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W dniach 14-15 marca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego odbyïy siÚ warsztaty pod nazwÈ Economic and
Computational Aspects of Game theory and Social choice. Organizatorami warsztatów
byli: Krzysztof Apt, Marcin Dziubiñski, Tomasz Michalak oraz Honorata Sosnowska.
W warsztatach wziÚli udziaï prelegenci z oĂrodków akademickich z Polski,
Niemiec, Danii, WÚgier, Wielkiej Brytanii, Japonii i Hongkongu. Uczestnicy mieli
moĝliwoĂÊ wysïuchania 24 referatów i obejrzenia 5 plakatów na sesji posterowej.
Tematyka wystÈpieñ obejmowaïa zagadnienia zarówno z teorii gier, jak i teorii wyboru spoïecznego. Zwrócono takĝe uwagÚ na problem zïoĝonoĂci obliczeniowej.
Warsztat rozpoczÈï siÚ sesjÈ poĂwiÚconÈ problemowi podziaïu zasobów. Na szczególnÈ uwagÚ zasïugiwaï ciekawy i dowcipny referat Oskara Skibskiego (Uniwersytet
Warszawski) poĂwiÚcony wartoĂci Shapleya w grach z efektami zewnÚtrznymi. Cieszy
równieĝ to, ĝe popularny swojego czasu wĂród polskich matematyków problem sprawiedliwego podziaïu tortu zostaï podjÚty przez SiminÚ Brânzei (Uniwersytet Aarhus,
Dania). SesjÚ zamykaï referat Piotra Szczepañskiego (Politechnika Warszawska) na
temat wpïywu struktury powiÈzañ miÚdzy graczami dla ich znaczenia w grze.
Tematem kolejnej sesji byïy gry i rynki koalicyjne. Péter Wojuteczky (WÚgierska
Akademia Nauk) przedstawiï warunki istnienia stabilnych dopasowañ w sytuacji,
w której koalicje zïoĝone z dwóch graczy otrzymujÈ wypïatÚ, ale gracze mogÈ
zawrzeÊ jedynie ograniczonÈ liczbÚ porozumieñ. IlustracjÈ jest szukanie przeciwników do meczów towarzyskich. NastÚpnie Mikoïaj Jasiñski (Uniwersytet Warszawski)
zaprezentowaï probabilistycznÈ interpretacjÚ indeksu Shapleya-Shubika oraz wartoĂci Banzhafa. Przedstawiï takĝe nowÈ metodÚ estymacji struktury ideologicznej parlamentu. Tamás Solymosi (Uniwersytet Corvinusa, WÚgry) prezentowaï strategiczne
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manipulacje deklarowanymi cenami granicznymi przez sprzedajÈcych i kupujÈcych.
SesjÚ koñczyï referat Zbigniewa ¥witalskiego (Uniwersytet Zielonogórski) poĂwiÚcony wektorom cen równowagi.
NastÚpnie uczestnicy wysïuchali niezwykle ciekawego wykïadu wygïoszonego
przez Piotra Faliszewskiego (Akademia Górniczo-Hutnicza). Zaprezentowaï on szereg metod wyboru wieloelementowego zbioru reprezentantów na podstawie preferencji wyborców. Przedstawiï takĝe ich wïasnoĂci formalne oraz wskazaï na problemy obliczeniowe w przypadku pewnych metod w realnych sytuacjach, w których
kandydatów i wyborców jest duĝo. Kolejny wykïad wygïosiïa Agnieszka WiszniewskaMatyszkiel (Uniwersytet Warszawski). Jego tematem byïa równowaga Nasha w sytuacjach, w których gracze nie znajÈ dokïadnie macierzy wypïat, ale majÈ pewne
przekonania dotyczÈce moĝliwych konsekwencji podjÚtych dziaïañ.
Ostatnia sesja pierwszego dnia warsztatów obejmowaïa róĝnorodne referaty.
Yuko Sakurai (Uniwersytet Kiusiu, Japonia) opowiedziaïa o samospeïniajÈcych siÚ
przepowiedniach dotyczÈcych wïasnych dziaïañ gracza. Szkoda tylko, ĝe w wystÈpieniu zabrakïo omówienia mechanizmów skïaniajÈcych do wykonania dziaïañ
zgodnych z wczeĂniejszÈ zapowiedziÈ, a stwierdzono jedynie oczywisty fakt, ĝe bardziej opïaca siÚ podejmowaÊ okreĂlone dziaïanie, jeĂli wiÈĝe siÚ z nim dodatkowa
wypïata. NastÚpnie Marek Szopa (Uniwersytet ¥lÈski) przedstawiï kwantowÈ wersjÚ
dylematu wiÚěnia. Niestety, ograniczony czas na pytania z sali nie pozwoliï rozwiaÊ
wÈtpliwoĂci sïuchaczy co do tego, czy przedstawione rozwiÈzanie rzeczywiĂcie jest
równowagÈ Nasha. Referat ukasza Woěnego (Szkoïa Gïówna Handlowa) dotyczyï
równowag Markova w grach stochastycznych, zaĂ ostatnia tego dnia prezentacja
wygïoszona przez ukasza Balbusa (Uniwersytet Zielonogórski) opisywaïa model
zachowania graczy w duĝych grach z niepeïnymi informacjami.
