eksploatacji wspólnego ekosystemu. Za-
gadnieniami przetargu i gróźb w grze dynamicznej zarządzania wspólnym 
łowiskiem zajmują się Hamalainen, Haurie, Kaitala [28], [29], Kaitala, 
Hamalainen i Ruusunen [37], Munro [47], [48]. Aspekty możliwych konstruk-
cji międzynarodowych porozumień ekologicznych dotyczących emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery były badane przez Barreta [7], [8]. Barret badał, 
czy porozumienia ekologiczne są lub mogą być tak skonstruowane, aby same 
się wymuszały. Doszedł do wniosku, że jest to niemożliwe bez dodatkowych 
nacisków politycznych, gdyż w przypadku rzeczywistych traktatów łamanie 
porozumień było indywidualnie racjonalne, a mimo tego nikt ich nie łamał. 
Petrosjan i Zaccour [51] badają porozumienia w przypadku zanieczyszczenia 
rzeki w biegu (obrazuje to też inne sytuacje, np. zanieczyszczeń atmosfery 
w rejonach przygranicznych przy stałych kierunkach wiatru), gdzie zanie-
czyszczający nie ponosi kosztów zanieczyszczenia -  są one w całości udzia-
łem jego sąsiada. Również praca Kaitali i Munro [39] dotycząca wędrownych 
gatunków ryb, oprócz badania gier niekooperacyjnych, poświęca dużo miej-
sca różnym aspektom gier kooperacyjnych. Problem bodźców w zagadnieniu 
połowów jest badany w pracach Ethamo i Hamalainena [25], [26]. Gra w po-
staci funkcji charakterystycznej jest badana przez Kaitalę i Lindroosa [38].

5.3. Gry ewolucyjne. Jeszcze bardziej odbiegającym od prezentowanego 
w niniejszej pracy ujęciem zagadnień dynamicznych są tzw. gry ewolucyjne 
(zobacz np. Weibull [63], Hofbauer i Sigmund [33], Vega-Redondo [60] lub Sa- 
muelson [54]), badające własności równowag w grach statycznych. Gry ewo-
lucyjne opisują samo zachowanie ekosystemów. Zakładamy w nich, że różne 
gatunki podejmują decyzje częściowo, aby optymalizować wypłatę („dopa-
sowanie” albo też szanse przetrwania), a częściowo działają uwarunkowa-
nia genetyczne powodujące bezwładność raz przyjętego sposobu zachowa-
nia. Przykłady takich gier w ujęciu modelowania ekosystemów znajdziemy 
np. u Vincenta [61], [62], Wieczorka i Wiszniewskiej [65].

5.4. Gry przeciwko naturze. Jeszcze innym zagadnieniem związanym z 
eksploatacją ekosystemów są gry przeciwko naturze. W  takich grach jest 
dwóch graczy: człowiek (czyli ludzkość jako jeden podejmujący decyzje) i 
natura. Strategiami natury są mutacje, których człowiek nie może z góry 
przewidzieć i które nie muszą być deterministyczne. Przykładem jest sytu-
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acja, w której bakterie uodparniają się na antybiotyk czy insekty na środek 
owadobójczy. Również wypłaty nie muszą być do końca określone. Przykła-
dem gry przeciwko naturze jest praca Yincenta [62].

6. Problemy otwarte. Chociaż w rozdziale 2 wypisane zostały warunki 
dostateczne na to, aby profil strategii był równowagą, wypisanie odpowied-
niego układu równań Bellmana jest dopiero początkiem pracy -  problemem 
jest znalezienie rozwiązań tego układu równań. Wiemy, jak szukać rozwiązań 
dla tzw. gier liniowo-kwadratowych (liniowa dynamika, kwadratowa funkcja 
wypłaty natychmiastowej), natomiast poza tym teoria pomocna w znajdo-
waniu równowag gier różniczkowych, także numerycznym, dopiero powstaje. 
Wspomniane w rozdziale 2 metody lepkościowe, zwłaszcza dla gier dyna-
micznych, są również jednym z aktualnych problemów otwartych. Za prace 
z tej dziedziny P. L. Lions otrzymał w 1994 Medal Fieldsa.

Ponadto równowag Nasha może być nieskończenie wiele nawet w grach 
statycznych. Przy niejednoznaczności pojawia się więc problem, które rów-
nowagi są rzeczywiście wybierane przez graczy. Dla gier statycznych pewną 
odpowiedź dają gry ewolucyjne, jednak trudno je stosować do gier dy-
namicznych. Niejednoznaczność równowag nasila jeszcze zasygnalizowane 
powyżej problemy obliczeniowe: nie tylko musimy znaleźć równowagę, 
ale dodatkowo jeszcze ma to być równowaga faktycznie wybierana przez 
graczy.

Nową, a więc mało zbadaną dziedziną są również gry dynamiczne z con-
tinuum graczy.
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