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1. WSTĘP

Niniejsza praca stanowi kontynuację analizy zastosowań teorii gier w za-
gadnieniach eksploatacji ekosystemów zawartej w artykule autorki [43]. 
Pierwsza część dotyczyła głównie gier deterministycznych niekooperacyj- 
nych, choć był tam również fragment poświęcony grom kooperacyjnym.

Teoria gier, za której formalny początek uznawana jest praca von Neu- 
manna i Morgensterna [42], służy do opisu zjawisk towarzyszących podej-
mowaniu decyzji przez co najmniej dwie niezależne jednostki. Zachowanie 
każdej z tych jednostek, nazywanych graczami, da się wyrazić za pomocą 
zagadnienia optymalizacyjnego, w którym decyzje pozostałych graczy wy-
stępują jako parametry.

Mówiąc językiem potocznym, w grze mamy do czynienia z podejmowa-
niem decyzji przez jednostki dążące do swoich celów, przy czym wybory 
graczy wpływają na sytuację innych graczy.

Zauważmy, że zgodnie z tym opisem większość zagadnień podejmowania 
decyzji, z którymi mamy do czynienia w rzeczywistości, to gry —  nie da się 
uniknąć wpływu innych na naszą sytuację ani naszego wpływu na sytuację 
innych.

W  szczególności odnosi się to do zagadnień eksploatacji ekosystemów: 
często stanowią one wspólną własność wielu użytkowników (na przykład ło-
wiska pełnomorskie), a nawet jeśli formalnie są podzielone, to występują 
silne współzależności (na przykład to, że ryby mogą swobodnie przemiesz-
czać się pomiędzy strefami połowów przypisanych poszczególnym państwom, 
albo to, że zanieczyszczenia nie respektują granic).

W  pracy Wiszniewskiej-Matyszkiel [43] rozważano zagadnienie eksplo-
atacji ekosystemów jako grę niekooperacyjną. W  tym ujęciu zawarte były
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następujące problemy: jak zachowają się gracze, jeśli nie mają możliwości po-
rozumienia i każdy z nich podejmuje decyzję niezależnie, kierując się jedynie 
własnym interesem (czyli równowaga Nasha; także w ujęciu dynamicznym), 
czy istnieje rozwiązanie lepsze dla wszystkich graczy niż wybierane przez 
nich (brak optymalności w sensie Pareto równowagi Nasha) oraz kwestie 
związane z wymuszeniem na graczach wyboru tego lepszego rozwiązania.

W  podejściu kooperacyjnym interesuje nas sytuacja, w której gracze 
wspólnie dochodzą do porozumienia i nie ma konieczności wymuszania ta-
kiego zachowania przez zewnętrzną instytucję.

Zauważmy, że w kontekście zagadnień eksploatacji powiązanych ze sobą 
ekosystemów przez różne kraje, przeważnie możemy liczyć jedynie na to, że 
kraje te dojdą do porozumienia i będą się go trzymać, gdyż leży to w ich in-
teresie — nie ma możliwości wymuszenia zachowań „prospołecznych” przez 
ponadnarodową instytucję.

1.1. K oop era cja  —  co  to  znaczy. W  grze niekooperacyjnej każdy 
z graczy wybiera spośród dostępnych strategii strategię maksymalizującą jego 
wypłatę, przy czym funkcja wypłaty zależy od całego profilu strategii — 
wyboru strategii przez wszystkich graczy.

Gry kooperacyjnej nie da się tak prosto zdefiniować. Często wykorzy-
stuje ona strukturę gry niekooperacyjnej przy dodatkowym założeniu, że 
gracze mogą wspólnie ustalać swoje strategie. Robią to albo wszyscy gracze, 
albo tylko niektórzy —  ci tworzą koalicje. W  grach z możliwością wypłat 
ubocznych jedni gracze mogą płacić innym za wybór strategii korzystnej 
dla płacących.

Gra kooperacyjna może też istnieć w oderwaniu od niekooperacyjnej, 
wówczas muszą być z góry określone wypłaty dowolnej koalicji, także jed-
noosobowej .

Tak czy inaczej w grze kooperacyjnej możemy rozważać różne koncep-
cje efektywności i sprawiedliwości podziału Wypłat wypracowanych przez 
graczy, jak również stabilności. Ponieważ rozmaitych koncepcji jest zbyt 
wiele, aby opisać je w tej pracy, ograniczymy się do najczęściej stosowa-
nych. Krótki przegląd pojęć związanych z grami kooperacyjnymi znajduje 
się w rozdziale 2.

1.2. P rzypom nien ie. Na początku powtórzymy definicje, które poja-
wiły się przy okazji gier niekooperacyjnych w poprzedniej części niniejszego 
opracowania (Wiszniewska-Matyszkiel [43]).

Gra, równowaga, optymalność. Zaczniemy od definicji tak zwanej gry 
niekooperacyjnej (która jednak, jak się okaże, może być punktem wyjścia 
do definicji różnych pojęć związanych z kooperacją).
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D e f in ic j a  1.1. Gra w postaci strategicznej (normalnej) to układ, na 
który składa się zbiór graczy I, zbiory dostępnych strategii {§ i}i€i i funkcje 
wypłat graczy {11*}*^-

Profilem strategii będziemy nazywać dowolną funkcję <5 : I —> |J §* speł-
niającą 5(i) 6 Sj dla każdego i.

Funkcje wypłaty graczy są określone na zbiorze profili i mają wartości 
rzeczywiste albo rzeczywiste rozszerzone (tzn. mogą też przyjmować warto-
ści +oo i —oo). Ogólnie więc funkcja wypłaty gracza i spełnia II* : E —► R, 
jednakże zazwyczaj wygodnie będzie nam wyróżnić z profilu strategię własną 
gracza: przez [s, £_*] będziemy oznaczać profil, w którym i-ty gracz stosuje 
strategię s, podczas gdy pozostali gracze strategie opisane profilem 5 (sam 
profil 6 to w tej notacji [$(i), <$_*]).

D e f in ic j a  1.2. Profil strategii S nazywamy równowagą Nasha, jeśli dla 
każdego gracza i € E, dla każdej jego strategii s 6 Si,

n # )  > iiiCM -i])-
Równowaga Nasha jest to więc taki profil strategii, że żaden z graczy 

nie zwiększy swojej wypłaty, zmieniając strategię, jeśli żaden z pozostałych 
graczy nie zmienił swojej strategii.

De f in ic j a  1.3. Profil strategii nazywamy optymalnym w sensie Pareto 
(lub efektywnym), jeśli nie istnieje profil <5 taki, że

II, (5) >  IIi(<5) dla każdego i
oraz

Ili(5) >  Ili(5) dla pewnego i.
Jak już wspominaliśmy, w zagadnieniach eksploatacji wspólnych lub 

współzależnych ekosystemów równowaga Nasha przeważnie nie jest opty-
malna w sensie Pareto.

Warto również zauważyć, że każdy profil optymalny w sensie Pareto mak-
symalizuje w zbiorze wszystkich profili pewną funkcję będącą ważoną sumą 
wypłat graczy.

Gra dynamiczna niekooperacyjna. W  sytuacjach związanych z eksploata-
cją ekosystemów przeważnie mamy do czynienia z wielokrotnym podejmo-
waniem decyzji w czasie przy zmieniającym się stanie systemu. Tak więc 
naturalnym narzędziem do ich modelowania są gry dynamiczne. Są to gry 
o szczególnej strukturze. Dla zachowania czytelności pracy powtórzymy defi-
nicje z poprzedniej części niniejszego opracowania (Wiszniewska-Matyszkiel 
[43], patrz również Ba§ar, Olsder [3]). W  tym rozdziale zajmujemy się jedy-
nie grami niekooperacyjnymi.

Przez X będziemy oznaczać zbiór stanów systemu (podzbiór Rn; w przy-
padku ekosystemu n będzie oznaczać liczbę elementów składających się na
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ten ekosystem: gatunki zwierząt i roślin, a także surowce mineralne, woda, 
powietrze...).

