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1. WPROWADZENIE

1.1 Uwagi wstępne

Jednym z spotykanych problemów w teorii gier Jest 

problem przetargowy. Dotyczy on kilku graczy (decydentów), którzy 

wspólnie muszą wybrać ze zbioru dopuszczalnych

(decyzji) najbardziej zadawalającą alternatywę. Jeżeli gracze 

osiągną jednomyślne porozumienie to ta alternatywa będzie wynikiem 

problemu; przy braku jednomyślności wynikiem problemu będzie punkt 

status quo czyli sytuacja, w jakiej gracze znajdują się przed 

przystąpieniem do przetargu. Jednakże gracze mogą się różnić w 

opinii, którą z alternatyw ze zbioru dopuszczalnego wybrać; stąd 

pojawia się potrzeba przetargu i negocjacji.

W pracy rozpatrujemy problem przetargowy zaproponowany po raz 

pierwszy przez Nasha [1950]. Do scharakteryzowania tego problemu 

Nash oparł się na teorii racjonalnego indywidualnego zachowania 

graczy ("theory of rational indiwidud chioce behavinur") 

zapoczątkowanej w pracy von Neumanna, Morgensterna [1944]. Zakłada 

się tam, że racjonalny gracz ma porządkującą relację preferecncji 

na zbiorze alternatyw i zawsze wybiera najbardziej 

preferowalną alternatywy. Przy dodatkowych, niezbyt mocnych 

założeniach dotyczących zachowania gracza pokazuje się, że proces 

wyboru takiej alternatywy jest równoważny maksymalizacji pewnej

funkcji rzeczywistej zwanej funkcją użyteczności von Neumanna — 

Morgensterna. Problem przetargowy Nasha jest opisany przez zbiór
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Nash [1950] zaproponował aksjomatyczny model przetargu (zwany 

również modelem kooperacyjnym, ponieważ proces przetargowy 

traktowany Jest Jako gra kooperacyjna). W modelu tym Jako 

rozwiązanie problemu przetargowego przewiduje się wypłatę końcową 

dla graczy. Rozwiązanie to jest scharakteryzowane przez zbiór 

pewnych aksjomatów (własności, postulatów) opisujących relacje 

pomiędzy zbiorem dopuszczalnych wypłat i punktem status quo a 

wypłatą dla graczy. Aksjomaty te stanowią opis własności 

rozwiązania zakładanych przez graczy Jako zasad wynikających z ich 

odczucia sprawiedliwości.

W oparciu o zaproponowane aksjomaty Nash [1950] pokazał, że 

istnieje jednoznaczne rozwiązanie, zwane rozwiązaniem Nasha. 

Pionierska praca Nasha zapoczątkowała duże zainteresowanie i 

szeroki rozwój aksjomatycznych modeli przetargowych. Do 

ważniejszych osiągnięć należy zaliczyć pracę Raiffa [1953], w 

której wprowadzono rozwązanie ciągłe Raiffa, pracę Kalai, 

Smorodinsky [1975], w której zaksjomatyzowano rozwiązanie Raiffa i 

pracę Perles, Mashler [1981], w której wprowadzono i 

zaksjomatyzowano rozwiązanie superaddytywne. Godne wymienienia są 

również prace przeglądowe: Roth [1979b], Schmitz [1977] i Peters 

[1986].

Istnieją w literaturze inne podejścia do zagadnienia przetargu 

jak na przykład podejście niekooperacyjne (patrz Nash [1953], 

Harsanyi [1965], [1978], Rubinstein [1982]), Przedstawione 

aksjomatyczne podejście jest podproblemem teorii gier 

kooperacyjnych bez wypłat ubocznych, w którym nie przewiduje się 

tworzenia podkoalicji (patrz Luce, Raiffa [1957], Owen [1968]).
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1.2 Przedmiot rozprawy

Szybki rozwój teorii aksjomatycznych modeli przetargu w

ostatnich latach spowodował, że pojawiło się wiele koncepecji 

rozwiązań problemu przetargowego, a także wiele postulatów 

dotyczących ich własności. Przedmiotem pracy jest systematyczne 

zbadanie własności różnych rozwiązań problemu przetargowego. 

Szczególną uwagę zwrócono na własności kolektywnej racjonalności 

graczy, własności niezależności od nieistotnych alternatyw oraz 

własności monotoniczności. Przeanalizowana ich relacje a także 

wpływ na określanie aspiracji graczy i wynik problemu 

przetargowego.

W pracy zaproponowano także niekonwencjonalne spojrzenie na 

proces przetargu. Oparte jest ono na pracach Fandel, Wierzbicki 

[1985] oraz Wierzbicki [1983], [1985] dotyczących zachowań graczy

w sytuacjach konfliktowych. W szczególności sformułowano tam 

zasadę ograniczonego zaufania graczy, która jak ko pokazano w 

pracy prowadzi do iteracyjnego modelu przetargu. Model ten w 

odróżnieniu od modeli klasycznych (Nash [1950], Raiffa [1953], 

Kalai Smorodinsky [1975]) opisuje nie tylko wynik końcowy procesu 

przetargu ale podaje procedurę osiągania tego wyniku. Pokazano 

własności rozwiązań wynikających z iteracyjnego modelu przetargu. 

Zbadano również przypadek graniczny rozwiązania iteracyjnego, co 

doprowadziło do koncepcji rozwiązania dynamicznego. Wartością tego 

rozwiązania jest pewna trajektoria w zbiorze dopuszczalnych wypłat 

obrazująca przebieg procesu przetargu. Wprowadzenie aksjomatu 

równych ustępstw pozwoliło na zaksjomatyzowanie rozwiązania 

ciągłego Raiffa i nadanie mu nowej interpretacji.
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1.3 Treść pracy

Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów oraz  wykazu

literatury.

Rozdział 2 ma charakter przeglądowy. Została tu wprowadzona 

definicja funkcji użyteczności von Neumanna — Morgensterna i 

i zformalizowano  problem przetargowy Nasha. Jest on

scharakteryzowany przez zbiór dopuszczalnych wypłat i punkt status 

quo. Jeżeli gracze osiągną jednomyślne porozumienie co do tego,

która, wypłatę wybrać ze zbioru to będzie ona

wynikiem tego problemu; w przeciwnym wypadku wynikiem problemu 

będzie punkt status quo. Przedstawiono definicję rozwiązania 

problemu przetargowego według Nasha [1950]; jest to odwzorowanie 

przyporządkowujące dla danego problemu przetargowego punkt ze 

zbioru dopuszczalnych wypłat, będący wynikiem problemu 

przetargowego. Przedstawiono podstawowe aksjomaty

charakteryzujące rozwiązanie problemu przetargowego Nasha, są to 

aksjomat niezależności od liniowych przekształceń użyteczności i 

aksjomat symetrii. Aksjomat 'niezależności od liniowych 

przekształceń wynika z własności funkcji użyteczności von Neumanna 

— Morgensterna reprezentujących wypłaty graczy: funkcja 

odzwierciedlająca preferencje gracza jest niezależna od wyboru 

zera i jednostek użyteczności. Aksjomat symetrii zakłada, że w 

problemie symetrycznym gracze są nierozróżalni, powinni zatem 

dostać jednakową wypłatę końcową. Przedstawiono aksjomaty 

kolektywnej racjonalności graczy stanowiące opis zachowania 

racjonalnych graczy przy kolektywnym podejmowaniu decyzji oraz 

trzy aksjomaty niezależności rozwiązania od nieistotnych 

alternatyw. Aksjomaty te różnią się określeniem, co oznacza
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nieistotna alternatywa w danym problemie przetargowym. Porównano 

te aksjomaty pod kątem sposobu określenia aspiracji graczy w 

problemie przetargowym. Na bazie aksjomatów niezależności od 

nieistotnych alternatyw przedstawiono rozwiązania Nasha i 

rozwiązanie braku porozumienia. Dla danego problemu przetargowego 

rozwiązanie Nasha daje jako wynik punkt w zbiorze dopuszczalnych 

wypłat maksymalizujący średnią geometryczną przyrostów wypłat 

graczy, rozwiązanie braku porozumienia daje jako wynik punkt 

status quo. Udowodniono także, że nie istnieje kolektywnie

racjonalne rozwiązanie dla jednego z aksjomatów niezależności od 

nieistotnych alternatyw. Przedstawiono kilka aksjomatów

monotniczności; opisują one wpływ zmian zbioru dopuszczalnych 

wypłat na wypłaty graczy, przedstawi ono ich analizę i zależności. 

Na podstawie aksjomatów monotoniczności wprowadzono rozwiązanie 

Raiffa i rozwiązanie leksykograficznego maxminu oraz

przeanalizowano inne rozwiązania. Przedstawiono także aksjomaty 

ciągłości i aksjomat superaddytywności, na ich podstawie 

wprowadzono rozwiązanie superaddytywne.

Rozdział 3 głównie opiera się na pracach Bronisz, Kruś [1986] i 

Bronisz, Kruś, Wierzbicki [1987]. Rozpatrzono pełniejszy w 

porównaniu z klasycznymi opis procesu przetargu, który nie tylko 

daje wynik końcowy, ale także opisuje procedurę osiągania tego 

wyniku. Przedstawiono szereg postulatów jakie powinny być

spełnione, między innymi zasadę ą-ograniczonego zaufania i zasadę 

rekursywnej racjonalności i udowodniono jednoznaczność

iteracyjnego procesu przetargu spełniającego te postulaty. Na 

bazie iteracyjnego procesu przetargu zdefiniowano całą klasę ;

rozwiązań problemu przetargowego, w skład której wchodzą

rozwiązanie Raiffa i rozwiązanie ciągłe Raiffa oraz udowodniono i
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pewne własności tych rozwiązań. Przeanalizowano wpływ własności 

niezależności od nieistotnych alternatyw na wykorzystanie 

informacji o problemie przetargowym przy ustalaniu aspiracji 

graczy i wyznaczaniu rozwiązania. Przedstawi ono własności 

monotoniczności wynikające ze zmian geometrycznych problemu 

przetargowego; przedstawiają one zależność rozwiązania od pewnych 

obszarów w zbiorze dopuszczalnych wypłat. Przeanalizowano te 

własności oraz udowodniono je dla rozwiązań Nasha, Raiffa, 

leksykograficznego maxminu, superaddytywnego i ciągłego Raiffa.

Rozdział 4 opiera się głównie na pracach Bronisz, Kruś [1986], 

Bronisz, Kruś [1987] i Bronisz, Kruś, Wierzbicki [1987]. 

Rozpatrzono ciągły, dynamiczny dwuosobowy proces przetargowy. 

Zdefiniowano rozwiązanie dynamiczne dla danego problemu 

przetargowego jako pewną trajektorię prowadzącą z punktu status 

quo do końcowych wypłat graczy. Dla ilustracji przedstawiono jaką 

postać mają trajektorie rozwiązania dynamicznego prowadzące do  

klasycznych rozwiązań Nasha, Raiffa i rozwiązania

superaddytywnego. Podano własności tych trajektorii. Podstawowym 

wynikiem w tym rozdziale jest aksjomatyzacja rozwiązania ciągłego 

Raiffa na podstawie zaproponowanego aksjomatu równych ustępstw.

Rozdział 5 poświęcony Jest innym, nienashowskim problemom 

przetargowym. Przedstawiono własność sensowności ryzyka; w tym 

celu wprowadzono bardziej ogólny model przetargowy, Udowodniono 

tę własność dla zdefiniowanych klasycznych rozwiązań. Rezygnując z 

własności symetrii przedstawiono niesymetryczne rozwiązania Nasha 

i niesymetryczne rozwiązania indywidualnie monotoniczne. 

Przeanalizowano międzyosobowe porównywanie użyteczności;

wprowadzono aksjomat niezależności od przekształceń wspólnej skali 

użyteczności zapewniający zachowanie informacji o relatywnych 
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wypłatach poszczególnych graczy. Na podstawie tego aksjomatu oraz 

aksjomatu dekompozycji przedstawiono rozwiązanie proporcjonalne 

oraz rozwiązanie kompromisowe.

