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SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEGO WARSZTATU

„ECONOMIC AND COMPUTATIONAL ASPECTS

OF GAME THEORY AND SOCIAL CHOICE”

WARSZAWA, 14-15 MARCA 2014 R.

Marek Bożykowski
Uniwersytet Warszawski

W dniach 14-15 marca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki 

Uniwersytetu Warszawskiego odby y si  warsztaty pod nazw  Economic and 

Computational Aspects of Game theory and Social choice. Organizatorami warsztatów 

byli: Krzysztof Apt, Marcin Dziubi ski, Tomasz Michalak oraz Honorata Sosnowska.

W warsztatach wzi li udzia  prelegenci z o rodków akademickich z Polski, 

Niemiec, Danii, W gier, Wielkiej Brytanii, Japonii i Hongkongu. Uczestnicy mieli 

mo liwo  wys uchania 24 referatów i obejrzenia 5 plakatów na sesji posterowej. 

Tematyka wyst pie  obejmowa a zagadnienia zarówno z teorii gier, jak i teorii wybo-

ru spo ecznego. Zwrócono tak e uwag  na problem z o ono ci obliczeniowej.

Warsztat rozpocz  si  sesj  po wi con  problemowi podzia u zasobów. Na szcze-

góln  uwag  zas ugiwa  ciekawy i dowcipny referat Oskara Skibskiego (Uniwersytet 

Warszawski) po wi cony warto ci Shapleya w grach z efektami zewn trznymi. Cieszy 

równie  to, e popularny swojego czasu w ród polskich matematyków problem spra-

wiedliwego podzia u tortu zosta  podj ty przez Simin  Brânzei (Uniwersytet Aarhus, 

Dania). Sesj  zamyka  referat Piotra Szczepa skiego (Politechnika Warszawska) na 

temat wp ywu struktury powi za  mi dzy graczami dla ich znaczenia w grze.

Tematem kolejnej sesji by y gry i rynki koalicyjne. Péter Wojuteczky (W gierska 

Akademia Nauk) przedstawi  warunki istnienia stabilnych dopasowa  w sytuacji,

w której koalicje z o one z dwóch graczy otrzymuj  wyp at , ale gracze mog  

zawrze  jedynie ograniczon  liczb  porozumie . Ilustracj  jest szukanie przeciwni-

ków do meczów towarzyskich. Nast pnie Miko aj Jasi ski (Uniwersytet Warszawski) 

zaprezentowa  probabilistyczn  interpretacj  indeksu Shapleya-Shubika oraz warto-

ci Banzhafa. Przedstawi  tak e now  metod  estymacji struktury ideologicznej par-

lamentu. Tamás Solymosi (Uniwersytet Corvinusa, W gry) prezentowa  strategiczne 
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manipulacje deklarowanymi cenami granicznymi przez sprzedaj cych i kupuj cych. 

Sesj  ko czy  referat Zbigniewa witalskiego (Uniwersytet Zielonogórski) po wi co-

ny wektorom cen równowagi.

Nast pnie uczestnicy wys uchali niezwykle ciekawego wyk adu wyg oszonego 

przez Piotra Faliszewskiego (Akademia Górniczo-Hutnicza). Zaprezentowa  on sze-

reg metod wyboru wieloelementowego zbioru reprezentantów na podstawie prefe-

rencji wyborców. Przedstawi  tak e ich w asno ci formalne oraz wskaza  na proble-

my obliczeniowe w przypadku pewnych metod w realnych sytuacjach, w których 

kandydatów i wyborców jest du o. Kolejny wyk ad wyg osi a Agnieszka Wiszniewska-

Matyszkiel (Uniwersytet Warszawski). Jego tematem by a równowaga Nasha w sytu-

acjach, w których gracze nie znaj  dok adnie macierzy wyp at, ale maj  pewne 

przekonania dotycz ce mo liwych konsekwencji podj tych dzia a .

Ostatnia sesja pierwszego dnia warsztatów obejmowa a ró norodne referaty. 

Yuko Sakurai (Uniwersytet Kiusiu, Japonia) opowiedzia a o samospe niaj cych si  

przepowiedniach dotycz cych w asnych dzia a  gracza. Szkoda tylko, e w wyst -

pieniu zabrak o omówienia mechanizmów sk aniaj cych do wykonania dzia a  

zgodnych z wcze niejsz  zapowiedzi , a stwierdzono jedynie oczywisty fakt, e bar-

dziej op aca si  podejmowa  okre lone dzia anie, je li wi e si  z nim dodatkowa 

wyp ata. Nast pnie Marek Szopa (Uniwersytet l ski) przedstawi  kwantow  wersj  

dylematu wi nia. Niestety, ograniczony czas na pytania z sali nie pozwoli  rozwia  

w tpliwo ci s uchaczy co do tego, czy przedstawione rozwi zanie rzeczywi cie jest 

równowag  Nasha. Referat ukasza Wo nego (Szko a G ówna Handlowa) dotyczy  

równowag Markova w grach stochastycznych, za  ostatnia tego dnia prezentacja 

wyg oszona przez ukasza Balbusa (Uniwersytet Zielonogórski) opisywa a model 

zachowania graczy w du ych grach z niepe nymi informacjami.