Przez T będziemy oznaczać zbiór rozważanych momentów czasu. Bę-
dziemy mieć do czynienia z podzbiorem zbioru liczb naturalnych N (czas 
dyskretny) bądź odcinkiem będącym podzbiorem zbioru liczb rzeczywistych 
nieujemnych R+ (czas ciągły; wówczas mamy do czynienia z grami różnicz-
kowymi). Jeżeli zbiór T jest ograniczony, mówimy o skończonym horyzoncie. 
Kres górny zbioru T będziemy oznaczać przez T. Zakładamy, że T ma ele-
ment najmniejszy to i że w przypadku skończonego horyzontu T e  T.

Przez Bi będziemy oznaczać zbiór możliwych decyzji gracza i.
Zbiór dostępnych decyzji zmienia się wraz ze stanem systemu: przy stanie 

x  gracz i może wybierać tylko decyzje należące do zbioru Di(x)  C B*.
Strategiami będą funkcje przyporządkowywujące decyzje pewnym da-

nym o dotychczasowym przebiegu gry —  określające, jakie decyzje podej-
miemy w każdej możliwej sytuacji (określonej przez wspomniane dane). 
Przeważnie te dane to chwila czasu (wówczas mówimy o strategiach otwartej 
pętli, a w grze o strukturze informacyjnej otwartej pętli) bądź stan (wówczas 
mamy strategię i strukturę informacyjną zamkniętej pętli). Możliwe jest też 
rozważanie bardziej skomplikowanej postaci strategii, przyjmujące bardziej 
złożoną strukturę informacyjną: mogą być strategie zależne od czasu i stanu 
początkowego albo od czasu, aktualnego stanu i ostatnich strategii pozosta-
łych graczy, a nawet od całej historii gry (te dwa ostatnie rodzaje strategii 
to tak zwane strategie z pamięcią).

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

a dla czasu dyskretnego dla t >  to

gdzie tp jest funkcją regeneracji systemu. Dla strategii opartych na innej 
strukturze informacyjnej zamiast t argumentem profilu strategii będzie war-
tość tej struktury w chwili t.

Warunek początkowy ma zawsze postać X$(to) =  x q .
Do definicji funkcji wypłat IIj potrzebne będą funkcje wypłat natych-

miastowych Pi określone na produkcie zbiorów możliwych decyzji i zbioru 
stanów, a w przypadku skończonego horyzontu także funkcje wypłaty koń-
cowej Gi określone na zbiorze stanów. Dla strategii otwartej pętli wypłata 
gracza i ma postać, w przypadku czasu ciągłego,

n»(5) =  \ Pi(ó(-)(t), X s(t)) exp(-rit)d\(t)
T

(+ Gi(Xs(T)) exp(-riT)  jeśli T  < +oo),
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gdzie A oznacza miarę Lebesgue’a, a w przypadku czasu dyskretnego,

Iii(i) =  + n ) - t
te T

(+G i {X s{ T +  1))(1 +  ri) “ (r+1) jeśli T <  +oo).
Liczba r% jest nazywana stopą dyskontową gracza i.
Dla strategii opartych na innej strukturze informacyjnej definicje wypłat 

są analogiczne.
Kooperacja w najprostszym ujęciu. Przy analizie gier niekooperacyjnych 

eksploatacji wspólnych lub współzależnych ekosystemów przeważnie pojawia 
się tak zwane rozwiązanie kooperacyjne. Jest ono używane, aby wykazać 
nieoptymalność równowagi Nasha.

Zazwyczaj kooperacja w tym ujęciu oznacza, że wszyscy gracze wybie-
rają jednakowe strategie i maksymalizują tak zwaną zagregowaną wypłatę 
—- sumę wypłat wszystkich graczy. W  bardziej ogólnym podejściu będzie 
maksymalizowana ważona suma wypłat, ewentualnie przy mniej wiążącym 
ograniczeniu na strategie graczy, a w najbardziej ogólnym — pewna funkcja 
zależna od wypłat graczy zwana funkcją społecznego dobrobytu (patrz na 
przykład Wiszniewska-Matyszkiel [43]).

Jak już wiemy, każdy profil optymalny w sensie Pareto maksymalizuje 
w zbiorze wszystkich profili pewną funkcję będącą ważoną sumą wypłat gra-
czy, tak więc to drugie podejście, po rozważeniu wszystkich możliwych wag 
i bez dodatkowych ograniczeń na profile, zwróci nam zbiór profili optymal-
nych w sensie Pareto. 2

2. PODSTAWOWE POJĘCIA GIER KOOPERACYJNYCH

2.1. R ozw iązania  przetargow e. W  niniejszym rozdziale zajmujemy 
się najprostszym zagadnieniem związanym z grami kooperacyjnymi, które 
definiujemy na strukturze gry niekooperacyjnej. Dla uproszczenia, tak jak 
w pierwszych pracach z tej dziedziny, przeanalizujemy problem dla dwóch 
graczy.

Rozważmy zwykłą grę w postaci strategiczej rozgrywaną przez dwóch 
graczy, którzy mogą się porozumiewać co do wyboru strategii. Gdyby gra-
cze nie porozumiewali się, wówczas pozostaną przy pewnej wyjściowej parze 
strategii, a co za tym idzie wypłat (u * ,^ ), zwanej punktem niezgody -  za-
zwyczaj równowadze Nasha, która nie jest optymalna w sensie Pareto. Jeżeli 
więc jest to możliwe, wolą porozumieć się i wybrać inną parę strategii. Na 
skutek różnych wyborów graczy uzyskamy różne pary wypłat. Oznaczymy 
zbiór wszystkich możliwych do uzyskania par wypłat przez S. Elementy 
zbioru S będziemy nazywać możliwościami (od angielskiego alternatives).

Parę (S, ( l i f ,^ ) )  nazywamy zagadnieniem przetargowym.
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Gracze na pewno nie wybiorą możliwości, która nie jest optymalna w sen-
sie Pareto —  jeśli można zwiększyć wypłatę przynajmniej jednego z graczy, 
nie zmniejszając wypłaty drugiego, to należy to zrobić. Jeżeli jednak na-
wet ograniczymy się jedynie do par wypłat optymalnych w sensie Pareto, 
w większości sytuacji decyzyjnych wciąż będziemy mieć nieskończenie wiele 
rozwiązań. Kolejnym kryterium jest to, by wybrana możliwość była nie gor-
sza dla obu graczy niż to, co sami mogą sobie zapewnić w przypadku, gdy 
nie dojdą do porozumienia. Aby dalsze analizy prowadziły do nietrywialnych 
wyników, założymy, że istnieje możliwość, która jest lepsza dla obu graczy 
niż punkt niezgody. Nadal przeważnie będziemy mieć do czynienia z nie-
skończenie wieloma punktami. Który z punktów brzegu efektywnego (czyli 
zbioru par wypłat optymalnych w sensie Pareto i przynajmniej tak samo 
dobrych dla obu graczy jak punkt niezgody) należy wybrać?

Jeżeli podamy jakikolwiek gotowy wzór, jesteśmy narażeni na krytykę 
ze strony tego z graczy, który przy innym wyborze może zyskać więcej. 
Warto więc z góry ustalić, jakie ogólne kryteria powinno spełniać rozwiąza-
nie, i ograniczyć dalsze rozważania do możliwości spełniających te kryteria.

Najpierw formułujemy system aksjomatów, które powinno spełniać roz-
wiązanie; wydają się one oczywiste.

Zaczniemy od aksjomatów Nasha.
Przetarg Nasha. W  pracy [33] Nash zaproponował następujący system 

aksjomatów. Rozwiązanie zagadnienia przetargowego ip (S, (uf, u?])) powinno 
spełniać:

NI (optymalność w sensie Pareto). Punkt ip (S, (u f ,^ ) )  jest optymalny 
w sensie Pareto w zbiorze S.