Rozdział 6 stanowi podsumowanie podstawowych wyników 

przedstawionych w rozprawie.
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2. PROBLEM PRZETARGOWY NASHA I JEGO ROZWIĄZANIA

2.1 Funkcja użyteczności von Neumnna-Morgensterna

Niech C będzie niepustym zbiorem zdarzeń (alternatyw 

decyzji). Wtedy dla dowolnych dwóch zdarzeń a,b e C oraz dla 

dowolnej liczby  p e [O,1] możemy przyporządkować element

oznaczony przez [pa;(l—p)b] zwany loterią pomiędzy a i b 

spełniający następujące własności:

(2.1) [la; Ob] = a ,

(2.2) . [pa;(l-p)bl = [(l—p)b; pa],

11

W rozdziiale tym przedstawimy problem przetargowy Nasha. Problem 

ten jest opisany przez zbiór dopuszczalnych  wypłat oraz przez 

punkt status quo. Jeżeli gracze osiągną Jednomyślne porozumienie 

co do tego, którą wypłatę wybrać ze zbioru dopuszczalnego to 

będzie ona wynikiem problemu; przy braku jednomyślności wynikiem 

problemu będzie punkt status quo. Jeżeli w zbiorze dopuszczalnym 

istnieją wypłaty lepsze od punktu status quo to gracze mają 

bodziec do osiągnięcia porozumienia. Mogą się Jednak różnić w 

opinii, którą wypłatę wybrać; stąd pojawia się potrzeba przetargu 

i negocjacji. 

W modelu przetargowym Nasha zakłada się, że każdy gracz posiada 

własną, ustaloną relację preferencji na zbiorze alternatyw i 

zawsze postępuje w sposób racjonalny: stara się uzyskać 

najbardziej preferowalną alternatywę. Relacja preferencji gracza 

wyrażona jest przez funkcję użyteczności von Neumlanna- 

Morgensterna. 



(2.3) [q [pa; (1—p)b]; (1—q)b]= [pqa; (l—pq)b].

Intuicyjnie, loteria opisuje sytuacją, w której zdarzenie a 

ma prawdopodobieństwo p a zdarzenie b prawdopodobieństwo 

(1-p). Warunki (2.1) oraz (2.2) są oczywiste: loteria z 

prawdopodobieństwem 1 dla zd jest równoważna temu 

zdarzeniu oraz porządek zdarzeń w loterii nie wpływa na wynik 

loterii. Warunek (2.3) stwierdza, że loteria pomiędzy zdarzeniami, 

które są również loteriami jest równoważna odpowiedniej loterii 

prostej. 

Zdarzenia, które nie są wynikiem loterii nazywamy zdarzeni ani 

pewnymi. Niech L oznacza zbiór wszystkich loterii generowanych 

przez zbiór zdarzeń C.

Relacja, preferencji w zbiorze L nazywamy relację dwuczłonową 

R <z L x L taką., że dla dowolnych zdarzeń a,b,c e L zachodzi s

(2.4) Jest spójna, tzn. zachodzi aRb lub bRa,

(2.5) Jest przechodnia, tzn. Jeżeli aRb i bRc pociąga aRc,

(2.6) Jeżeli aRb to dla dowolnej  liczbyby p ϵ (0,1l) zachodzi

a R [pa;(1-p)b] oraz [pp;(l-p)b] R b,

(2.7) Jest ciągła, tzn. Jeżeli aRb . i bRc to istnieją Iiczby

p1 p2 ϵ (0,1) takie, że [p1 a, (1-p1)c] R b oraz
   

b R [p 2a,(1-p2 )c].

Relacja preferencji R służy do odzwierciedlenia preferencji 

gracza; przyjmujemy, że jeżeli dla dowolnych zdarzeń a , b ϵ L 

zachodzi aRb to oznacza, że zdarzenie a jest lepsze lub

co najmniej niegorsze od zdarzenia b dla danego gracza.

Niech P <z L x L będzie relacją taką, że dla dowolnych zdarzeń 

a,b ϵ L zachodzi: aPb wtedy i tylko wtedy gdy aRb i nie

zachodzi bRa.
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DEFINICJA 2.1 (Herstein, Milnor [1953]). Funkcja u : L —> R 

jest funkcją użyteczności von Neumanna — Morgensterna dla relacji 

preferencji R jeżeli dla dowolnych zdarzeń a, b ϵ L spełnia 

następujące warunki:

(2.8) u (a) > u(b) wtedy i tylko wtedy gdy aPb,

(2.9) u([pa; (1-p)b]) = pu(a) + (1-p)u(b).

Intuicyjnie, warunek (2.8) wymaga, aby funkcja u zachowywała 

porządek R. W takiej sytuacji gracz będzie starał się

zmaksymalizować wartość swojej funkcji użyteczności. Warunek (2.9) 

wymaga, aby użyteczność loterii była równa wartości oczekiwanej 

użyteczności zdarzeń.

Następujące twierdzenie zapewnia, że funkcja użyteczności von 

Neumanna — Morgensterna dla relacji preferencji R istnieje oraz 

podaje ciekawą własność tej funkcji; jest niezależna od liniowych 

przekształceń, tzn. nie zależy od zera ani jednostek

użyteczności.

TWIERDZENIE 2.2 (Herstein, Milnor [1953]). Dla dowolnej relacji 

preferencji r spełniającej warunki (2.4), (2.5), (2.6) i (2.7) 

istnieje funkcja u; L —> R spełniająca warunki (2,8) i (2.9). 

Ponadto, funkcje u,v : L —> R spełniają warunki (2.8) i (2.9) 

dla relacji R wtedy i tylko wtedy gdy istnieją liczby α,β ϵ R, 

α > O takie, że v(a) =αu(a) + β dla każdego a ϵ L.
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2.2 Problem przetargowy Nasha

Niech N = {1,2, .. .,n> będzie skończonym zbiorem graczy,

n- osobowy problem przetargowy jest zdefiniowany przez parę (S,d), 

gdzie S — zbiór dopuszczalnych wypłat ("agreement set") - jest 

podzbiorem przestrzeni rzeczywistej Rn , a d — punkt

braku porozumienia lub punkt status quo ("disagreement point") —

należy do zbioru S.

Problem przetargowy Nasha (S,d) ma następującą i interpretację:

każdy punkt x = (x1, x 2, . . , xn ) ϵ S reprezentuje wartości 
funkcji

użyteczności von Neumanna — Morgensterna, które mogą być uzyskane

przez graczy przy jednomyślnym porozumieniu (x i— wartość  funkcji

użyteczności dla i—tego gracza). Jeżeli gracze nie osiągną

porozumienia w sprawie, który punkt wybrać w S wtedy wynikiem

jest punkt status quo d = (d1 ,d2 ,..;d ) ϵ S.

Mówimy, że dla dowolnych punktów x,y  ϵ Rn,

x > y jeżeli X > yi dla każdego i  ϵ N;i

x > y jeżeli x ≥ y, x ≠ y;

x » y jeżeli x > yi dla każdego i ϵ  N;i 

Punkt x  ϵ  Rn jest słabo Pareto—optymalny w S jeżeli nie

istnieje punkt y ϵ S taki, że y » x; x ϵ Rn jest Pareto-

optymalny w S jeżeli nie istnieje y ϵ S taki, że y > x.

W pracy zakładamy, że problem przetargowy (S,d) spełnia

następujące założenia:

(2.10) zbiór S jest zwarty i wypukły,

(2.11) zbiór S jest niezdegenerowany, tzn. istnieje punkt

x ϵ S taki, że x » d.

14



(2.12) d ϵ S oraz dla dowolnego punktu x ϵ S zachodzi x > d. 

(2.13) dyspozycyjność wypłat w S ("comprehensiveness"), tzn.

jeżeli punkt x ϵ S oraz punkt y ϵ Rn spełnia d < y < x 

to y e S. 

Niech B oznacza klasę wszystkich n- osobowych problemów

przetargowych spełniających założenia (2.10)  - (2.13).

Założenia (2.10) i (2.11) są w większości prac przyjmowane dla 

problemu przetargowego Nasha (np. Nash [1953], Raiffa [1953], Roth 

[1979b]). Wypukłość wynika z tego, że w problemie oprócz zdarzeń 

pewnych dopuszczamy również loterie. Zwartość, czyli w tym wypadku 

ograniczoność i domkniętość jest często spotykaną własnością w tym 

typie problemów, np. zachodzi jeżeli rozpatrujemy ograniczony 

zbiór zdarzeń pewnych i loterie z nich wynikające.

W problemie zakładamy, że gracze są jednostkami racjonalnymi, 

każdy z nich dąży do zmaksymalizowania, na ile jest to możliwe

uzyskanej w wyniku gry użyteczności. Oczywiście, każdy gracz może 

zawsze wybrać punkt status quo, tak więc nie możemy się 

spodziewać, że gracze zgodzą się jednomyślnie na taki wynik gry, w 

którym choćby jeden z nich dostał mniej, niż to co gwarantuje mu 

punkt braku porozumienia. W założeniu (2.12) przyjmujemy, że tylko 

wypłaty nie gorsze niż punkt status quo mają wpływ na wynik 

problemu przetargowego (istnieją modele zakładające istotność 

wszystkich wypłat -  patrz np. Kalai, Rosenthal [ 1978]).

Dyspozycyjność wypłat może się wydawać kontrowersyjnym 

założeniem, chociaż często spotykanym w literaturze na temat 

problemu przetargowego Nasha. Stwierdza, że jeżeli gracze mogą 

uzyskać wypłatę x to mogą także uzyskać dowolną wypłatę gorszą 

y. Rysunek 2.1 przedstawia dwa problemy przetargowe: problem 

(S,d) spełnia założenia (2.10) — (2.13), problem (T,d) nie

15



Problem osłabienia założeń dotyczących problemu przetargowego

dyskutowany w podrozdziale 2.13.

2.3 Definicja rozwiązania problemu przetargowego

Definicja rozwiązania problemu przetargowego rozpatrywana w tym 

rozdziale została zaproponowana przez Nasha (Nash [1950]); zgodnie 

z nią nie rozważamy poszczególnych problemów przetargowych osobno, 

ale rozpatrujemy pewną klasę problemów przetargowych.

DEFINICJA 2.3 (Nash [1950]). Rozwiązaniem problemu

przetargowego jest funkcja f : B —> R taka, że dla dowolnego 

problemu (S,d) ϵ B, f(S,s) Jest elementem zbioru S.

Intuicyjne, rozwiązanie f przypisuje każdemu problemowi 

(S,s) w B wypłatę końcową dla graczy f(S, d). Z  tak

sformułowanego rozwiązania nie wynika proces osiągania 

16

spełnia założenia (2.13) (zbiór S ograniczony jest linią

ciągłą, zbiór T — linią przerywaną).



porozumienia przez graczy w konkretnym problemie. Może ono być 

traktowanie jako model arbitrażu, w którym wybrany arbiter mający 

decydujący głos wyznacza rozwiązanie według własnych zasad 

,,Sprawiedliwości. Może także być traktowane jako rozwiązanie 

kooperacyjne graczy: najpierw gracze formułują zasady 

"sprawiedliwego" rozwiązanie w postaci pewnych własności, którymi 

powinno charakteryzować się rozwiązanie; później w myśl tych zasad 

rozpatrują konkretny problem. Wielorakość rozwiązać problemu 

przetargowego wynika z różnorodność  tych własności.

2.4 Podstawowe aksjomaty charakteryzujące rozwiązania problemu 

przetargowego Nasha

W modelu przetargowym Nasha zakłada się, że użyteczności graczy 

są wyrażone za pomocą funkcji von Neumanna — Morgensterna. Stąd 

wynik gry nie powinien zależeć od wyboru funkcji użyteczności 

obrazującej preferencje danego gracza (patrz twierdzenie 2.2).