Drugi dzieñ warsztatów otworzyïa sesja poĂwiÚcona projektowaniu mechanizmów spoïecznych. Peter Egri (WÚgierska Akademia Nauk) przedstawiï zagadnienie
funkcjonowania rynków, na których przewidywanie indywidualnego popytu jest
kosztowne. Wskazaï teĝ moĝliwoĂci dzielenia ryzyka miÚdzy graczy. Endre Csóka
(Uniwersytet Warwick, Wielka Brytania) zaprezentowaï ciekawy model pracy zespoïowej, w którym powodzenie caïego projektu wymaga poprawnego wykonania jego
czÚĂci skïadowych. NakreĂliï takĝe problem ustalania optymalnego zestawu wykonawców na podstawie ich cen, szans na sukces i czasu, w którym bÚdzie wiadomo,
czy im siÚ powiodïo. NastÚpnie Qiang Zhang (Miejski Uniwersytet Hongkongu)
przedstawiï zagadnienie zachowañ strategicznych w kontekĂcie problemu optymalnego rozmieszczenia obiektów (np. szkóï). W ostatnim referacie tej czÚĂci Maksymilian
Kwiek (Uniwersytet Southampton, Wielka Brytania) rozwaĝaï metodÚ zwykïej wiÚkszoĂci w sytuacji, gdy gïosujÈcy majÈ preferencje kardynalne i istnieje moĝliwoĂÊ
stosowania ujemnych wypïat ubocznych.
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Tematem kolejnej czÚĂci byïa algorytmiczna teoria gier. Sesja okazaïa siÚ niezwykle ciekawa. W pierwszym referacie Krzysztof RzÈdca (Uniwersytet Warszawski)
przedstawiï zagadnienie wyboru optymalnego zestawu wykonawców do okreĂlonego
projektu i tworzenia konsorcjów. Taiki Todo (Uniwersytet Kiusiu) w przystÚpny i dowcipny sposób przedstawiï algorytm wymian Gale’a, wïasnoĂci formalne tej metody
oraz problemy z rozszerzeniem jej na sytuacjÚ, gdy uczestnicy procedury mogÈ mieÊ
na wymianÚ wiÚcej niĝ jedno dobro. SesjÚ zakoñczyïo wystÈpienie Piotra Skowrona
(Uniwersytet Warszawski) na temat metod wyboru z okreĂlonego zestawu minimalnej
liczby podzbiorów, których suma mnogoĂciowa byïaby równa caïemu zbiorowi.
Edith Elkind (Uniwersytet Oksfordzki) w swoim wykïadzie zajÚïa siÚ problemem
agregacji preferencji wyborczych. W przypadku, gdy jest co najmniej trzech wyborców i co najmniej trzy alternatywy, nie da siÚ pogodziÊ ze sobÈ pewnych poĝÈdanych
cech reguï podejmowania decyzji. Niemniej jednak warunki te nie muszÈ staÊ ze
sobÈ w sprzecznoĂci, jeĂli wyborcy majÈ preferencje o okreĂlonych cechach. Wykïad
zawieraï szczegóïowe rozwaĝania wzajemnych powiÈzañ miÚdzy róĝnymi restrykcjami nakïadanymi na preferencje oraz ich konsekwencjami.
W kolejnym wykïadzie Marcin Malawski (Polska Akademia Nauk) przedstawiï ciekawe modyfikacje wartoĂci Shapleya oraz przeanalizowaï ich wïasnoĂci. Wkïad nowego gracza do istniejÈcej koalicji nie musi wcale naleĝeÊ w caïoĂci do niego, ale moĝe
byÊ w caïoĂci lub w czÚĂci rozdzielany miÚdzy dotychczasowych koalicjantów lub
tych, którzy dopiero do koalicji doïÈczÈ. Sïuchacze mogli siÚ takĝe zapoznaÊ z koncepcjÈ waĝonej wartoĂci Shapleya i poznaÊ jej nieoczekiwane niepoĝÈdane wïasnoĂci.
Ostatnia sesja poĂwiÚcona byïa teorii gïosowania. Edith Elkind, w zastÚpstwie
za nieobecnÈ SvetlanÚ ObraztsovÈ (Narodowa Politechnika w Atenach), przedstawiïa niezwykle interesujÈcy model gïosowania wiÚkszoĂciowego. W zaprezentowanym modelu gïosujÈcy postÚpujÈ strategicznie, ale w przypadku, gdy nie mogÈ
uzyskaÊ korzystniejszego wyniku przez podanie faïszywej preferencji, wolÈ podaÊ
prawdziwÈ. W ostatnim referacie warsztatów Dominikus Krüger (Uniwersytet
w Tybindze, Niemcy) przedstawiï problem uzyskiwania poĝÈdanego rezultatu
metodÈ przekupstwa w sytuacji, w której przekupujÈcy nie moĝe zapïaciÊ innym za
poparcie jego ulubionej alternatywy.
Na marginesie warto zwróciÊ uwagÚ na liczne wĂród referentów odwoïania do
prac Lloyda Shapleya. Co trzecie wystÈpienie na warsztatach zawieraïo odniesienie
do któregoĂ z pomysïów tego noblisty, co wyraěnie pokazuje, ĝe jego wpïyw na rozwój modeli formalnych jest nie do przecenienia.
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