N2 (symetria). Niech 'k {x \,X2) =  (x21x\). Wówczas
(p (tr(S), 7r ( K ,  U2))) =  TT (<p (S, (uf, u l) ) ) .

Oznacza to, że obaj gracze są traktowani jednakowo —  z góry nie dys-
kryminujemy żadnego z graczy.

N3 (indywidualna racjonalność). Dla każdego i, <pi (S, (u * ,^ ))  >  u*.
Jest to naturalne, gdyż żaden z graczy nie zgodziłby się na rozwiązanie, 

w którym dostaje mniej, niż sam potrafi sobie zapewnić.
N4 (niezależność od afinicznej transformacji). Jeżeli A jest stałą dodatnią 

i B  6 R2, to
tp (A  • S +  B, A  • {u l  ul) +  B) =  A • ip (5, (uf, u*2)) +  B.

Oznacza to, że przeskalowanie użyteczności nie zmienia wyboru.
N5 (niezależność od nieistotnych możliwości). Jeżeli T c  S i ip(S, {u^u^)) 

€ T, to
ip (T, (ul , iĄ)) =  ip (5, (ul, U2) ) .
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Oznacza to, że jeśli ze zbioru możliwości usuniemy niektóre punkty, ale 
pozostawimy w nim rozwiązanie, to powinno być ono nadal wybierane.

Wszystkie te aksjomaty wydają się naturalne. Nash w [33] udowodnił 
następujące twierdzenie.

T w ie r d z e n ie  2.1. Jeśli zbiór S jest wypukły, domknięty i ograniczony z 
góry, to istnieje dokładnie jedna para wypłat spełniająca aksjomaty N1-N5. 
Spełnia ona równanie

(p (S, (u{, ul)) =  Argmax(XlX2)e5x.>u* (xx -  ul) • (x2 -  u*2) .

Wychodząc od oczywistego systemu aksjomatów, doszliśmy do jedno-
znacznego rozwiązania, które już oczywiste nie jest. Jest ono nazywane roz-
wiązaniem przetargowym Nasha.

Inne rozwiązania przetargowe. Jeżeli przyjmiemy, że przy rozważaniu po-
działu wypłaty pomiędzy dwóch graczy nie ma jedynego słusznego rozwią-
zania, musimy dokładnie przeanalizować aksjomaty. Kalai i Smorodinsky 
[20] uznali za niesłuszny aksjomat N5, czyli niezależność od nieistotnych 
możliwości, i zastąpili go innym aksjomatem o podobnym charakterze.

Aby go sformułować, zdefiniujemy pomocniczą funkcję gs przez

I y jeśli (t, y) należy do brzegu efektywnego,
9s{t) =  < , .

(suPxeS.x^u* x 2 w przeciwnym razie.
Interpretacja tej funkcji jest następująca: jeśli gracz 1 uzna, że zadowoli 

się wypłatą w wysokości t , to gs(t) oznacza maksymalną wypłatę, którą 
może dostać gracz 2.

KS (monotoniczność). Dla zagadnień przetargowych (S,(ul ,ul))  oraz 
(T, (ul, ul)) takich, że supxGS x.>u. xi =  supxGT)X.>u. xi i gs  < gr, zachodzi 
nierówność

^ ( s , k , « 5)) < y > 2 (r ,(« ;,u 5 )).
Aksjomat ów oznacza, że jeśli zwiększymy zbiór możliwości z S do T  w 

ten sposób, że maksymalna wypłata gracza 1 się nie zmieni, a maksymalna 
możliwa wypłata gracza 2 przy dowolnej zakładanej wypłacie, którą zado-
woli się gracz 1, jest nie gorsza dla T  niż dla S, to gracz 2 powinien dostać 
przynajmniej tyle samo przy T  co przy S.

Warunek jest znów dość oczywisty, a rozwiązanie jednoznaczne i inne 
niż w przypadku rozwiązania przetargowego Nasha. Następujące twierdzenie 
zostało udowodnione w pracy Kalai i Smorodinsky’ego [20].

T w ie r d z e n ie  2.2. Jeśli zbiór S jest wypukły, domknięty i ograniczony z 
góry, to istnieje dokładnie jedna para wypłat spełniająca aksjomaty N1-N4 
i KS. Należy ona do przecięcia brzegu efektywnego zbioru S z odcinkiem 
łączącym punkty (u*, ul) i (maxxeS)Xi>u* xi,m axxeS)Xi>u; x 2).
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Warto dodać, że oba powyższe rozwiązania przetargowe mają prostą 
interpretację geometryczną. Rozwiązanie Nasha leży na przekątnej prosto-
kąta zawartego w zbiorze S fi ((^1,^ 2) +  R2 ) (czyli zbiorze indywidualnie 
racjonalnych punktów zbioru S) o maksymalnym polu, a rozwiązanie Kalai- 
Smorodinsky’ego na przekątnej prostokąta o minimalnym polu, zawierają-
cego ten zbiór.

Rozwiązanie przetargowe Kalai-Smorodinsky’ego może być różne od roz-
wiązania przetargowego Nasha, co obrazuje poniższy przykład.

Pr z y k ł a d  2.3. Dwóch graczy rozważa podział nadwyżki nad wypłatę w 
równowadze Nasha wynikającej z kooperacji. W równowadze nadwyżka obu 
graczy wynosi 0, natomiast zbiór przetargowy ma postać { (£ i ,£ 2) £ [0? I]2 : 
\x\ + x 2 < 1}.

Rozwiązanie przetargowe Nasha realizuje

max (x\ — iii) • (x2 — U2) =  max x\ • (1 — \x\),
(xi,x2)eS o<xi<i

czyli xi =  l oraz; X2 =
Rozwiązanie Kalai-Smorodinsky’ego to przecięcie brzegu efektywnego 

zbioru 5, czyli { (£ i ,£ 2) € [0, l]2 : \x\ +  £2 =  1}, z odcinkiem łączą-
cym punkty (u}, M2) i ( m a x ^ ^ ^ *  £1, maxs6S)Xi>u« £2), czyli { (£ i ,£ 2) € 
[0, l]2 : £1 =  £2}, a więc £1 =  £2 =  §.

To zapoczątkowało serię prac związanych z aksjomatyzacją różnych roz-
wiązań przetargowych, także dla więcej niż dwóch graczy. Więcej na ten 
temat można znaleźć w artykule Thomsona [40] czy wcześniejszej monogra-
fii Rotha [37], ale ta tematyka jest wciąż badana i pojawiają się coraz to nowe 
koncepcje (na przykład Radzik [36]). Trudno określić, ile może być rozwią-
zań przetargowych podpartych sensownym systemem aksjomatów. Każdy 
system aksjomatów może prowadzić do innego rozwiązania. W  konkretnych 
zagadnieniach decyzyjnych jedno jest bardziej korzystne dla pierwszego gra-
cza, inne dla drugiego.

Tak więc można sformułować następujący wniosek dla praktyków: wie-
dza popłaca. Przy analizie konkretnego zagadnienia podziału warto prze-
studiować wyniki zastosowania różnych rozwiązań przetargowych i wybrać 
najkorzystniejszy z możliwych wariantów, a przeciwnikowi zaproponować 
oczywisty system aksjomatów. Wówczas wynik może policzyć nawet nieza-
leżny ekspert.