(NLP) Niezależność od liniowych przekształceń użyteczności. Dla 

dowolnego problemu (S,d), jeżeli L jest przekształceniem

liniowym takim, że Lx = (a1 x1 +b1,..,an x n+bn),  

i ϵ N,  Lf(S,d) = f(LS,Ld). 

gdzie ai > O dla

Model przetargowy Nasha nie daje żadnej informacji, która 

pozwoliłaby wyróżnić któregoś z graczy; stąd następny aksjomat 

zakłada, że przedefiniowanie nazw graczy nie powinno wpłynąć na 

wartość wypłat dla poszczególnych graczy.
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(A) Anonimowość. Dla dowolnego problemu przetargowego (S,d) i 

dowolnej permutacji π na N zachodzi π*f (S,d) = f (π*S, π*d) .

Mówimy, że problem przetargowy (S,d ) jest problemem

symetrycznym gdy d1 = d2 =..= dn oraz jeżeli x należy do S,

to dla  każdej permutacji n na. N, punkt n x należy również do

S.

Aksjomat symetrii S jest słabszym aksjomatem niż aksjomat 

anonimowości A. Uwzględniając aksjomat NLP, aksjomat S mówi tylko 

o anonimowości graczy w problemach przetargowych przekształcalnych 

liniowo do gry symetrycznej. Jednakże wszystkie prezentowane w 

pracy rozwiązania posiadające własność symetrii spełniają także 

własność anonimowości. W dalszych rozważaniach ograniczymy się 

więc tylko do aksjomatu symetrii.

W rozdziale tym ograniczymy się do rozwiązań spełniających 

aksjomaty NLP i S. Dla uproszczenia zapisu wprowadźmy następującą definicję.

DEFINICJA 2.4 Rozwiązanie problemu przetargowego nazywamy 

regularnym jeżeli spełnia aksjomaty S i NLP.

18

(S) Symetria. Dla dowolnego symetrycznego problemu

przetargowego (S, d) zachodzi f1 (S,d) = f2 (S,d) =. . .= f n(S,d). 

zapii.su


2. 3 Aksjomaty kolektywnej racjonalności graczy

Następny aksjomat stanowi opis zachowania racjonalnych graczy: 

gracze powinni starać się osiągnąć porozumienie i każdy z nich 

powinien na tym skorzystać w porównaniu do punktu braku 

porozumienia. 

(SIR) Ścisła indywidualna racjonalność. Dla dowolnego problemu
 

przetargowego (S,d) zachodzi f(S,d) » d.

Następne dwa aksjomaty żądają, aby gracze kolektywnie 

zachowywali się w sposób racjonalny. W pierwszym nie powinni 

wybrać takiego wyniku, który jest dominowany przez inny punkt w S 

lepszy dla wszystkich graczy. Drugi aksjomat jest wzmocnieniem 

pierwszego; wynikiem gry jest punkt w S którego żadna składowa 

nie może być poprawiona w S bez zmniejszenia innej.

(SłPO) Słaba Pareto optymalność. Dla dowolnego problemu 

przetargowego (S,d), jeżeli x,y ϵ S spełniają y » x to 

f(S,d) =≠ x.

(PO) Pareto optymalność. Dla dowolnego problemu przetargowego 

(S,d), jeżeli x,y ϵ S spełniają y > x to f(S,d) ≠x.

Pomiędzy aksjomatami SIR i PO lub SIR i SłPD nie ma żadnych 

implikacji! można zauważyć, że przy f(S,d) » d punkt f(S,d) nie 

musi być słabo Pareto-optymalny; Pareto-optymalny punkt fS,d) 

nie musi spełniać f(S,d) » d. Jednakże przy aksjomatycznym

formułowaniu rozwiązań często okazuje się, że są one wymienne.
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2.6 Aksjomaty niezależności od nieistotnych alternatyw

Poniższy aksjomat został zaproponowany w fundamentalnej pracy 

Nasha [1950]; mówi, że jeżeli gracze porozumieli się i zdecydować 

na wynik f(T,d) w problemie (T,d) to eliminacja wypłat

dopuszczalnych do zbioru S taka, że f(T, d) ϵ S nie powinna

wpłynąć na wynik.

(NNAS) Niezależność od nieistotnych alternatyw różnych od 

punktu status quo. Dla dowolnych problemów (S,d) i  (T,d),

jeżeli ScT oraz f (T,d) ϵ S to f(S,d) = f(T,d). 

Aksjomat ten jest bardzo silnym i wydaje się, że jest 

kontrowersyjnym aksjomatem (patrz Luce, Raiffa [1957]. Zakłada, 

że wybrany punkt jest wynikiem ''najlepszym" dla wszystkich graczy. 

Nie bierze pod uwagę, że może to być punkt "sprawiedliwego”

kompromisu graczy, których aspiracje wyznaczają także inne wypłaty 

ze zbioru dopuszczalnego. Do dalszej jego oceny zapiszemy go w 

trochę zmienionej formie korzystając z następującego lematu.

LEMAT 2.5 Następujące stwierdzenia są równoważne:

(i) Rozwiązanie f spełnia aksjomat NNAS.

(ii) Dla dowolnych problemów (S,d) i (T,d), jeżeli S c T to 

zachodzi jedna z dwóch możliwości: f(T,d) = f(S,d) aLbo 

f (T,d) ϵ S. 

Dowód Lematu jest bardzo prosty, stąd zostanie pominięty. 

Aksjomat NNAS w myśl lematu może być zinterpretowany następująco: 

rozszerzenie zbioru dopuszczalnych wypłat S do zbioru T

20
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powinno dawać albo ten sam wynik albo wynikiem powinien być jakiś 

nowy punkt ze zbioru T \ S.

Dla dowolnego problemu (S,d), punktem idealnym nazywamy punkt 

I (S,d) ϵ Rn   zdefiniowany przez 

I(S,d) =  ( I1 (S,d),  I2 (S,d).., In (S,d) ) (2.14/    

Ii (S,d) = max {xi : x ϵ S }

Punkt idealny odzwierciedla aspiracje graczy; I (S,d) jest

maksymalną wypłatą dla gracza i w problemie przetargowym (S,d). 

jeżeli punkt (S,d) należy do zbioru wypłat dopuszczalnych S 

wtedy nie ma konfliktu pomiędzy graczami, każdy z nich może 

uzyskać swoją maksymalną wypłatę. Jednakże w większości tych 

problemów punkt idealny nie należy do zbioru dopuszczalnych 

wypłat, gracze muszą zgodzić się na pewien kompromis.

Kolejny aksjomat wyróżnia punkt idealny nie uwzględniając 

punktu status quo przy określaniu nieistotnych alternatyw.

(NNAI) Niezależność od nieistotnych alternatyw różnych od 

punktu idealnego. Dla dowolnych problemów przetargowych (S,d) i 

(T,d’) takich, że I(S,d) = I(T,d’), jeżeli S cz T oraz 

f (T,d' ) ϵ S to zachodzi f(S,d) = f(T,d').

Aksjomat NNAI nie uwzględnia sytuacji wyjściowej graczy, 

powoduje to, że wynik w problemie przetargowym praktycznie nie 

zależy od punktu status quo. Rozpatrzmy problem (S,d) i niech

wynikiem będzie punkt x = f(S,d). Wtedy z aksjomatu NNAI wynika, 

że dla dowolnego problemu przetargowego (T,d;) zdefiniowanego

przez d' ≤ d, T = {xϵ Rn  :  d’ ≤ x ≤y dla pewnego y ϵ S }



wypłaty graczy de ulegną zmianie (patrz rysunek 2.2).

Rysunek 2.2 

(NNASI) Niezależność od nieistotnych alternatyw różnych od 

punktu status quo i punktu idealnego. Dla dowolnych problemów 

przetargowych (S,d) i (T,d) takich, że I(S,d) = I(T,d), 

jeżeli S c T oraz f(T,d) ϵ S to zachodzi f(S,d) = f(T,d)

W prosty sposób, poprzez wzmocnienie założeń możemy pokazać 

następujące zależności:

LEMAT 2.6  Zachodzą następujące implikacje:

a. NNAS => NNASI

b. NNAI => NNASI

Następny aksjomat łączy cechy dwóch poprzednich, wyróżnia punkt

status quo i punkt idealny przy wyznaczaniu nieistotnych 

alternatyw. W problemie przetarowym (S,d) aspiracje graczy są 

wyrażone przez wartości (I(S,d) - d) , tzn. nie maksymalną

możliwą wypłatą dla poszczególnych graczy ale maksymalnym Jej 

przyrostem względem punktu status quo.
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2.7 Rozwiązania oparte na aksjomatach niezależności od

nieistotnych alternatyw

TWIERDZENIE 2.7

a. Twierdzenie Nasha (Nash [1950], Roth {1979b]). Istnieje 

dokładnie jedno rozwiązanie regularne problemu przetargowego 

f : B —> Rn spełniające aksjomat NNAS oraz SłPO (lub PO lub 

SIR). Rozwiązanie to zwane rozwiązaniem Nash’a ma postać

Aksjomaty SłPO, PO i SIR są wymienne przy aksjomatyzacji 

rozwiązania Nasha. Rozwiązanie to maksymalizuje średnią 

geometryczną przyrostów wypłat graczy. Interpretację geometryczną 

tego rozwiązania obrazuje rysunek 2.3 dla dwuosobowego problemu 

(S5d). Kąt hiperpłaszczyzny podpierającej zbiór S ' w

punkcie fN (S,d) i kąt nachylenia prostej przechodzącej przez

punkty d i fN (S,d) mają równą miarę. 

Rozwiązanie braku porozumienia jest rozwiązaniem 

zdegenerowanym, gracze nie uzyskują żadnego przyrostu wypłat w 

stosunku do punktu status quo.

Następne twierdzenie pokazuje, że nie istnieje rozwiązanie 

regularne niezdegenerowane spełniające aksjomat NNAI.
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b. (Roth [1977a]) Istnieją dokładnie dwa rozwiązania regularne 

problemu przetargowego f:B —> Bn spełniające aksjomat NNAS. 

Są to rozwiązanie Nasha f = f i rozwiązanie braku porozumienia 

f = fD o postaci

(2.16) fD(S,d) = d .
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TWIERDZENIE 2.8 Istnieje dokładnie jedno rozwiązanie regularne 

problemu przetargowego f : B -—> Rn spełniające aksjomat NNAI. 

Jest to rozwiązanie braku porozumienia f=fD

WNIOSEK 2.9 Nie istnieje rozwiązanie regularne problemu

przetargowego spełniające aksjomat NNAI oraz SłPO (lub PO lub SIR).

DOWÓD twierdzenia 2.8 Rozpatrzmy dwa dowolne problemy 

przetargowe (S,d) i (Tjd7) spełniające ScT i fD(T»d?) =

d' ϵ S. Na mocy założenia. (2.12) można łatwo zauważyć, że 

fD(S,d) = d = d',  a więc rozwiązanie braku porozumienia spełnia 

aksjomat NNAI.

Nieistnienie innego rozwiązania regularnego spełniającego aksjomat 

NNAI przeprowadzimy przez zaprzeczenie dla przypadku n = 2.

Załóżmy, że istnieje rozwiązanie regularne f  spełniające 

aksjomat NNAI. Rozpatrzmy problem przetargowy (T,d')

zdefiniowany następująco: zbiór T jest wielobokiem wypukłym

ograniczonym przez punkty (0,-2), (-2,0). (-15,-15) i

(0,-15),  a d' = ( -15, -15).  Ponieważ (T,d’) jest problemem

symetrycznym więc f(T,d') = (a,a), gdzie -15 ≤ a < -1.



Jeżeli a = -15  to z aksjomatów NLP i NNAI wynika, że tym

rozwiązaniem jest rozwiązanie braku porozumienia fD.