Drugi dzie  warsztatów otworzy a sesja po wi cona projektowaniu mechani-

zmów spo ecznych. Peter Egri (W gierska Akademia Nauk) przedstawi  zagadnienie 

funkcjonowania rynków, na których przewidywanie indywidualnego popytu jest 

kosztowne. Wskaza  te  mo liwo ci dzielenia ryzyka mi dzy graczy. Endre Csóka 

(Uniwersytet Warwick, Wielka Brytania) zaprezentowa  ciekawy model pracy zespo-

owej, w którym powodzenie ca ego projektu wymaga poprawnego wykonania jego 

cz ci sk adowych. Nakre li  tak e problem ustalania optymalnego zestawu wyko-

nawców na podstawie ich cen, szans na sukces i czasu, w którym b dzie wiadomo, 

czy im si  powiod o. Nast pnie Qiang Zhang (Miejski Uniwersytet Hongkongu) 

przedstawi  zagadnienie zachowa  strategicznych w kontek cie problemu optymal-

nego rozmieszczenia obiektów (np. szkó ). W ostatnim referacie tej cz ci Maksymilian 

Kwiek (Uniwersytet Southampton, Wielka Brytania) rozwa a  metod  zwyk ej wi k-

szo ci w sytuacji, gdy g osuj cy maj  preferencje kardynalne i istnieje mo liwo  

stosowania ujemnych wyp at ubocznych.
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Tematem kolejnej cz ci by a algorytmiczna teoria gier. Sesja okaza a si  niezwy-

kle ciekawa. W pierwszym referacie Krzysztof Rz dca (Uniwersytet Warszawski) 

przedstawi  zagadnienie wyboru optymalnego zestawu wykonawców do okre lonego 

projektu i tworzenia konsorcjów. Taiki Todo (Uniwersytet Kiusiu) w przyst pny i dow-

cipny sposób przedstawi  algorytm wymian Gale’a, w asno ci formalne tej metody 

oraz problemy z rozszerzeniem jej na sytuacj , gdy uczestnicy procedury mog  mie  

na wymian  wi cej ni  jedno dobro. Sesj  zako czy o wyst pienie Piotra Skowrona 

(Uniwersytet Warszawski) na temat metod wyboru z okre lonego zestawu minimalnej 

liczby podzbiorów, których suma mnogo ciowa by aby równa ca emu zbiorowi.

Edith Elkind (Uniwersytet Oksfordzki) w swoim wyk adzie zaj a si  problemem 

agregacji preferencji wyborczych. W przypadku, gdy jest co najmniej trzech wybor-

ców i co najmniej trzy alternatywy, nie da si  pogodzi  ze sob  pewnych po danych 

cech regu  podejmowania decyzji. Niemniej jednak warunki te nie musz  sta  ze 

sob  w sprzeczno ci, je li wyborcy maj  preferencje o okre lonych cechach. Wyk ad 

zawiera  szczegó owe rozwa ania wzajemnych powi za  mi dzy ró nymi restrykcja-

mi nak adanymi na preferencje oraz ich konsekwencjami.

W kolejnym wyk adzie Marcin Malawski (Polska Akademia Nauk) przedstawi  cie-

kawe modyfikacje warto ci Shapleya oraz przeanalizowa  ich w asno ci. Wk ad nowe-

go gracza do istniej cej koalicji nie musi wcale nale e  w ca o ci do niego, ale mo e 

by  w ca o ci lub w cz ci rozdzielany mi dzy dotychczasowych koalicjantów lub 

tych, którzy dopiero do koalicji do cz . S uchacze mogli si  tak e zapozna  z koncep-

cj  wa onej warto ci Shapleya i pozna  jej nieoczekiwane niepo dane w asno ci.

Ostatnia sesja po wi cona by a teorii g osowania. Edith Elkind, w zast pstwie 

za nieobecn  Svetlan  Obraztsov  (Narodowa Politechnika w Atenach), przedsta-

wi a niezwykle interesuj cy model g osowania wi kszo ciowego. W zaprezentowa-

nym modelu g osuj cy post puj  strategicznie, ale w przypadku, gdy nie mog  

uzyska  korzystniejszego wyniku przez podanie fa szywej preferencji, wol  poda  

prawdziw . W ostatnim referacie warsztatów Dominikus Krüger (Uniwersytet

w Tybindze, Niemcy) przedstawi  problem uzyskiwania po danego rezultatu 

metod  przekupstwa w sytuacji, w której przekupuj cy nie mo e zap aci  innym za 

poparcie jego ulubionej alternatywy.

Na marginesie warto zwróci  uwag  na liczne w ród referentów odwo ania do 

prac Lloyda Shapleya. Co trzecie wyst pienie na warsztatach zawiera o odniesienie 

do którego  z pomys ów tego noblisty, co wyra nie pokazuje, e jego wp yw na roz-

wój modeli formalnych jest nie do przecenienia.