Groźby i bodźce. Nadal rozważamy grę opartą na strukturze gry nie- 
kooperacyjnej. Załóżmy, że gracze doszli już do porozumienia. Przeważnie 
jednak bez dodatkowych obostrzeń takie porozumienie może się okazać nie-
stabilne: na przykład w grze eksploatacji wspólnego łowiska jeden z graczy 
może w pewnym momencie przestać przestrzegać nałożonych porozumie-
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niem ograniczeń i na tym skorzystać. Aby do tego nie dopuścić, oprócz 
samego porozumienia gracze formułują groźby, określające, jak zareagują 
na wyłamanie się z kooperacji któregoś z graczy, skoro tylko zauważą fakt 
wyłamania się, lub stosują strategie z bodźcami (incentive strategies), uza-
leżniające zachowanie gracza od możliwych do zaobserwowania działań in-
nych graczy: na przykład jak gracz odpowie na wyłamanie się z kooperacji 
jednego lub więcej z pozostałych graczy. Takie porozumienia wraz z groź-
bami lub układ strategii z bodźcami nazywa się równowagą z bodźcami, o ile 
jest ono równowagą Nasha w grze ze zbiorem strategii rozszerzonym na 
strategie z bodźcami. W  mniej zmatematyzowanym języku można mówić 
o samo-wymuszających się porozumieniach.

Najprostszą groźbą jest zerwanie porozumienia i powrót do równowagi 
Nasha w reakcji na wyłamanie się z porozumienia któregokolwiek z gra-
czy, jednak równocześnie jest ona przeważnie mało realna. Groźby powinny 
spełniać dwa warunki: po pierwsze powinny działać, czyli żadnemu z gra-
czy nie powinno się opłacać wyłamanie z porozumienia przy założeniu, że 
pozostali gracze spełnią swoje groźby, a po drugie powinny być realne, to 
znaczy takie, że inni gracze je spełnią — najlepiej, by spełnienie groźby było 
w sytuacji wyłamania z porozumienia korzystne dla innych graczy (w teorii 
gier), a przynajmniej, żeby nie było bardzo niekorzystne (w praktyce, jak na 
przykład sankcje gospodarcze wobec państwa nie stosującego się do nakazów 
organizacji międzynarodowych —  jest to niekorzystne dla większości państw 
stosujących sankcje, ale dzięki temu być może uda się utrzymać kooperację).

W  ujęciu dynamicznym gry z groźbami były rozpatrywane między in-
nymi przez Tołwińskiego [41].

2.2. Koalicje. W  podrozdziale 2.1 rozważaliśmy zagadnienie takiego 
wyboru strategii, który spełnia pewne warunki „sprawiedliwego” podziału 
użyteczności pomiędzy graczy. Gdy graczy jest więcej niż dwóch, możemy 
mieć do czynienia z sytuacją, gdy gracze wcale nie chcą się dzielić sprawie-
dliwie ze wszystkimi, tylko tworzą koalicję, której celem jest zapewnienie jak 
najwyższej użyteczności swoim członkom.

Formalnie definiujemy tak zwaną funkcję charakterystyczną określoną na 
koalicjach, czyli podzbiorach zbioru graczy. Poniższe rozważania mają sens, 
jeśli graczy jest co najmniej 3, nawet jeśli same definicje mają sens dla 
mniejszej liczby graczy.

De f in ic j a  2.4. Funkcję v : 2n —► R spełniającą u(0) =  0 nazywamy 
funkcją charakterystyczną.

Parę (I, u) nazywamy grą (kooperacyjną) w postaci funkcji charaktery-
stycznej.

Mówimy, że gra jest superaddytywna, jeśli v(K)  +  v(L) <  v (K  U L) dla 
dowolnych niepustych K , L  C I.
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Liczba v ( K ) oznacza kwotę, jaką koalicja K  ma do podziału pomiędzy 
swoich członków, jeśli właśnie ta koalicja powstanie. Gra superaddytywna 
to taka gra, w której gracze nie tracą, jeśli ich koalicje się połączą.

Dalsze rozważania ograniczymy do gier superaddytywnych.

De f in ic j a  2.5. Imputacją nazywamy dowolny wektor I  e taki, że 
^  =  v(N)  oraz Ii >  u ({i})  dla każdego i.

Imputacja oznacza wektor wypłat proponowany graczom —  podział łącz-
nej wypłaty: każdy gracz musi dostać co najmniej tyle, ile sam potrafi sobie 
zapewnić, i suma wypłat ma być równa sumie, którą można uzyskać, gdyby 
wszyscy gracze kooperowali. Ponieważ gra jest superaddytywna, jest to naj-
większa możliwa suma do podziału w grze.

Skąd się biorą funkcje charakterystyczne. Dotychczas rozważane zagad-
nienia kooperacji były powiązane z pewną strukturą gry niekooperacyjnej. 
Tak może, ale nie musi być z grą kooperacyjną w postaci funkcji charakte-
rystycznej .

Przykładem na sytuację, gdy nie ma sensu wiązanie funkcji charakte-
rystycznej z żadną grą niekooperacyjną, są gry związane z głosowaniem, 
w których wypłata koalicji wygrywającej głosowanie (to znaczy uzyskującej 
co najmniej wymaganą większość głosów) jest równa 1, a koalicji przegry-
wającej 0.

Jeżeli wyprowadzamy grę kooperacyjną z gry niekooperacyjnej w po-
staci strategicznej, to jednym ze sposobów zdefiniowania funkcji charakte-
rystycznej jest przypisanie każdej koalicji minimalnej wypłaty, jaką może 
sobie zapewnić, gdyby wszyscy pozostali gracze grali razem przeciwko niej: 
v (K ) =  max^K min^K ^ (5 ) ,  gdzie przez SK oznaczamy wybór stra-
tegii przez graczy koalicji K , & 6 jest profilem strategii o strategiach graczy 
określonych przez wybory ÓK , Sl\K graczy należących do K  i I\K, odpo-
wiednio. Taka definicja jest oczywista w przypadku gier o zerowej sumie 
wypłat graczy, gdy łączna wypłata przeciwników koalicji jest równa minus 
wypłacie tej koalicji. Wówczas można też rozważać nieco bardziej optymi-
styczną v(K)  =  min î-K- m ax^  D ie#  ^(<5), która może prowadzić do tych 
samych albo innych wyników w zależności od własności zbiorów strategii 
i funkcji wypłat graczy.

W  przypadku gry o sumie niezerowej można użyć tej samej definicji, ale 
raczej nie ma sensu zakładać, że pozostali gracze grają tak, by zminimali-
zować wypłatę naszej koalicji —  raczej kierują się maksymalizacją swojej 
wypłaty przy pewnych założeniach o naszym postępowaniu.

Stabilność. Jakkolwiek została zdefiniowana funkcja charakterystyczna, 
kiedy już ją mamy, możemy się zastanawiać, jakie imputacje są do przyjęcia 
przez graczy, czyli rozważyć różne pojęcia stabilności imputacji.
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Zbiór stabilny von Neumanna-Morgenstema. Pierwsze, również histo-
rycznie, pojęcie stabilności w odniesieniu do gry kooperacyjnej pochodzi 
z pracy von Neumanna i Morgensterna [42] stanowiącej oficjalny początek 
teorii gier.

De f in ic j a  2.6. Mówimy, że imputacja I  dominuje imputację J, jeśli 
istnieje taka koalicja K , że h  — V(K)  oraz Ii >  J\ dla każdego i € K.

Oznacza to, że wypłaty proponowane w imputacji I  graczom koalicji 
K  są dla nich osiągalne (mogą sobie tyle zapewnić jako koalicja) oraz że 
wypłaty tychże graczy są lepsze przy I  niż przy J.

De f in ic j a  2.7. Zbiorem stabilnym nazywamy podzbiór J zbioru impu-
tacji spełniający warunki:

1 (stabilność wewnętrzna). Żadna imputacja należąca do J nie dominuje 
żadnej innej imputacji z J.

2 (stabilność zewnętrzna). Każda imputacja nie należąca do J jest zdo-
minowana przez pewną imputację należącą do JJ.

Zbiorów stabilnych może być wiele, istnieją też gry, w których nie ma 
żadnego (aczkolwiek są to sztuczne konstrukcje). Zbiór stabilny można in-
terpretować jako normę postępowania społecznego (patrz na przykład Ma-
lawski, Wieczorek, Sosnowska [26]). Warto jeszcze dodać, że pojęcie zbiorów 
stabilnych, mimo że sięgające początków teorii gier, jest jeszcze stosunkowo 
mało zbadane.