Załóżmy, że zachodzi -15 < a < -2 i rozpatrzmy przekształcenie 

liniowe zdefiniowane przez Lx = (L1 x 1, L2 x2 ) , gdzie

L i  xi  = [(11—a)x . — (30+2aa3/26, i = 1,2. Aksjomat NLP implikuje i  

fi (LT,Ld’) = [(11-a) a - (30+2a)]/26 dla i = 1,2. Jednocześnie zbiór 

LT jest wielobokiem wypukłym ograniczonym przez punkty (0,—2), 

(-2,0), (-7, 5+a/2,0), (-7.5+a/2,-7.5+a/2) i (0, -7.5+a/2) , a 

Ld’ = (—7. S-s-z/Z, -7. 5+a/2). Otrzymujemy I (T,d’ ) = I(LT,Ld’),

LT c T, oraz f(T,d’) = (a,a) ϵ LT. Z NNAI wynika, że f(LT,Ld’) = 

f (T,d’ ) = (a, a). Sprzeczność  z aksjomatem NLP.

Załóżmy, że zachodzi- -2 < a < - 1 oraz problem (T,d') będzie 

zdefiniowany jak powyżej, Niech problem (S,d) będzie

zdefiniowany następująco: zbiór S Jest wielobokiem wypukłym 

ograniczonym przez punkty (0, -6), (-1/2,—3/2), (-1,-1), (-6,-0) i

(-6,-6), a d = (—6,—6). Ponieważ I(T,d') = I(S,d), S o T, oraz 

f (T,d’ )=(a,a) ϵ S, z NNAI wynika, że f(S,d) = f(T,d’) = (a,a).

Rozpatrzmy liniowe zdefiniowane przez

Lx = (2x1 , 2x  /3). Aksjomat NLP implikuje  f(LS,Ld) = (2a,2a/3).

Jednocześnie zbiór LS jest wielobokiem wypukłym ograniczonym 

przez punkty (0,-4), (-1,-1), (-2,-2/3), (-12,0) i (-12,-4), a

Ld = (-12,-4). Otrzymujemy I(T,d') = I(LS,Ld), LS c T, oraz 

f(T,d')=(a,a) ϵ LS. Z NNAI wynika, że f(L_S,Ld) = f(T,d’) = 

(a,a). Sprzeczność z aksjomatem NLP co kończy dowód.
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2. 8 Aksjomaty monotoniczności

W rozdziale tym rozpatrzymy kilka aksjomatów monotoniczności; 

opisują one wpływ zwiększenia zbioru dopuszczalnych wypłat na 

wypłaty graczy. Dwa pierwsze aksjomaty uwzględniają tylko punkt 

status quo w problemie, nie uwzględniają aspiracji graczy, tzn. 

nie uwzględniają czy potencjalne możliwości poszczególnych

graczy wzrastają czy nie (Thomson, Myerson [1780], Roth 

[1979b]).

(SM)  Silna monotoniczność. Dla dowolnych problemów

przetargowych (S,d) i (T,d), jeżeli S cz T to zachodzi

f(T,d) = f(S,d) lub f(T,d) »f(S,d).

(M) Monotoniczność.  Dla dowolnych problemów przetargowych

(S,d) i (T,d), jeżeli S c T to zachodzi (T,d) ≥ f(S,d).

Ze sformułowania aksjomatu SM wynika, że jeżeli zbiór T

zabiera punkt który ściśle ‘dominuje (S,d) to rozwiązanie

powinno mieć również taką własność; wszyscy gracze powinni zyskać 

z nowych możliwości. Aksjomat M jest osłabieniem poprzedniego, 

żaden gracz nie powinien stracić jeżeli powiększymy zbiór 

dopuszczalnych wypłat. Aksjomat NNAS w postaci z lematu 2.5 (ii) 

ma podobną postać do aksjomatu SM, ale jak pokażemy dalej 

aksjomaty te wzajemnie się wykluczają. 

Następne aksjomaty są słabszą wersją aksjomatów

monotoniczności  SM i M, uwzględniają aspiracje graczy wyrażone 

poprzez punkt status quo i punkt idealny (Kalai, Smordinsky 

[1975], Roth [1979b]).
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(IM. I) Indywidualna monotoniczność I. Dla dowolnych problemów  

przetargowych (S,d) i (T,d) oraz dla każdego i ϵ N, jeżeli 

S c T i I j (S,d) = I j (T,d) dla każdego j ϵ N, j ≠ i to

zachodzi f i (T,d) ≥ f i (S,d) . 

(OM.I) Ograniczona monotoniczność I. Dla dowolnych problemów 

(S,d) i (T,d), jeżeli  S c T oraz I(S,d) = I(T,d) to

zachodzi f(T,d) ≥ f(S.,d).

Axiomat IM. I opisuje sytuację w której ekspansja dla

graczy różnych od i-tego jest ograniczona; w takiej sytuacji gracz 

i—ty powinien zyskać (lub przynajmniej nie stracić). W aksjomacie 

OM.I jeżeli przy wzroście zbioru dopuszczalnych wypłat nie zmienia 

się punkt idealny to każdy z graczy powinien zyskać (lub 

przynajmniej nie stracić). 

Następne dwa aksjomaty są osłabieniem aksjomatów odpowiednio 

IM I i OM.I (Imai [1983])

Dla dowolnego x ϵ Rn,  oznaczmy przez  ix wektor w Rn-1

otrzymany poprzez wyeliminowanie i-tej składowej wektora x oraz 

dla problemu (S,d) niech iS = { i x ϵ Rn -1 : x ϵ S }.

(IM. II) Indywidualna monotoniczność II. Dla dowolnych problemów 

przetargowych (S,d) i (T,d) oraz dla każdego iϵN, jeżeli

S <= T i  iS = i T to zachodzi fi (T,d) ≥ f i (S,d).

(OM.II) Ograniczona monotoniczność II. Dla dowolnych problemów 

przetargowych (S,d) i (T.d), jeżeli S c T oraz iS = iT dla 

każdego i ϵ N to zachodzi f(T,d) ≥ f(S,d).

Aksjomat IM. II mówi, że jeżeli zbiór dopuszczalny S jest



Rysunek 2.4

LEMAT 2.10 Zachodzą następujące implikacje:

a. SM => M

b. M => IM I

c. IM .I => OM. I

d. IM .I = > - IM. II

e.  IM.II => OM.II 

 f. OM. I => OM. II

n = 3 w których S c T,  3S = 3T.

rozszerzony do zbioru T w taki sposób, że dla każdego (n-1) 

wymiarowego wektora wypłat dla graczy innych niż i, wypłata dla 

i-tego gracza jest powiększona to wynik gry dla i-tego gracza nie 

powinien być pomniejszony. W aksjomacie tym zakładamy nie tylko, 

że maksymalne możliwe wypłaty graczy j ≠ i nie wzrastają. 

Zakładamy, że ich łączne punkty aspiracyjne; to wypłaty jakie 

mogą osiągnąć razem nie ulegają zmianie. Rysunek 2.4 przedstawia 

dwa problemy (S,d) (linia ciągła) i (T,d) (linia przerywana) dla

W prosty sposób, poprzez wzmocnienie założeń i osłabienie

wniosków,  możemy pokazać następujące zależności pomiędzy

aksjomatami monotoniczości.
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Wyniki przedstawione w lemacie 2.10 mogą być zebrane w postaci

następującego diagramu:

(2. 17) SM

--------- > CMIII

■> OM. i

Dla przypadku n = 2 łatwo zauważyć, że aksjomat IM. I jest

równoważny z IM.II, aksjomat OM. I jest równoważny z OM. II. Ponadto 

można pokazać następującą zależność.

LEMAT 2.11 (Peters, Tijs [1985]). Załóżmy, że rozwiązanie

 
dwuosobowego problemu przetargu f : B —> R2 ma własności PO i

NLP. Wtedy aksjomaty IM. I, IM. II, OM.I, OM.II są równoważne.

29

2.9 Rozwiązania oparte na aksjomatach monotoniczności

SM i M są bardzo silnymi aksjomatami co potwierdza następujące

twierdzenie.

TWIERDZENIE 2.12

a. Nie istnieje rozwiązanie regularne problemu przetargowego

f : B —> Rn spełniające aksjomat SM.

b- Nie rozwiązanie regularne problemu przetargowego

f : B —> Rn spełniające aksjomat M oraz SłPO (lub PO) .

DOWÓD twierdzenia 2.12. Nieistnienie rozwiązania regularnego 

spełniającego aksjomat SM przeprowadzimy przez zaprzeczenie dla 

przypadku n = 2. Załóżmy, że istnieje rozwiązanie regularne f 

spełniające aksjomat SM. Rozpatrzymy problemy przetargowe (S,d) i 

(T,d) zdefiniowane następująco: zbiór S jest  wielobokiem 



wypukłym ograniczonym przez punkty (0,0), (3,0), (2,2) i (0,3), 

zbiór T jest trójkątem o wierzchołkach w punktach (0,0), (3,0) i 

(0,3), a d = (0,0). Ponieważ (S,d) i (T,d) ■ są problemami.

symetrycznymi więc f(S,d) = (a,a), a f(T,d) = (b,b), oraz z 

aksjomatu SM zachodzi a > b. Rozpatrzmy przekształcenie liniowe 

zdefiniowane przez Lx = (2x1 >X2). Aksjomat NLP implikuje

f (LT,Ld) = (2b,b). Otrzymujemy S c LT, a więc z aksjomatu SM 

(a,a) < (2b,b). Sprzeczność.

Drugą część twierdzenia udowodnimy w podobny sposób. Z SłPO 

Wynika, że f(S,d) = (2,2), a +(T,d) = (3/2,3/2). Aksjomat NLP

implikuje f(LT,Ld) = (3,3/2). Otrzymujemy S c LT, a więc z

aksjomatu M (2,2) < (3,3/2). Sprzeczność co kończy dowód.

W pracy Raiffa [1953] zaproponowano rozwiązanie f R : B —> R n

zwane dalej rozwiązaniem Raiffa opisane przez:

(2.18) fR(S,d) = d + h(S,d) [ I(S,d) - d  ],

gdzie h(S,d) = max{a ϵ R : d + a[I(S,d)-d] ϵ S }.

Rysunek 2.5 przedstawia graficznie rozwiązanie Raiffa dla

dwuosobowego problemu przetargowego (S,d). Rozwiązanie to leży na 

przecięciu brzegu zbioru S z prostą przechodzącą przez punkty d

i I(S,d).
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W poprzednim podrozdziale przedstawiliśmy dwa warianty 

aksjomatów indywidualnej monotoniczności (IM. I i IM. II) oraz dwa 

warianty aksjomatów ograniczonej monotoniczności (OM. I i CM. II). 

Wprowadzenie ich było spowodowane próbami różnych generalizacji 

aksjomatu monotoniczności użytego przez Kalai, Smorodinsky [1975]
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Rozwiązanie to zostało zaksjomatyzowane po raz pierwszy dla 

przypadku n = 2 w pracy Kalai,  Smorodinsk [1975].

TWIERDZENIE 2.13 (Kalai, Smorodinsky [1975]). Istnieje

dokładnie jedno rozwiązanie regularne dwuosobowego problemu

przetargowego f : B —> R2 spełniające aksjomaty IM .I oraz SłPO

(lub PO).  Jest to rozwiązanie Raiffa.

W twierdzeniu 2.13 aksjomaty SłPO i PO są wymienne, z 

twierdzenia 2.11 wynika też, że aksjomat IN. I może być zastąpiony 

przez ON.I lub IM. II  lub OM.II.

Łatwo można pokazać, że rozwiązanie Raiffa spełnia aksjomat 

NNASI, natomiast nie spełnia aksjomatu NNAS. Wynika z tego, że 

kosztem osłabienia aksjomatu NNAS uzyskaliśmy własność 

monotoniczności w myśl aksjomatu IM.I.

W przypadku n = 2 rozwiązanie Raiffa spełnia warunek PO.

Następujący przykład pokazuje, że nie musi tak być dla n > 2.

PRZYKŁAD 2.14. Rozpatrzmy 3-obobowy problem przetargowy (S,,d)

zdefiniowany przez d = 0,

S = {x ϵ R3  : x ≥ 0,  x1   + x 1 ≤ 1, x 3 ≤ 1 }. 