Rdzeń. Późniejszym, ale znacznie lepiej poznanym pojęciem jest rdzeń 
—  jest to zbiór takich imputacji, którym nie sprzeciwi się żadna koalicja.

D e f in ic j a  2.8. Mówimy, że imputacja I  jest koalicyjnie racjonalna, jeśli 
— V(K)  dla każdej koalicji K  ^  0.

Rdzeniem nazywamy zbiór wszystkich imputacji koalicyjnie racjonal-
nych.

Jeżeli imputacja nie należy do rdzenia, to przy dowolności tworzenia 
koalicji nie ma możliwości, żeby została przyjęta przez racjonalnych graczy. 
W  takiej sytuacji powstaje koalicja, która jest w stanie zapewnić sobie więcej 
i nie godzi się na zaproponowane wypłaty —  blokuje tę imputację. Jest wiele 
gier, których rdzeń jest pusty, a więc nie ma żadnego sposobu podziału 
wypłat, którego nie mogłaby zablokować żadna koalicja.

Wartość Shapleya. O ile w podrozdziale 2.2 rozważaliśmy, jakie imputa- 
cje mają szansę być wybrane, teraz przejdziemy do wyboru jednej — „spra-
wiedliwego” podziału korzyści związanego z siłą koalicji.

Podobnie jak inne kryteria „obiektywne” , wartość Shapleya gry (I,u) 
wprowadzamy aksjornatycznie. Imputacja </?(I, v) powinna spełniać nastę-
pujące aksjomaty:
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51 (symetria). Jeżeli dla graczy i i j  dla dowolnej koalicji K  ^  0 nie
zawierającej i ani j  zachodzi równość v (K  U {z}) =  v (K  U { i } ) ,  to v) =
<Pj(l,v).

52 (warunek gracza zerowego). Jeżeli dla gracza i dla dowolnej koalicji 
K  yć 0 nie zawierającej i zachodzi równość v(KU{i} )  =  v ( K ), to cpi(I, u) =  0.

53 (addytywność). Dla dowolnych funkcji charakterystycznych v i w 
określonych na tym samym zbiorze graczy I zachodzi równość (p(J,v + w )  =

v) +  (p(l,w).

Shapley w [39] udowodnił następujące twierdzenie.

T w ie r d z e n ie  2.9. Istnieje dokładnie jedna funkcja przyporządkowująca 
grze w postaci charakterystycznej imputację spełniającą aksjomaty S1-S3. 
Jest ona postaci

v ) =  \.v  (0': (̂j )  ̂^w}) - v  (0*: * 0 )  < ^w})] •
7T: p e r m u t a c je  I

Wartość Shapleya ma prostą interpretację probabilistyczną związaną 
z najprostszym możliwym sposobem tworzenia koalicji. Wyobraźmy sobie, 
że gracze gromadzą się w jednym miejscu, przychodząc w losowej kolej-
ności, i nowy gracz dołącza do koalicji stworzonej z graczy, którzy byli 
tam przed nim. Wówczas wartość Shapleya dla gracza i jest jego oczeki-
wanym wkładem w koalicję już zebranych graczy (zwiększeniem wypłaty 
tejże koalicji), jeżeli zakładamy, że każda permutacja jest jednakowo praw-
dopodobna.

Poniższy przykład pokazuje, jak obliczać rdzeń i wartości Shapleya.

Pr z y k ł a d  2.10. Rozważmy następującą grę w postaci funkcji charakte-
rystycznej. Graczami są trzy kraje, oznaczone jako 1, 2 i 3, poławiające na 
wspólnym łowisku. Rozważają podział nadwyżki nad wypłatę w równowa-
dze Nasha wynikającej z kooperacji.

Funkcja charakterystyczna ma postać u ( { l } )  =  u ({2}) =  u ({3}) =  0, 
t> ({l,2 »  =  2, « ( {1 ,3 } )  =  t>({2,3» =  1, i>({1,2,3}) =  4.

Aby obliczyć rdzeń, musimy wypisać warunki koalicyjnej racjonalności. 
Mają one postać:

Ii > 0, I\ + I2 > 2, I\ + J3 > 1, I2 + I3 ^ I? I\ + I2 + I3 — 4.

Po uproszczeniu otrzymujemy warunki określające, które imputację należą 
do rdzenia: 2 <  I\ -f-12 <  4, 0 < I\ <  3, 0 < I2 < 3, I3 =  4 — (Ii + 12), a 
więc rdzeń jest niepusty.

Aby obliczyć wartości Shapleya graczy, rozpatrujemy kolejno wszystkie 
permutacje zbioru graczy: 123, 231, 312, 132, 321, 213.
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<pi& v) = ^ X) KO: Ô’)  ̂^Wl) -  v(0‘ : nU) < Ĉ1)})]
7r: permutacje {1 ,2 ,3 }

= i(0 + ( 4 - l )  + l + 0 + ( 4 - l )  +  2) =  ?

¥>2(I,«) = i ( 2  +  0 + ( 4 - l )  + ( 4 - l )  + l +  0) = |

¥>3(I,«) = i ( ( 4 - 2 )  + l + 0 + l + 0 + (4-2))  =  l.

W  tym przypadku wektor wartości Shapleya jest w rdzeniu.

2.3. D ynam ika i kooperacja . W ujęciu niekooperacyjnym większość 
analiz dotyczących eksploatacji ekosystemów to modele dynamiczne.

Z grami kooperacyjnymi jest jednak inaczej: często w tej samej pracy 
bada się dynamiczną grę niekooperacyjną, porównując wyniki jedynie 
z uproszczonym rozwiązaniem kooperacyjnym (patrz podrozdział 1.2), oraz 
jedynie jednoetapowe gry kooperacyjne będące jej odpowiednikami (np. Me- 
inhardt [30]). Przyczyny są dwojakie: po pierwsze, problem stanowią trudno-
ści obliczeniowe —  już samo obliczenie zbioru przetargowego to w najprost-
szym przypadku rozwiązanie sparametryzowanej rodziny zagadnień opty-
malizacji dynamicznej. Po drugie, nawet jeśli uda nam się to zrobić, to roz-
wiązanie (rdzeń, rozwiązanie przetargowe itp.) może mieć złe właściwości.

Jeżeli rozważymy na przykład naturalne rozszerzenie pojęcia rozwiąza-
nia przetargowego Nasha na gry różniczkowe ze strategiami zamkniętej pętli, 
to okazuje się, że mamy tam do czynienia z tak zwaną niespójnością cza-
sową: rozwiązanie obliczone w chwili to może nie pokrywać się z obliczonym 
w chwili t\ >  to dla t >  t\. Przyczyną jest to, że zagadnienie przetar-
gowe może zależeć od stanu początkowego, gdyż osiągalne wypłaty od niego 
zależą. Wobec tego zazwyczaj przyjmowane jest założenie, że raz wynego-
cjowane porozumienie staje się wiążące do końca gry (czyli czasem nawet 
w nieskończoność), co znacznie ułatwia obliczenia, lecz jest mało realistyczne 
w kontekście rzeczywistych porozumień międzynarodowych.

Podobny fakt niespójności czasowej zachodzi dla rdzenia. Pojęcie zbioru 
stabilnego natomiast nie było badane w kontekście dynamicznym.

Badania nad rozszerzeniem pojęć gier kooperacyjnych na przypadek gier 
dynamicznych zapoczątkował Liu [21]. Krótki przegląd dotyczący gier róż-
niczkowych kooperacyjnych znajduje się w pracy Haurie [13].