Łatwo zauważyć, że fR(S,d) = (1/2, 1/2, 1/2) i punkt ten nie jest

Pareto—optymalny w S, jest on tylko słabo Pareto—optymalny.



na przypadek n > 2 w celu zaksjomatyzowania rozwiązania Raiffa 

oraz znalezienia rozwiązania posiadającego własność PO i NNASI na 

bazie rozwiązania Raiffa, co pokazuje poniższe twierdzenie.

TWIERDZENIE 2.15 

a. (Thomson [198O)) Istnieje dokładnie jedno rozwiązanie regularne 

problemu przetargowego f : B —> Rn spełniające aksjomaty SłPO 

oraz OM.I (lub OM. I). Jest to rozwiązanie Raiffa fR : B —> Rn .

b. (Imai [1983]). Istnieje dokładnie jedno rozwiązane regularne 

problf^mu przetargowego f : B —> Rn spełniające aksjomaty PO

NNASI oraz OM. II (lub IM. II). Jest to rozwiązanie 

leksykograficznego maxminu  fL : B − Rn.

Rozwiązanie leksykograficznego maxminu fL jest zdefiniowane 

następująco (Imai  [1983]. Dla dowolnego problemu (S,d) ϵ B 

niech LN : Rn —> Rn będzie przekształceniem linowym takim, że 

(2.19) Li N(x i) = (xi -di) / (I (S,d)-di) dl a i ϵN.

Przekształcenie to normalizuje problem, tzn. LN (d) = (0,0,.. ,0)

 oraz LN(I(S,d)) = (1,1,___ ,1).

Niech oznacza leksykograficzny porządek w Rn, tzn. dla

dowolnych x, y ϵ Rn, x > y wtedy i tylko wtedy gdy istnieje 

i ϵ N takie, że xi > yi oraz xj = yj dla j < i.
 

Niech P : Rn —> Rn będzie przekształceniem takim, że dla

dowolnego x ϵ Rn istnieje permutacja π'  na N spełniająca

P (x) = π*x oraz P1 (x) ≤ P2 (x) ≤   ≤ Pn (x) .

Rozwiązanie leksykograficznego maxminu ma postać

(2.20) fL(S,d) = { x ϵS : P(LN(x))) . L P(LN(y)) dla każdego y ϵ S }.

32



Imai [1983] pokazał że taka konstrukcja daje jednoznaczne 

rozwiązanie, a także podał prosty sposób jego uzyskania. Niech 

v(S,d) = I(S,d) — d. Rozwiązanie to uzyskujemy w następujący 

iteracyjny sposób: startujemy z punktu d i poruszamy się w 

kierunku v(S,d) dopóki jest to możliwe w zbiorze S, Następnie 

eliminujemy te składowe w wektorze v(S,d) dla których

niemożliwa jest poprawa uzyskanego punktu (zerujemy je) i 

poruszamy się w tym kierunku dopóki jest to możliwe. Czynność tą 

powtarzamy aż uzyskamy punktu w S którego poprawa w dowolnym 

kierunku jest niemożliwa.

W przykładzie 2.14, fL(S,d) = (1/2,1/2,1). Uzyskujemy tą 

wartość w sposób następujący: najpierw poruszamy się w kierunku 

(1,1,1) uzyskując punkt (1/2,1/2,1/2), następnie poruszamy się w 

kierunku (0,0,1) uzyskując rozwiązanie leksykograficznego maxminu. 

Jak można zauważyć rozwiązanie Raiffa jest pierwszym 

“przybliżeniem" rozwiązania leksykograficznego maxminu w podanej 

konstrukcji.

Rozwiązanie leksykograficznego maxminu f pokrywa się z

rozwiązaniem Raiffa fR dla przypadku n = 2  Ponadtto dla n > 2,

Jeżeli f R(S,d) jest punktem Pareto—optymalnym to 

fR (S,d) = fR(S,d) .
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2.10 Aksjomaty ciągłości

Bardzo pożądaną własnością, którą powinno charakteryzować się 

rozwiązanie jest ciągłość. Aksjomat C żąda aby przy dowolnie 

małych zmianach zbioru rozwiązań dopuszczalnych zmiany wartości 

rozwiązania były również małe.

CO Ciągłość. Dla dowolnego ciągu problemów przetargowych

zbieżnego do problemu (S,d) e B (w

topologii Hausdorffa) zachodzi 

Łatwo można pokazać, że rozwiązania Nasha i rozwiązanie Raiffa 

posiadają własność ciągłości (patrz np. Roth [1979b]), podczas gdy 

rozwiązanie leksykograficznego maxminu dla przypadku n > 2 nie 

spełnia tej własności (patrz Im^:i [1983]).

Dla problemu przetargowego (S,d) ϵ B, niech SłP(S,d)

(P(S,d) ) oznacza zbiór wszystkich punktów słabo Pareto —

optymalnych (Pareto — optymalnych).

Niech B0  oznacza klasę wszystkich problemów przetargowych

(S,d) e B takich, że SłP(S,d) = P(S,d), tzn. wszystkie punkty, 

na prawym — górnym brzegu zbioru  S są Pareto—optymalne. 

Intuicyjnie, jeżeli (S,d) ϵ B0 to prawy- górny brzeg zbioru S 

nie zawiera odcinka równoległego do osi współrzędnych.

Następujący aksjomat (Perles, Maschłer E19811) jest osłabieniem

aksjomatu ciągłości i wymaga tylko ciągłości na klasie B0.

(C 3 ) Ciągłość w B0 . Dla dowolnego ciągu problemów przetargowych o 

zbieżnego do problemu

topologii Hausdorffa) zachodzi

3 4
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2.11 Aksjomat. superaddytywności

Rozważmy następujący przykład (Perles, Maschler [1981]):

PRZYKŁAD 2.16 Dwóch graczy ma do rozstrzygnięcia dwa problemy

przetargowe (S,d) i (T,d’) zdefiniowane przez d = 0, d' = 0

Jeżeli gracze zdecydują się rozstrzygać te problemy oddzielnie to 

łatwo moźna sprawdzić, że zgodnie z dowolnym rozwiązaniem 

regularnym spełniającym warunek Pareto-optymalności uzyskają oni 

wypłaty (25,50) w pierwszym problemie i (50,25) w drugim co 

łącznie da im wypłatę (75,75). Jednakże gracze mogą rozważyć te 

problemy łącznie; będzie to wtedy problem (S+T,d+d'),  gdzie

(2.21) S + T = {x ϵ Rn : x = y + z gdzie y ϵ S, z ϵ T }.

W przykładzie będzie to problem przetargowy (S-+T,d-+d')

zdefiniowany przez: d+d' = 0,

(patrz rysunek 2.6). Łatwo można sprawdzić, że zgodnie z dowolnym 

rozwiązaniem regularnym spełniającym warunek Pareto-optymalności 

uzyskają oni wypłatę (100,100); jednocześnie wypłata ta jest 

realizowalna tylko w jeden sposób w problemie (S,d) wypłatą

jest punkt (0,100) w pełni faworyzujący gracza drugiego, w 

probiernie (T,d’) wypłatą jest punkt (100,0) w pełni

faworyzujący gracza pierwszego. Widać więc , że łączne 

rozstrzyganie problemów przetargowych może przynieść graczom 

korzyść przez to, że biorą oni pod uwagę jako wynik takie wypłaty, 

które w poszczególnych problemach uznane byłyby za

"niesprawiedliwe" . 
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Dla dowolnych problemów przetargowych (S,d) i (T,d’) w B 

łatwo można pokazać, że problem (S+T, d+d') również należy do 

B. Następujący aksjomat superaddytywności  żąda, aby łączne

rozstrzyganie problemów przetargowych dawało graczom wypłatę 

lepszą niż suma wypłat w poszczególnych problemach. Prezentowany 

aksjomat jest uogólnieniem aksjomatu superaddytywności w Perles, 

Maschler [1981].

(SAD) Superaddytywność. Dla dowolnych problemów - przetargowych

(S,d) i (T,d') zachodzi f (S+T,d+d’) ≥ fS,d) + f(T,d’).

2.12 Rozwiązania oparte o aksjomat superaddytywności.

Dla dwuosobowego problemu przetargowego (S,d) ϵ b niech

w

będzie funkcją zdefiniowaną

przez:

(2.22)

oznacza wartość pochodnej  funkcjioraz niech

punkcie x1.



Perles, Marschler [1981] zdefiniowali rozwiązanie superaddytywne 

dwuosobowego problemu przetargowego fS : R —> Rn . Można je

zapisać następująco (funkcja <p jest różniczkowalna prawie 

wszędzie):

(2.23) fS (S,d) = I(S,d) jeżel i I(S,d) ϵ S, 

w przeciwnym wypadku jest

scharakteryzowane równaniem

TWIERDZENIE 2.17

a. (Perles,  Maschler [1981]). Istnieje dokładnie jedno rozwiązanie

 
regularne dwuosobowego problemu przetargowego f: B —> R2

spełniające aksjomaty PO, SAD i C0 . Jest to rozwiązanie' 
superaddytywne f S . 

b. (Perles [1982]). W przypadku n > 2, nie istnieje rozwiązanie 

regularne problemu przetargowego spełniające aksjomaty PO raz 

SAD.

Z jednoznaczności  przedstawień  rozwiązań  Nasha, Raiffa i 

superaddytywnego wynika, że rozwiązanie Nasha i rozwiązanie Raiffa 

nie posiadają własności superaddytywności  nawet w przypadku 

dwuosobowego problemu przetargowego. Ponadto wynika, że 

rozwiązanie superaddytywne nie posiada własności NNAS i  IM. I (lub 

OM.I),

Pełniejsza analiza rozwiązania superaddytywnego została

zamieszczona w podrozdziale 4.4.
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2.18 Rozszerzalność rozwiązań na szerszą klasę problemów

przetargowych

Niektóre rozwiązania problemu przetargowego (np. rozwiązanie

Nasha, rozwiązanie Raiffa dla 2-osobowego problemu przetargowego) 

określone są na szerszej klasie problemów spełniającej tylko 

założenia (2.10) i (2,11). Dla dowolnego problemu przetargowego 

(S,d), niech com(S,d) jest zbiorem zdefiniowanym przez: 

(2.26) com(S,d) = {x : istnieje y ϵ S takie, że d ≤ x ≤y}.

Rysunek (2.7) przedstawia przykład zbioru S i com(S,d) (zbiór

S ograniczony jest linią ciągłą, zbiór com(S,d) - linią

przerywaną) .

Oczywiście  z założeń (2.12) i (2.13) wynika, że dla dowolnego 

problemu przetargowego  (S,d) ϵ B zachodzi com(S,d) = S.

Ponadto łatwo zauważyć, że zbiory punktów Pareto - optymalnych w 

S i com (S, d) pokrywają się. Stąd jeżeli zdefiniowane

rozwiązanie f na klasie B posiada własność P0, to może być w 

sposób naturalny i zgodny z intencjami autorów poszczególnych 

rozwiązań rozszerzone do rozwiązania  f' na klasie problemów



przetargowych spełniających tylko założenia (2.10) i (2.11) w 

sposób następujący: dla dowolnego problemu (S,d) zachodzi

f’(S,d) = f (com(S,d) ,d) .
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3. ITERACYJNY MODEL PRZETARGU W PROBLEMIE NASHA I JEGO ROZWIĄZANIA

Rozwiązanie problemu przetargowego zaproponowane przez Nasha 

nie rozpatruje poszczególnych problemów przetargowych osobno ale 

rozpatruje łącznie pewną klasę problemów. W tym rozdziale 

zainteresowani jesteśmy pełniejszym modelem przetargu, modelem 

który nie tylko opisuje zbiór możliwych rozwiązań dla klasy B 

problemów przetargowych (tzn. rozwiązań postaci f : B —> Rn ), 

ale modelem opisującym procedurę osiągania wyniku f(S,d) dla 

konkretnego problemu przetargowego (S,d) ϵ B.

 W prezentowanym modelu(Bronisz, Kruś, Wierzbicki [1987]),

problem przetargowy (S,d) ϵ B rozgrywany jest w pewnej liczbie 

rund 1,2,..., T (może to być skończony lub nieskończony proces,

stąd T ≤ oo ) . W każdej rundzie t każdy gracz i ϵ N zgłasza

swoje żądanie ("demand”) dt i (S, d) ; jeżeli te żądania są 
łącznie 

dopuszczalne, tzn. jeżeli dt (S,d) = (dt1(S, d);...;dtn (S,d) )

należy do zbioru dopuszczalnych wypłat S oraz są akceptowalne

przez wszystkich graczy, wtedy żądania dt (S,d) są wynikiem rundy 

t. w przeciwnym wypadku runda ta jest niepomyślna i gracze

kontynuują proces znowu z punktu dŁ-1  (S, d). Końcowy dopuszczalny

i zaakceptowany przez wszystkich graczy punkt d T (S,d) stanowi

wynik problemu przetargowego (S,d).

W naszym iteracyjnym  przetargu zakładamy, że spełnia on

następujące postulaty:

40



41

Powyższe postulaty mają następującą intuicyjną interpretację. 

Zakładamy, że proces rozpoczyna się w punkcie status quo, jest 

progresywny (żaden rozsądny gracz nie zgodzi się na poprawę 

wypłaty innych graczy kosztem pogorszenia jego wypłaty) i prowadzi 

do punktu Pareto—optymalnego w S (tzn. gracze są kolektywnie

Niech I(S,dt-1 (S,d))oznacza punkt idealny zbioru S

ograniczonego do wypłat takich, że x ≥ dt-1 (S,d),  tzn.

Zgodnie z propozycją Fandel, Wierzbicki [1985] i Bronisz, Kruś, 

Wierzbicki [1987] zakładamy dodatkowo, że w każdej rundzie procesu 

wypłaty dla graczy są limitowane zasadą α—ograniczonego zaufania 

("principle of α—limited confidence").

P4. Zasada α—ograniczonego zaufania. Niech O < α t i ≤ 1 będzie 

danym współ czynnikiem zaufania gracza i ϵ N w rundzie t. Wtedy

akceptowalne żądania graczy są ograniczone przez:

dla t = 1, . . T, gdzie jest łącznym współczynnikiem

zaufania graczy w rundzie

Intuicyjnie postulat P4 mówi, że zysk osiągnięty przez graczy

nie powinien przekraczać części maksymalnego możliwego

zysku w rundzie t  (w zasadzie a—ograniczonego  zaufania 

przyjęto, że jeżeli gracze zgodzi się już na wypłatę  dt-1(S,d),

to punkty należące do zbioru S \ {xϵS: x ≥ dt-1 (S, d)} nie mają

znaczeni a w dalszym procesie przetargu). Postulat P4 wynika stąd,



Rysunek 3.1

W iteracyjnym modelu proponowanym w pracy Bronisz,

Kruś, Wierzbicki [1987] wprowadzono jeszcze zasadę rekursywnej 

racjonalności ("principle of recursive rationality"):

PS. Zasada rekursywnej racjonalności. Niech dt (S, d) będzie

osiągniętą wypłatą w dowolnej rundzie t.

wypłata x ϵ S, x > dt (S,d) taka, że
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że w wielu praktycznych zastosowaniach gracze mają ograniczoną 

wiedzę aby opisać i przewidzieć wszystkie możliwe wypłaty, stąd 

chcą się zabezpieczyć aby inni gracze nie osiągnęli 

nieproporcjonalnie wysokich wypłat ich kosztem. Każdy gracz i 

ogranicza zatem wypłaty graczy swoimi współczynnikami zaufania

t    
α 
i

Rysunek 3.1 przedstawia przykład dwuosobowego problemu

przetargowego (S,d) oraz akceptowalne przez graczy możliwe

wypłaty (obszar zakreskowany) w rundzie t dla łącznego

współczynnika zaufania αmint = 1/2.

Wtedy  nie istnieje

Zasada powyższa może być w następujący sposób:



w każdej rundzie t każdy gracz jest jednostką racjonalną; stara 

się zmaksymalizować swoje żądanie tak  aby było zaakceptowane przez 

innych graczy zgodnie z zasadą α-ograniczonego zaufanie.

TWIERDZENIE 3.1 (Bronisz, Kruś, Wierzbicki [1987]). Dla

dowolnego problemu przetargowego (S,d) ϵ B i dowolnych łącznych 

współczynników zaufania graczy α t min  t=1,..,T takich, że 
  

0 <ϵ ≤ αt min   ≤ 1/n istnieje  jeden iteracyjny proces

przetargu dt (S,d), t=0, 1, ...,T spełniający postulaty P1 - P5.

Proces ten jest opisany przez:
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DOWÓD twierdzenia 3.1. W celu uproszczenia zapisu rozpatrzmy 

problem przetargowy (S,d) ϵ B i niech dt= dt (S,d), α t =αtmin
 

I (d t-1) = I (S,d t-1(S,d) ) , t=1,2,...,T. Z założeń twierdzenia

 
wynika, że dt ≤ dt-1 + 1/n* [I(dt-1)- dt-1] = x. Z wypukłości i 

dyspozycyjności wypłat w S otrzymujemy x ϵ S oraz dt ϵ S, tak 

więc opisany w twierdzeniu proces spełnia postulat P1. Można 

zauważyć, że proces ten spełnia również postulaty P2, P4 i P5. 

Pokażemy teraz, że proces spełnia postulat P3. Z wypukłości 

zbioru S widać, że proces jest skończony wtedy i tylko wtedy gdy

t  
α =       1/n oraz d t = d t-1 +l/n * [I(d )t-1) - dt-1] jest punktem Paretomin

— optymalnym dla pewnego t (w tym wypadku brzeg zbioru S 

zawiera kawałek hiperpłaszczyzny). Ponadto z konstrukcji procesu 

można zauważyć, że punkty dt, t=1,2,... -należą do wnętrza zbioru 

S lub są punktami Pareto - optymalnymi. Jeżeli proces jest
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nieskończony rozpatrzmy ciąg Jest on monotonicznie

rosnący i ograniczony stąd jest zbieżny. Z warunku

wynika że musi być zbieżny do punktu Pareto - optymalnego.

Jednoznaczność procesu wynika z faktu, że w każdej rundzie

istnieje dokładnie Jeden punkt 

spełniający postulaty F4 i F5.

Rysunek 3.2 przedstawia przykład przebiegu procesu przetargu

dla stałego łącznego współczynnika zaufania

dwuosobowym problemie przetargowym (S,d).

Z dowodu twierdzenia wynika, że proces jest nieskończony dla 

współczynników αtmin < 1/n. Ponadto można zauważyć, że dla

przypadku αtmin  ≤1/n  postulaty P1 — P5 pociągają następujący

postulat zwany zasadą proporcjonalnych zysków (“principle of 

proportional gains"):

P6. Zasada proporcjonalnych zysków. Dla każdej rundy t, 

istnieje liczba βf > 0 taka, że
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Intuicyjnie, zasada P6 mówi, że zysk graczy powinien być

proporcjonalny do maksymalnego -możliwego przyrostu ich wypłat w

rundzie t. Na bazie postulatu P6 możemy rozszerzyć twierdzenie

3.1 na przypadek

TWIERDZENIE 3.2 (Bronisz, Kruś, Wierzbicki (1987)]. Dla

dowolnego problemu przetargowego (S,d) ϵ B i dowolnych łącznych 

współczynników zaufania graczy αtmin t=1,...,T takich, że
 

O < & < a 1 < 1 istnieje dokładnie jeden iteracyjny proces

przetargu dt (S,d), t = 0,1,...T spełniający postulaty P1 — P6. 

Proces ten jest opisany przez:

gdzie jeżeli dt (S,d) należy do S, w przeciwnym

wypadku jest największą liczbą taką, że

dt(S,d) należy do S,

a T jest najmniejszą liczbą t taką, że dt (S,d) = dt=1 (S,d)

lub

Dowód twierdzenia 3.2 jest prostą modyfikacją dowodu 

twierdzenia 3.1. Należy tylko zauważyć, że z wypukłości i z 

dyspozycyjności wypłat w S wynika, że jeżeli możliwa jest 

poprawa wypłaty w kierunkach zgodnych z osiami pewnych graczy to 

możliwa jest poprawa w dowolnym kierunku będącym ich kombinacją 

(patrz Bronisz, Kruś [1988]).



3.1 Rozwiązania wynikające z iteracyjnego modelu przetargu
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Niech α oznacza ciąg nieskończony  α= (α1 ,α2, ...) taki, że 

Możemy wprowadzić rozwiązanie

problemu przetargowego następująco dla dowolnego

regularnym, tzn. spełnia aksjomaty symetrii S i niezależności od 

liniowych przekształceń NLP. Ponadto rozwiązanie to

spełnia aksjomaty SIR, PO, C. 

problemu jest wypłatą końcową

iteracyjnego modelu przetargu spełniającego postulaty F1 - F6 w

którym łączne współczynniki zaufania są określone przez α tzn.

TWIERDZENIE 3.3 Rozwiązanie jest rozwiązaniem

DOWÓD twierdzenia 3.3. Aby pokazać, że rozwiązanie

spełnia aksjomat NLP wystarczy zauważyć, że w procesie. iteracyjnym 

generującym to rozwiązanie dt (S,d), t= 0,1,..,T dla problemu 

przetargowego (S,d) ϵ e B - zachodzi dt (LS,Ld) = Ldt(S,d) dla

t= 0, 1,..,T, gdzie L jest dowolnym ustalonym przekształceniem 

liniowym. Ponadto jeżeli (S,d) jest problemem symetrycznym to

a więczachodzi

jest regularnym.

Z postulatów definiujących to rozwiązanie otrzymujemy, że spełnia 

ono aksjomaty SIR i PO. Własność ciągłości wynika z faktu, że 

jeżeli Sj jest zbieżne do S w topologii Hausdorffa to

Jest zbieżne do dt (S,d) dla t= 0, 1,.., T co kończy

dowód.
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3.2 rozwiązań Raiffa i leksykograficznego maxminu z

pewnym rozwiązaniem wynikającym z iteracyjnego modelu

przetargu

Rozpatrzmy rozwiązanie wynikające z iteracyjnego modelu

' t f 11 F 10! d 1 (44)przetargu. . f. = -f . .dla a = (1,1,...).

Łatwo można sprawdzić, że w przypadku dwuosobowego problemu 

przetargowego jest to rozwiązanie jednokrokowe, tzn. osiągamy Je w 

jednej rundzie i pokrywa ono się z rozwiązaniem Raiffa i z 

rozwiązaniem leksykograficznego maxminu.

Dla n > 2 i _ dowolnego problemu (S,d) e B takiego, że

rozwiązanie Raiffa f R (S,d) Jest punktem Pareto-optymalnym

wartości tych trzech rozwiązań są takie same. Jednakże w 

rozwiązania różnią się co ilustruje poniższy przykład:

PRZYKŁAD 3.4 Rozpatrzmy 4-osobowy problem

(S,d) ϵ B zdefiniowany przez; d = 0,

Otrzymujemy w ■ nim. następujące .wartości rozwiązań:

fR(S,d) =■ (0.5, 0.5, 0.50, 0.50),

fL(S,d) = (0.5, 0.5, 0.75, 0.75),

-FXi(S,d) = (0.5, 0.5, 0.70, 0.80).

W tym problemie punkt idealny I(S,d) = (1,1,1,1). Poruszając się 

w kierunku (I(S,d)-d) = (1,1,1,1) z punktu d otrzymujemy

wartość rozwiązania Raiffa fR (S,d). Ponadto można zauważyć, że 

niemożliwa Jest poprawa składowych i = 1,2 punktu fR(S,d) w 

obrębie zbioru dopuszczalnego S. Rozwiązanie leksykograficznego 

i rozpatrywany proces iteracyjny różnią się w sposobie
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poprawy wartości rozwiązania Raiffa. W konstrukcji rozwiązania 

leksykograficznego maxminu . (patrz rozdział 2.9) nie zmieniamy 

proporcji pomiędzy składowymi, które możemy poprawić i poruszmy 

się z punktu fR (S,d) w kierunku (0,0,1,1) otrzymując

rozwiązanie fL(S,d). W rozpatrywanym procesie iteracyjnym 

kierunek ten ulega zmianie zgodnie z aktualnymi proporcjami 

możliwych zysków graczy; poruszamy się z punktu f R (S,d) w

kierunku (0,0,2/8,3/8) otrzymując rozwiązanie fri(S,d).