Innym aspektem związanym z połączeniem dynamiki i kooperacji jest dy-
namika samej kooperacji —  proces dochodzenia do porozumienia może być 
grą dynamiczną, w której gracze otrzymują wypłaty dopiero po dojściu do 
porozumienia. Prace w tej dziedzinie zapoczątkował Rubinstein [38]. Innymi 
aspektami dynamiki kooperacji, takimi jak dynamika zaufania, zajmował się 
Ouardighi [34].
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3. GRY KOOPERACYJNE A EKSPLOATACJA EKOSYSTEMÓW 
— PRZEGLĄD LITERATURY

3.1. „Rozwiązania kooperacyjne” w grach niekooperacyjnych.
W większości prac poświęconych analizie eksploatacji wspólnych albo po-
wiązanych ekosystemów jako gry dynamicznej niekooperacyjnej pojawia się 
rozwiązanie kooperacyjne (patrz podrozdział 1.2). Ponieważ przegląd takich 
prac pojawił się w pierwszej części niniejszego opracowania (Wiszniewska- 
Matyszkiel [43]), nie będziemy go tu powtarzać. Przypomnimy tylko, że to 
uproszczone podejście zawsze prowadzi do wyboru pewnego profilu strategii 
optymalnego w sensie Pareto. Wymienimy też kilka artykułów nie umiesz-
czonych w cytowanej pracy, gdzie jakieś rozwiązanie kooperacyjne w tym 
sensie pojawia się przy okazji gier niekooperacyjnych.

W  pracy Wiszniewskej-Matyszkiel [44] bada się zagadnienia optymal- 
ności i wymuszeń w grach eksploatacji wspólnego ekosystemu ze skończe-
nie wielu użytkownikami oraz z continuum użytkowników. Analizowane są 
różne koncepcje optymalności, a jako system wymuszeń przyjmuje się system 
podatków. Przestrzenie graczy są znormalizowane, aby wyniki były porów-
nywalne. Dzięki normalizacji zwiększanie ilości graczy oznacza nie wejście 
dodatkowych jednostek do gry eksploatacji wspólnego ekosystemu, lecz ure-
alnienie struktury decyzyjnej, w której od abstrakcyjnych „regionów” czy 
„krajów” przechodzimy do rzeczywistych decydentów — kapitanów statków 
czy właścicieli firm. Gra z continuum graczy stanowi tu granicę gier ze skoń-
czoną liczbą graczy, lecz istotnie zmieniają się w niej techniki obliczeniowe 
równowag i wymuszeń.

Kennedy i Watkins w [22] oraz Krawczyk i Tołwiński w [25] zajmują 
się problemem zarządzania łowiskiem tuńczyka eksploatowanym przez Ja-
ponię, Australię i Nową Zelandię ([22] rozważa tylko dwa pierwsze kraje). 
W  obu pracach rozważa się podział poławianych tuńczyków na cztery grupy 
wiekowe. Podział jest spowodowany różnymi technikami połowowymi, które 
powodują odłowy z określonych grup wiekowych — na przykład Austra-
lia najczęściej łowi najmłodsze tuńczyki, a Japonia tylko najstarsze. W  obu 
pracach autorzy dowodzą, że w rozwiązaniu optymalnym należałoby w ogóle 
wykluczyć Australię z połowów, natomiast w jednym z przykładów z [25] 
łowić może tylko Japonia.

Uproszczone rozwiązanie kooperacyjne to, w najszerszym ujęciu, pro-
fil maksymalizujący funkcję społecznego dobrobytu. Czasem do gry zostaje 
wprowadzony dodatkowy gracz, który maksymalizuje tę funkcję (na przy-
kład lokalne władze), wyposażony w narzędzia potrzebne do wymuszenia 
wyliczonego profilu strategii, będącego rozwiązaniem kooperacyjnym gry 
rozgrywanej przez zwykłych graczy. Przykład takiej gry zawierają artykuły 
Krawczyka, Pourtallier i Tidball [24] oraz Krawczyka [23], analizujące grę,
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w której graczami są firmy i lokalny rząd, zainteresowany równocześnie roz-
wojem gospodarczym i minimalizacją poziomu emisji zanieczyszczeń, co jest 
ujęte funkcją społecznego dobrobytu będącą różnicą między sumą zysków 
firm i dochodu rządu a kosztami środowiskowymi. Narzędziami wymuszają-
cymi są opłaty środowiskowe za zanieczyszczenia.

Przypomnimy też, że Maler w [27] i [28] analizował rozwiązanie ko-
operacyjne w zagadnieniu zmniejszenia emisji dwutlenku siarki w ujęciu 
statycznym w Europie i rozważał w nim wypłaty uboczne (te prace były 
już omówione dość szczegółowo w pierwszej części niniejszego opracowa-
nia [43]).

3.2. K oop era cja  w  eksploatacji ekosystem ów  i przetargi. Munro 
w [31] analizuje problem kooperacyjnego zarządzania przygranicznymi łowi-
skami należącymi do dwóch krajów (jest to gra, którą w ujęciu niekoopera- 
cyjnym analizował Clark [4]). Munro analizuje między innymi sytuacje, w 
których gusta, koszty połowów, jak również stopy dyskontowe w obu krajach 
się różnią. Znajduje rozwiązanie przetargowe Nasha, biorąc jako punkt nie-
zgody równowagę Nasha w strategiach zamkniętej pętli. Dodatkowo możliwe 
porozumienia mogą zakładać stałe lub zmienne udziały krajów w łącznej 
wielkości połowu, jak również możliwość wypłat ubocznych. Problem nie-
spójności czasowej został rozwiązany za pomocą założenia, że porozumienie 
zawarte na początku gry wiąże oba kraje.

Zupełnie innego rodzaju zagadnienia przetargowe pojawiają się w pracy 
Munro [32], gdzie rozważany jest przetarg pomiędzy sektorem połowów 
(działającym jako jeden gracz) a sektorem przetwarzania (również działa-
jącym jako jeden gracz). Przy założeniu, że porozumienia są wiążące, oba 
sektory się łączą.

Ethamo, Ruusunen, Hamalainen i Kaitala w [9] zajmują się problemem 
obliczania rozwiązania przetargowego Nasha w grze dynamicznej o N  gra-
czach i strukturze informacyjnej otwartej pętli. Sprowadzają zagadnienie 
znalezienia rozwiązania przetargowego do znalezienia punktu stałego pewnej 
funkcji. Wyniki teoretyczne ilustrują na przykładzie eksploatacji wspólnego 
łowiska o logistycznej funkcji przyrostu poławianego gatunku.

Praca Kaitali i Munro [17] dotyczy zarządzania wędrownym gatunkiem 
ryb w strefie przybrzeżnej i przylegającym do niej łowisku pełnomorskim. 
Zakładana jest możliwość wypłat ubocznych i to, że raz wynegocjowane 
porozumienie jest wiążące. Najpierw rozważa się model z dwoma graczami: 
krajem przybrzeżnym eksploatującym swoją strefę przybrzeżną i krajem po-
siadającym flotę pełnomorską poławiającym na sąsiadującym łowisku oce-
anicznym, bez możliwości wejścia dodatkowych graczy. Rozwiązanie przetar-
gowe Nasha prowadzi do sytuacji, w której oba kraje mają jednakowe zyski 
z kooperacji (to, co uzyskają ponad swoją wypłatę w równowadze) dzięki
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wypłatom ubocznym —  praktycznie oznacza to, że kraj o bardziej efektyw-
nej flocie wykupuje prawo połowu od drugiego kraju. Następnie autorzy 
wprowadzają dodatkowych graczy — kraje posiadające floty pełnomorskie, 
z których przynajmniej jeden ma prawo połowu na rozważanym łowisku 
pełnomorskim. Rozwiązanie przetargowe Nasha znów prowadzi do równego 
podziału nadwyżki wynikłej z kooperacji. Ponadto analizowane są dodat-
kowe możliwości w grze z trzema graczami: możliwość tworzenia koalicji lub 
transferu swoich praw połowu innemu graczowi (z ustalonego zbioru po-
tencjalnych graczy posiadających floty pełnomorskie i chętnych do połowu 
w analizowanym łowisku).