3.3 Rozwiązanie ciągłe Raiffa i Jego własności

Rozpatrzmy słabszą wersję postulatu P4.

P7. Słaba zasada a—ograniczonego zaufania. Niech O < ait ≤1 
i

będzie danym współczynnikiem zaufania gracza i ϵ N w rundzie t.

Wtedy akceptowalne żądania graczy są ograniczone przez:

W postulacie P7 zakładamy, że każdy gracz ogranicza swoim 

współczynnikiem zaufania tylko innych graczy, nie ogranicza swojej 

wypłaty. M takiej sytuacji nie mamy łącznego współczynnika 

zaufania. Wypłata gracza i ϵ N jest ograniczona w rundzie t 

przez współczynnik y = min ta s , j e N, j , i 3 . Możemy się 
więc spodziewać, że gracze wykażą tendencję do minimalizowania 

swoich współczynników zaufania.

Niech fC :  B------- >Rn będzie granicznym rozwiązaniem wynikającym

z przedstawionego iteracyjnego modelu przetargu przy



współczynnikach zaufania nieskończenie małych, tzn.

Rozwiązanie to nazwiemy ciągłym rozwiązaniem Raiffa; Jest ono 

zbieżne z rozwiązaniem przedstawionym dla przypadku n = 2 w 

pracy Raiffa [1953]. Można w prosty sposób pokazać (Bronisz, Kruś 

[1988]), że w dowolnej grze (S,d) ϵ B kolejne punkty porozumień 

tworzą, ciągłą krzywę opisaną przez następujące zagadnienie 

Cauchy’ego:

Intuicyjnie, punkt jest punktem

idealnym I(S,x) zbioru S ograniczonego do wypłat nie gorszych 

niż x. Krzywa opisana przez formułę (3.3) ma w każdym punkcie 

kierunek identyczny do kierunku linii prostej przechodzącej przez 

punkty x i I(S,x). Punkt końcowy tej krzywej w zbiorze S 

jest wartością rozwiązania ciągłego Raiffa fC(S,d). Rysunek 3.3 

obrazuje tą krzywą dla dwuosobowego problemu przetargowego (S.d).

49
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Łatwo można sprawdzić, że w przypadku 2- osobowego problemu 

przetargowego fI±/2 jest rozwiązaniem co najwyżej dwukrokowym,  

tzn. osiągamy je w co najwyżej dwóch rundach.

Dla dowolnego dwuosobowego problemu przetargowego (S,d) ϵB

W  tym ograniczymy się do dwuosobowych problemów

przetargowych i pokażemy, że osłabiając aksjomaty niezależności od 

nieistotnych alternatyw możemy uzyskać możliwość pełniejszego 

wykorzystania i informacji o danym problemie przetargowym przy 

ustalaniu aspiracji graczy i wyznaczaniu rozwiązania. Zrobimy to 

na przykładzie trzech rozwiązań: rozwiązania Nasha, rozwiązania 

Raiffa (w przypadku n = 2 równoważnego rozwiązaniu f11 ) i 

rozwiązania wynikającego z iteracyjnego  modelu negocjacji

3.4  Aksjomaty niezależności od nieistotnych alternatyw a

wykorzystywanie informacji o problemie przetargowym

Dowód twierdzenia 3.5 jest prostą modyfikacją dowodu 

twierdzenia  3.3 poprzez zastąpienie procesu iteracyjnego dt (S,d), 

t= 0,1,..,T procesem ciągłym opisanym formułą  (3.3).

TWIERDZENIE 3.5 Rozwiązanie fG : B —> Rn jest rozwiązaniem

regularnym. Ponadto rozwiązanie to spełnia aksjomaty SIR, PD i C.



Intuicyjnie, I1/2 (S^d) jest wypłatą i-tego gracza jeżeli Jego 

partner uzyska połowę maksymalnego możliwego przyrostu wypłaty 

(patrz rysunek 3.4).

Wprowadźmy następu.jący aksjomat niezależności od nieistotnych 

alternatyw, w którym aspiracje graczy są wyrażone nie tylko przez

 punkt status quo i punkt idealny ale także przez punkt I1/2 (S,d). 

Aksjomat ten jest prostą modyfikacją aksjomatu NNASI

uwzględniającą punkt I1/2 (S,d).
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(NNASIP) Niezależność od nieistotnych alternatyw różnych od 

punktu status quo,  punktu idealnego i punktu I1/2 (S5d). Dla

dowolnych problemów (S.d) i (T.d) takich, że I(S,d) = I(T,d),

Łatwo pokazać poprzez wzmocnienie założeń, że zachodzą 

następujące implikacje:

(3.6) NNAS ==> NNASI ==> NNASIP

Rozwiązanie Nasha fN spełnia aksjomat niezależności od
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nieistotnych alternatyw NNAS; w rozwiązaniu tym aspiracje graczy 

są wyrażone przez punkt status quo, nie spełnia ono żadnego 

aksjomatu monotoniczności. W rozwiązaniu Raiffa fR kosztem

osłabienia aksjomatu NNAS do NNASI uzyskujemy własność

monotoniczności IM.I, aspiracje graczy są wyrażone poprzez punkt

status quo punkt idealny. W rozwiązaniu fI1/2 kosztem

osłabienia aksjomatu NNASI do NNASIP aspiracje graczy są 

najpełniej wyrażone w zależności od punktu status quo, punktu

idealnego i punktu I1/2 (S,d).

Następujący przykład ilustruje, że zwiększenie informacji 

niezbędnej do wyrażenia aspiracji graczy lepiej oddaje sytuację w 

danym problemie przetargowym.

PRZYKŁAD 3.6 Niech (T,d) ϵ B będzie problemem przetargowym

następująco: d = 0,

Ponieważ (T,d) Jest problemem symetrycznym więc wartości

rozwiązania Nasha, rozwiązania Raiffa i rozwiązania f I1/2 są

takie same. Rysunki 3.5, 3.6 i 3.7 przedstawiają problem

przetargowy (T,d) (zbiór T jest ograniczony linią ciągłą). 

Rozpatrzmy dowolny problem przetargowy (S,d) ϵ B taki, że

S c T. Z własności NNAS wynika, że jeżeli prawa—górna część 

brzegu zbioru S należy do zakreskowanego obszaru na rysunku 3.5 

to fN (S,d) = fN (T,d). Z własności. NNASI wynika, że jeżeli

prawa-górna część brzegu zbioru S należy do zakreskowanego

obszaru na rysunku 3.6 to fR(S,d) = fR(T,d). Z własności NNASIP 

wynika, że jeżeli prawa—górna część brzegu zbioru S należy do 

zakreskowanego obszaru na rysunku 3.7 to zachodzi fI1/2 (S,d) = 

fI1/2 (T,d).



Rysunek 3.5 Rysunek 3.6 Rysunek 3.7

Jak widać na rysunkach 3.5 — 3-7, osłabienie aksjomatów 

niezależności od nieistotnych alternatyw umożliwia pełniejsze 

wykorzystanie informacji o danym problemie przetargowym przy 

określaniu aspiracji graczy i wyznaczaniu rozwiązania; mocniej 

różnicuje rozwiązania, ściślej uzależnia je od kształtu zbioru 

dopuszczalnego-

3.5 Własności monotoniczności wynikające ze zmian geometrycznych 

problemu przetargowego

W dotychczas sformułowanych aksjomatach monotoniczności 

aspiracje graczy wyrażone były poprzez pewne wyróżnione punkty jak 

punkt status guo lub punkt idealny- W tym rozdziale wprowadzimy 

aksjomaty uzależniające rozwiązania od pewnych obszarów w zbiorze 

dopuszczalnych wypłat.

Trzy następujące aksjomaty zostały zaproponowane w pracy 

Thomson, Myerson [1980].
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(DA) Dodawanie alternatyw ("adding”). Dla dowolnych problemów

przetargowych (S,d) i (T,d), jeżeli

(CA) Cięcie alternatyw (“cutting”). Dla dowolnych problemów

przetargowych (S,d) i  (T,d), jeżeli

(SA) Skręcanie alternatyw ("twisting”). Dla dowolnych problemów

przetargowych (S,d) i (T,d) spełniających:

to

Intuicyjnie aksjomat DA mówi, że jeżeli powiększymy zbiór 

dopuszczalnych wypłat z S do T przez dodanie wypłat w obszarze 

faworyzowanym przez i-tego gracza to jego wypłata powinna ulec 

powiększeniu (albo być niezmieniona, ale wtedy wypłaty innych 

graczy nie powinny wzrosnąć). Aksjomat CA mówi, że jeżeli



zmniejszymy zbiór dopuszczalny S do T przez odrzucenie wypłat 

w obszarze faworyzowanym przez i—tego gracza to wypłaty innych 

graczy powinny ulec powiększeniu (albo być niezmienione, ale wtedy 

wypłata i—tego gracz nie powinna ulec powiększeniu). Aksjomat SA 

łączy cechy dwóch poprzednich aksjomatów; mówi, że jeżeli zmienimy 

zbiór dopuszczalny z S na T w taki sposób, że dodamy wypłaty 

w obszarze faworyzowanym przez i-tego gracz i odrzucimy wypłaty z 

obszarów faworyzowanych przez innych graczy to wyplata i—tego 

gracza powinna ulec powiększeniu (albo być niezmieniona, ale wtedy 

wypłaty innych graczy nie powinny wzrosnąć).

Rysunki 3.8, 3.9, 3.10 ilustrują odpowiednio aksjomaty DA, CA i 

SA na przykładzie dwuosobowych problemów przetargowych (S,d) i

(T,d) dla i = 1. Zbiór S ograniczony jest linią ciągłą, zbiór 

T linią przerywaną. Na rysunku 3.8, zgodnie z aksjomatem DA

dodanie alternatyw T\S powinno poprawić wypłatę gracza 

pierwszego (lub co najmniej nie pogorszyć). Na rysunku 3.9, 

zgodnie z aksjomatem CA eliminacja wypłat S\T powinno poprawić 

wypłatę gracza drugiego (lub co najmnnej nie pogorszyć). Na 

rysunku 3.10, zgodnie z aksjomatem SA skręcenie alternatyw z S 

do T powinno poprawić wypłatę gracza pierwszego (lub co najmniej 

nie pogorszyć).

55



Pomiędzy przedstawionym aksjomatami zachodzą następujące

implikacje:

LEMAT 3.7 (Thomson, Meyerson [1980])

SA + SłPO ==> CA ==> DA

Wprowadźmy aksjomaty ścisłego dodawania alternatyw (SDA) 

ścisłego cięcia alternatyw (SCA) i ścisłego skręcania alternatyw 

(SSA) następująco: dla dowolnych różnych problemów przetargowych 

(S,d) i (T,d) spełniających założenia odpowiednio aksjomatu DA, 
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Rysunek 3.11

Aksjomaty DA, CA i SA są pewną formą wzmocnienia aksjomatu

monotoniczności IM. I (ale nie zachodzi implikacja SA => IM.I) 

Rozpatrzmy dwa problemy przetargowe (S,d) i (T,d) w myśl

przedstawiona na rysunku 3.11 (zbiór S ograniczony jest linią 

ciągłą, zbiór T linią przerywaną). Pomimo, że punkt idealny nie 

uległ zmianie to zbiór dopuszczalny S został powiększony w

obszarze faworyzowanym przez pierwszego gracza i pomniejszony w 

obszarze faworyzowanym przez  drugiego gracza (zbiór T); w myśl

aksjomatów IM.I i OM.I rozwiązanie nie powinno ulec zmianie, w 

myśl aksjomatu SA może ulec przesunięciu na korzyść pierwszego 

gracza.
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CA i SA zachodzi warunek (a). Łatwo zauważyć, że te aksjomaty są 

wzmocnieniem odpowiednio aksjomatów DA, CA i SA. Ponadto można 

pokazać następujące implikacje:

LEMAT 3.8 SSA + SłPO ==> SCA ==> SDA

DOWÓD lematu 3.8

SSA + SłPO => SCA. Rozpatrzmy dwa różne problemy (S,d) i (T,d) 

spełniające założenia aksjomatu CA. Z SłPO otrzymujemy f(S,d) ϵ T. 