Petrosjan i Zaccour w [35] badają porozumienia w przypadku zanieczysz-
czenia rzeki w biegu (obrazuje to też inne sytuacje, np. zanieczyszczeń at-
mosfery w rejonach przygranicznych przy stałych kierunkach wiatru), gdzie 
jeden z zanieczyszczających nie ponosi kosztów zanieczyszczenia — są one 
w całości udziałem jego sąsiada. Aby urealnić nieco grę, a równocześnie unik-
nąć problemu niespójności czasowej, zakładają oni, że porozumienia można 
renegocjować w ustalonych dyskretnych momentach czasu, a pomiędzy tymi 
momentami toczy się gra różniczkowa. Tak więc właściwa gra (nazywana 
przez autorów nad-grą) składa się z ciągu gier różniczkowych (autorzy nazy-
wają je grami jednoetapowymi). Na początku każdej z gier jednoetapowych 
ustalana jest wypłata uboczna wynikająca z rozwiązania przetargowego Na-
sha, którą kraj zanieczyszczający otrzymuje w trakcie tego etapu za zmniej-
szenie poziomu emisji do określonego poziomu. Ta kwota nie podlega rene-
gocjacji do końca gry jednoetapowej i jest wypłacana z taką intensywnością, 
aby żadnemu z krajów nie opłacało się odstąpić od kooperacji. Otrzymane 
w ten sposób rozwiązanie jest równowagą Nasha w nad-grze i ma własność 
spójności czasowej.

Kaitala, Hamalainen i Ruusunen [15] zajmują się problemem przetargu 
w zagadnieniach związanych z eksploatacją wspólnego łowiska przez dwóch 
graczy w nieskończonym horyzoncie czasowym przy strategiach otwartej pę-
tli i czasie ciągłym. W  rozważanej grze obliczają „rozwiązanie przetargowe” 
—  w rzeczywistości maksymalizację ważonej sumy wypłat (w ten sposób 
mogą udowodnić coś dla dowolnego rozwiązania optymalnego w sensie Pa-
reto). Twierdzą, że takie rozwiązanie przetargowe jest równowagą, a ponadto 
nie występuje w nim niespójność czasowa, jeżeli dla rozwiązania wyliczonego 
dla wyjściowej gry sformułujemy porozumienie, w którym zmienną kontrolną 
będzie stopa połowu zamiast liczby statków.

Ethamo i Ruusunen w [8] analizują problem, przy jakich założeniach 
raz wynegocjowany kontrakt pomiędzy N  graczami jest spójny czasowo. 
Przyjęte jest założenie, że gracze monitorują i pamiętają przebieg gry — 
porozumienie można wówczas sformułować tak, by decyzje w każdej chwili 
czasu były zależne od historii. Okazuje się, że spójność czasową gwarantuje
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własność niezależności od nieistotnych możliwości (aksjomat N5 rozwiązania 
przetargowego Nasha). Praca poparta jest przykładami opisującymi eksplo-
atację wspólnego łowiska.

Krótki przegląd prac poświęconych zagadnieniom przetargu w grach dy-
namicznych eksploatacji łowisk znajduje się u Kaitali [14].

3.3. R ów now agi z bod źcam i i groźbam i. Hamalainen, Haurie i Kaitala 
w [11] i [12] badają zagadnienia przetargowe w grze dynamicznej zarządzania 
wspólnym łowiskiem z nieskończonym i skończonym horyzontem czasowym 
przez dwóch graczy. W  pracy porozumienia nie są wiążące (jak to ma miejsce 
w przypadku rzeczywistych porozumień międzynarodowych). Autorzy rozwa-
żaj ą rozwiązanie przetargowe Kalai-Smorodinsky’ego z równowagą otwartej 
pętli jako punktem niezgody. Ponieważ rozwiązanie Kalai-Smorodinsky’ego 
nie jest równowagą, w konstrukcję porozumienia włącza się strategie groźby. 
Strategia ta jest grana przez ustalony odcinek czasu od chwili spostrzeżenia 
wyłamania się z kooperacji drugiego z graczy, a potem następuje renegocja-
cja porozumienia. W  ten sposób rozwiązanie Kalai-Smorodinsky’ego można 
uczynić równowagą: zależy to między innymi od czynnika dyskontowego i dłu-
gości okresu, w którym grana jest strategia groźby. Podobnych wyników na-
leży oczekiwać dla innych par strategii optymalnych w sensie Pareto. Prace 
zawierają również wyniki numeryczne efektywności gróźb.

Problem bodźców w zagadnieniu połowów jest badany również w pracach 
Ethamo i Hamalainena [5], [6] i [7] w czasie ciągłym i dyskretnym. Strategie 
z bodźcami są zależne w sposób liniowy od przekroczenia przez przeciwnika 
nasilenia połowów mierzonego liczbą statków i zauważalnego po pewnym 
czasie. Autorzy dowodzą, że w tego rodzaju strategiach istnieje równowaga, 
czyli możliwe jest samo-wymuszające się porozumienie, w którym w razie 
odstępstwa jednego kraju przeciwnik zwiększa swój połów w sposób liniowy. 
Liniowa zależność od wielkości odstępstwa ma istotną przewagę nad strate-
giami, w których w odwecie za odstępstwo możemy jedynie zerwać koope-
rację: jest bardziej realna, a to jedna z podstawowych własności groźby. 
Ponadto jest mniej szkodliwa dla środowiska, przez co w przypadku małych 
odstępstw umożliwia ponowne negocjacje co do kooperacji przy zbliżonym 
stanie systemu.

Kaitala i Pohjola [19] rozważają grę kooperacyjną związaną z emisją 
gazów cieplarnianych. Zakłada się, że zarówno kraje wrażliwe na efekt cie-
plarniany, jak i pozostałe kraje zawiązują koalicje dla potrzeb przetargu, 
w którym wybierane jest rozwiązanie optymalne w sensie Pareto. Podob-
nie jak w pracy Kaitali i Pohjoli [18], proponowane jest porozumienie, na 
mocy którego kraje wrażliwe płacą wypłaty uboczne krajom niewrażliwym 
za zmniejszenie poziomu emisji. Rozwiązanie przetargowe Nasha jest, jak 
zazwyczaj, niespójne czasowo. Wprowadzenie strategii z pamięcią i groźbą
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powrotu do równowagi Nasha w przypadku wyłamania się któregoś z krajów 
z kooperacji powoduje, że możliwa jest konstrukcja samo-wymuszającego się 
porozumienia międzynarodowego.

3.4. Koalicje. Gra połowów migrującego gatunku ryb w postaci funk-
cji charakterystycznej jest badana przez Kaitalę i Lindroosa [16]. Przyjmuje 
się, że raz wynegocjowane porozumienie jest wiążące i że możliwe są wypłaty 
uboczne. Rozważana jest sytuacja, w której trzy kraje: przybrzeżny i dwa 
kraje posiadające flotę pełnomorską zawiązały regionalną organizację w celu 
ochrony i zarządzania gatunkiem ryb w łowisku pełnomorskim stycznym do 
rozszerzonej strefy ekonomicznej kraju przybrzeżnego. W  grze kooperacyj-
nej gracze decydują, jak podzielić wynikłą z kooperacji nadwyżkę ponad wy-
płatę z rozwiązania niekooperacyjnego „otwartego dostępu” . To rozwiązanie 
kooperacyjne nie jest równowagą Nasha, gdyż kraje pełnomorskie maksy-
malizują w nim natychmiastową wypłatę, a jedynie kraj przybrzeżny sumę 
przyszłych zdyskontowanych wypłat. Przyjmuje się, że raz przyjęte porozu-
mienia są wiążące. Kraje różnią się kosztami połowu, najniższymi dla kraju 
przybrzeżnego. Rozliczenia pomiędzy graczami mają postać wypłat ubocz-
nych, za pomocą których najbardziej efektywny kraj przybrzeżny wykupuje 
prawa połowu od krajów pełnomorskich. Rozwiązanie przetargowe Nasha 
w tej grze prowadzi do równego podziału nadwyżki. Rdzeń jest niepusty, 
zawiera między innymi wartość Shapleya, w której każdy z graczy koalicji 
o większej sile przetargowej, składającej się z kraju przybrzeżnego i kraju 
pełnomorskiego o niższych kosztach połowu (najbardziej ze wszystkich ko-
alicji dwóch graczy mogącej wyniszczyć łowisko), dostaje jednakową kwotę, 
stanowiącą większą część nadwyżki niż drugi z krajów pełnomorskich. Przy 
zastosowaniu nukleolusa (nie omawianej w niniejszej pracy koncepcji stabil-
nego podziału) taka asymetria pojawia się dopiero przy znaczących różni-
cach siły przetargowej koalicji dwóch graczy.

Meinhardt [30], oprócz dynamicznej gry niekooperacyjnej, bada gry 
w postaci funkcji charakterystycznej wywodzące się od jednoetapowej gry 
niekooperacyjnej (rdzeń, zbiór przetargowy i różne własności samych gier) 
— są to jedynie gry statyczne. W  tym kontekście koncentruje się głównie na 
własnościach całej klasy gier eksploatacji wspólnego zasobu.

Funaki i Yamato [10] rozważają grę w postaci funkcji rozbicia (rozszerze-
nie pojęcia gry w postaci funkcji charakterystycznej na sytuacje, w których 
zachowanie graczy spoza koalicji nie jest z góry określone, a więc wypłata 
koalicji zależy od całej struktury koalicyjnej), w której gracze eksploatują 
wspólne łowisko. Podobnie jak u Meinhardta [30] jest to gra statyczna. Ba-
dają, czy możliwe jest osiągnięcie rozwiązania optymalnego w sensie Pareto 
na drodze kooperacji przy różnych założeniach o tym, co gracze koalicji 
sądzą o zachowaniu graczy spoza niej. Dowodzą, dla gry z co najmniej czte-
rema graczami, że jeśli gracze z każdej z koalicji są optymistami, czyli sądzą,
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że pozostali gracze zachowują się kooperacyjnie i wspólnie ustalają strate-
gie, to rdzeń jest pusty, a więc nie ma szans na dojście do porozumienia. 
Natomiast w przypadku, gdy gracze są pesymistami, rdzeń jest niepusty — 
zawiera imputację, w której wypłata wielkiej koalicji jest dzielona równo 
między wszystkich.

3.5. Rzeczywiste porozumienia międzynarodowe. McKelvey, San-
dal i Steinshamn [29] badają wpływ na stan wędrownych gatunków ryb poro-
zumień dotyczących łowisk oceanicznych. Przedstawiają model gry, w któ-
rej w połowach tego samego gatunku ryb konkuruje lokalna flota łowiąca 
w swojej rozszerzonej strefie ekonomicznej i oceaniczna flota dalekiego za-
sięgu łowiąca na wodach międzynarodowych. O ile sam model przedstawia 
grę niekooperacyjną, wyciągnięte zostały z niego wnioski dotyczące wpływu 
obecnych porozumień międzynarodowych na stan gatunków wędrownych. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kraje, które chcą poławiać takie ga-
tunki, powinny starać się o przyjęcie do organizacji RFMO z możliwością 
negocjacji kwot połowu. Z punktu widzenia takiego kraju optymalną stra-
tegią jest zawyżanie połowu podczas negocjacji, co może prowadzić do wy-
czerpania łowisk.

Aspekty możliwych konstrukcji międzynarodowych porozumień ekolo-
gicznych dotyczących emisji zanieczyszczeń do atmosfery bada Barret w [1] 
i [2]: czy porozumienia ekologiczne dotyczące tych zagadnień są lub mogą 
być tak skonstruowane, aby same się wymuszały. Z jego obliczeń wynika, że 
w przypadku rzeczywistych traktatów łamanie porozumień był o indywidu-
alnie racjonalne. Tak więc fakt, że nikt ich nie łamał, oznacza, że musiały 
istnieć dodatkowe czynniki spoza samej gry emisji: poszkodowane państwa 
mogły stosować naciski polityczne lub grozić sankcjami gospodarczymi.

PODSUMOWANIE

Gdy mamy do czynienia z eksploatacją wspólnego ekosystemu lub współ-
zależnych ekosystemów przez więcej niż jeden podmiot, naturalnym narzę-
dziem modelowania występujących zjawisk są gry dynamiczne. Jeśli gracze 
mają możliwość porozumiewania się, dodatkowo należy użyć narzędzi gier 
kooperacyjnych. Chociaż w niektórych pracach dotyczących kooperacyjnej 
eksploatacji ekosystemów rozważane są jedynie gry jednoetapowe, takie po-
dejście powoduje, że traci się istotę problemu —  zmienność stanu ekosystemu 
w czasie w odpowiedzi na zachowanie graczy. O ile, jak widać w przykładach, 
omawiane w pracy pojęcia gier kooperacyjnych wydają się łatwe do obli-
czenia, przestaje tak być, jeśli rozważamy gry dynamiczne. Dynamiczna gra 
kooperacyjna jest definiowana na strukturze gry niekooperacyjnej, a więc by 
obliczyć rozwiązanie przetargowe, rdzeń czy wartość Shapleya, trzeba naj-
pierw sprowadzić ją do uproszczonej postaci, w której mamy do czynienia
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jedynie z wypłatami. W  zagadnieniach przetargowych trzeba wyliczyć punkt 
niezgody, przeważnie wypłaty w równowadze Nasha, i zbiór przetargowy. Już 
pierwsze zagadnienie jest złożone -— było to omówione w poprzedniej części 
niniejszego opracowania (Wiszniewska-Matyszkiel [43]), natomiast oblicza-
nie zbioru przetargowego wprost wymaga obliczenia wartości wypłat graczy 
dla wszystkich możliwych profili strategii, a obliczenie samego brzegu efek-
tywnego tegoż zbioru — rozwiązania rodziny zagadnień optymalizacji dyna-
micznej sparametryzowanej liczbami z odcinka [0,1]. Te zagadnienia opty-
malizacyjne jeszcze bardziej się komplikują, gdy gracze mają różne czynniki 
dyskontowe. Podobnie złożone okazuje się obliczanie wypłat koalicji —  sum 
wypłat graczy koalicji przy założeniu ich optymalnego zachowania i pewnych 
założeniach o zachowaniu pozostałych graczy —  a więc znów zagadnienia 
optymalizacji dynamicznej, często przy różnych czynnikach dyskontowych. 
Jednym ze sposobów rozwiązania zagadnień optymalizacji dynamicznej jest 
rozwiązanie równania Bellmana-Hamiltona-Jacobiego, a obliczenie równo-
wagi Nasha w grze dynamicznej — układu takich równań.

Poza trudnościami obliczeniowymi, problemem są złe własności pojęć 
związanych z kooperacją w grach dynamicznych: tak zwana niespójność cza-
sowa. Jednym ze sposobów obejścia tego problemu jest założenie, że raz za-
warte porozumienie obowiązuje do końca gry, jednakże znacznie ciekawsze 
są próby takiej konstrukcji porozumień, aby problem rozwiązać.

Innym ciekawym problemem matematycznym związanym z ekploatacją 
wspólnych lub współzależnych ekosystemów, szczególnie ważnym w kon-
struowaniu rzeczywistych porozumień międzynarodowych, jest uczynienie z 
rozwiązania kooperacyjnego równowagi Nasha przy innej strukturze infor-
macyjnej gry —  przez stosowanie strategii z pamięcią i gróźb. Zagadnienie 
to może być analizowane na dwa sposoby: przez znalezienie takiej struktury 
informacyjnej, możliwie najprostszej, i gróźb, często z góry przyjętej postaci, 
aby rozwiązanie było równowagą Nasha, albo sprawdzenie, czy przy przyję-
tej z góry strukturze informacyjnej można to uzyskać. Tak skonstruowana 
równowaga jest w języku polityki i ekonomii nazywana samo-wymuszającym 
się porozumieniem.
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