Ponieważ T\S jest zbiorem pustym więc zawsze spełnione jest 

założenie (ii) w aksjomacie SA. Ponadto dla dowolnego ustalonego

j ≠ i mamy: x ϵ S i xl - fl (S,D)  dla l ≠ j pociąga x ϵ S 

i  xi  ≤ fi  (S,d) co pociąga x ϵ T. Stosując aksjomat SA (n-1)

razy dla j ≠ i otrzymujemy  fj (T,d) > fj (S,d) dla j ϵ N,
  

j ≠ i .

Następujące twierdzenie przedstawia własności monotoniczności 

wynikające ze zmian geometrycznych problemu przetargowego 

rozwiązań: Nasha, Raiffa, leksykograficznego maxminu.

superaddytywnego i ciągłego Raiffa.

SCA => SDA. Dowód przeprowadzimy przez zaprzeczenie. Załóżmy, że 

rozwiązanie f spełnia aksjomat SCA i nie spełnia aksjomatu SDA.

Wtedy istnieją różne problemy (S,d) i (T,d) orasz i e N

takie, że spełnione są zał ożenią aksjomatu DA oraz

Sprzeczność z aksjomatem SłPO co kończy dowód.
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TWIERDZENIE 3.9

a. Rozwiązanie Nasha fN : B —>  Rn spełnia własności DA, CA i

SA, nie spełnia własności SDA, SCA i SSA.

b1. Rozwiązanie Raiffa f R: B —> R2 dwuosobowego problemu

przetargowego spełnia własności DA, CA i  SA, nie spełnia własności 

SDA, SCA i SSA.

b2. Dla przypadku n  > 2 rozwiązanie Raiffa fR : B —> Rn 

spełnia własność DA, nie spełnia własności CA, SA, SDA, SCA i SSA.

c. Dla przypadku n > 2 rozwiązanie leksykograficzne

fL :  B —> Rn spełnia własność DA, nie spełnia własności CA, SA, 

SDA, SCA i SSA.

d. Rozwiązanie superaddytywne fS : B —> R2 nie spełnia

własności DA, CA, SA, SDA, SCA  i SSA.

e1.  Rozwiązanie ciągłe Raiffa fC : B  —> R dwuosobowego

problemu przetargowego spełnia własności DA, CA, SA, SDA, SCA, SSA.

e2. Dla przypadku n >2  rozwiązanie ciągłe Raiffa

  
fC : B —> Rn spełnia własność DA i SDA, nie spełnia własności CA,

SA, SCA i SSA.

DOWÓD twierdzenia 3.9 

a. Rozpatrzmy dwa problemy (S,d) i (T,d) spełniające

założenia aksjomatu SA. Wtedy z formuły (2.15) łatwo zauważyć, że

fN (T,d) =  fN(S,d) lub fN (T,d) ϵ T\S. Jeżeli fN(T,d) ϵ T\S to

z warunku (ii) mamy f Nj (T,d) ≤ fN (S,d) dla j ϵ N, j ≠ i. i z
  

słabej Patero-optymalności  otrzymujemy fNi  (T,d)  ≥ fN(S,d). Zatem
    

rozwiązanie Nasha spełnia aksjomat SA  (więc również CA i DA).

Zdefiniujmy dwa problemy (S,d)  i (T,d) następująco: d = 0

Problemy te spełniają



 
założenia aksjomatu SDA dla i = 1 ale fN (S,d) = fN (T,d) = (1,1) 

zatem rozwiązanie Nasha nie spełnia aksjomatu SDA (a więc również 

SCA i SSA).

bl. dwa dwuosobowe problemy przetargowe (S,d) i

(T,d) spełniające założenia aksjomatu SA. Wtedy

Ii (T,d) ≥Ii (S,d) , Ij (T,d) ≤ Ij (S,d) dla j ≠ i. Z formuły
   

dla j ≠i. Zatem rozwiązanie Raiffa dwuosobowego problemu 

przetargowego spełnia aksjomat SA (więc również CA i DA).

Zdefiniujmy dwa problemy (S,d) i (T,d) następująco: d = O

Problemy te spełniają założenia aksjomatu SDA dla i = 1 ale

fR(S,d) = fR(T,d) = (2,2) zatem rozwiązanie Raiffa nie spełni a 

aksjomatu SDA (a więc również SCA i SSA) . 

b2. Rozpatrzmy dwa problemy przetargowe (S,d) i (T,d)

spełniające założenia aksjomatu DA. Wtedy Ii (T,d) ≥ I (S,d),  

Z formuły (2. 18) łatwo

zauważyć, że

j ≠i. Zatem rozwiązanie Raiffa aksjomat DA.

Zdefiniujmy dwa problemy (S,d) i (T,d) następująca: d = 0

Problemy te spełniają założenia aksjomatu CA dla i = 1 ale

f R (S,d) = (1/2,1/2,1/2,1/2), fR (T,d) = (1/3, 1/3, 1/2,1/2),  zatem 

rozwiązanie Raiffa nie spełnia aksjomatu CA (a więc również SA).

c. Dowód jest podobny jak -w punkcie b2.

d. Rozpatrzmy problemy przetargowe (S,d) i (T,d)

zdefiniowane w części b1 dowodu. Problemy te spełniają założenia
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aksjomatu DA dla i = 1 ale fS (S,d) = ( 2, 2),

fS (T,d) = ( 1.5,2.25) zatem rozwiązanie superaddytywne nie

spełnia aksjomatu DA (a więc również pozostałych).

e1.  Rozpatrzmy dwa dwuosobowe problemy przetargowe (S,d) i

(T,d) spełniające założenia aksjomatu SSA dla i = 1 Niech gS1 

s
g2 oznacza funkcje zdefiniowane przez (3.4) dla problemu (S,d),

funkcje dla problemu (T,d). Wtedy łatwo że

dla

oraz istnieje przedział taki, że conajmniej 

Jedna z nierówności Jest spełniona ostro. Porównując prawe strony

 w formule (3.3) otrzymujemy fC1 (T,d) > fC1 (S,d). Zatem rozwiązanie
  

ciągłe Raiffa dla dwuosobowych problemów przetargowych spełnia 

aksjomat SSA (a więc również pozostałe aksjomaty).

e2. Rozpatrzmy problemy przetargowe (S,d) i (T, d)

spełniające założenia aksjomatu SDA. Wtedy dla wszystkich x ϵ Rn

  
takich, że d ≤ x ≤ fC(S,d) zachodzi gTi ( x)  ≥ gSi (i x) ,

 

T i g     (jx) = gSj (x) dla j ϵ N, j ≠ i i. oraz istnieje przedział taki,
j   

że nierówność jest spełniona ostro. Porównując prawe strony w

formule (3.3) otrzymujemy fCi(T,d) > fCi (S,d). Zatem rozwiązanie 
 

ciągłe Raiffa spełnia aksjomat SDA (a więc również DA).

Rozpatrzmy problemy przetargowe (S,d) i (T,d) zdefiniowane w

części b2 dowodu. Problemy te spełniają założenia aksjomatu CA dla

i = 1 ale fC(S,d) = ( 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 ),

fC(T,d) = ( 1/2- e-1/4, 1/2 + e-1/4, 1/2,1/2), zatem

rozwiązanie ciągłe Raiffa nie spełnia aksjomatu CA  (a więc również

SA, SCA, SSA) co kończy dowód.

Tabela 3.1 przedstawia wszystkie wprowadzane rozwiązania i ich 

własności monotoniczności wynikające ze zmian geometrycznych



problemu przetargowego (znak "+" oznacza, że dane rozwiązanie 

posiada tą własność, znak "-", że nie; skrót "lek." oznacza 

rozwiązanie leksykograficznego maxminu, skrót "sup." oznacza 

rozwiązanie superaddytywne). Jak widać w tabeli 3.1 rozwiązanie 

ciągłe Raiffa dla dwuosobowego problemu przetargowego spełnia 

wszystkie aksjomaty monotoniczności wynikające ze zmian 

geometrycznych problemu przetargowego. 

Nash Raiffa lek. sup. ciągłe Raiffa

aksjomat n =2 n >2 n =2 n >2 n >2 n =2 n =2 n >2

DA + + + + + - + +

CA + + + - - - + -

SA + + + - - - + -

SDA - - - - - - + +

SCA - - - - - - + +

SSA - - - - - - + -

Tabela 3.1
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4. DWUOSOBOWE DYNAMICZNEJ MODELE PRZETARGOWE

Intuicyjnie, ograniczamy nasze rozważania do procesów opisanych 

funkcją ciągłą, rozpoczynających się w punkcie status quo i 

wiodących do punktu Pareto—optymalnego. Warunek 4.3 ogranicza 

nasze rozważania do takich procesów w, w których żaden gracz, nie
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Dla dowolnego 2-osobowego problemu (S,d) ϵ B dynamiczny 

proces przetargowy możemy opisać przez funkcję X : [t o , tf]—> S. 

Zakładamy, że ten proces spełnia następujące warunki:

 
4.1 Definicja rozwiązania dynamicznego problemu przetargowego

W poprzednim rozdziale rozpatrywaliśmy iteracyjny model 

przetargu. Opisywał on proces wyznaczania rozwiązania. w konkretnym 

problemie przetargowym poprzez  kolejne porozumienia graczy dt ,

t = 0,1,..,T, a więc był to proces dyskretny. W tym rozdziale 

zajmiemy się procesem ciągłym, dla dowolnego problemu, 

przetargowego interesujemy się tutaj nie tylko, wynikiem takiego 

procesu, ale trajektoria, prowadzącą do tego wyniku. W 

podrozdziałach 4.2 — 4.4 dla ilustracji pokażemy te trajektorie 

dla rozwiązań Nasha, Raiffa i superaddytywnego. W podrozdziale 4.5 

zaksjomatyzujemy rozwiązanie ciągłe Raiffa za pomocą takiej 

trajektorii spełniającej pewien aksjomat.



zaakceptuje poprawy wypłaty innych graczy kasztem zmniejsza 

jego wypłaty.

W tej pracy, dynamiczny proces przetargowy Jest identyfikowany

z obrazem wyznaczanej trajektorii w przestrzeni wypłaty nie

interesujemy się możliwymi jej parametryzacjami. Z warunku (4.3)

procesie przetargowym kończącym się w punkcie

Niech C oznacza klasę wszystkich trajektorii w przestrzeni

R2.

Dla dowolnego problemu (S,d) ϵ B i punktu x ϵ S niech

S [x] = {y ϵ S : y ≥ x }.

Wprowadźmy następującą definicję:

DEFINICJA 4.1 Rozwiązaniem dynamicznym problemu przetargowego 

nazywamy odwzorowanie F : B —> C przyporządkowujące dowolnemu 

problemowi przetargowemu (S,d) ϵ B trajektorię porozumienia w S 

generowaną przez pewną funkcję spełniającą warunki 4.1 - 4.4 

oraz następujący warunek:

Intuicyjnie, za rozwiązanie dynamiczne uważamy takie 

odwzorowanie, które przyporządkowuje dowolnemu. problemowi 

przetargowemu trajektorię porozumienia niewrażliwą na zmiany 

punktu status quo w obrębie tej trajektorii tzn. jeżeli

kolejne punkty na trajektorii odzwierciedlają postęp w

przestrzeni wypłat; proces ten startuje w punkcie

wynika, że trajektoria zwana dalej

trajektorią porozumienia  w sposób dostateczny proces w
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rozpatrzymy rodzinę problemów przetargowych o jednakowym zbiorze 

dopuszczalnych wypłat i różnych punktach status quo to trajektoria 

porozumienia składa się z punktów status quo dla których problemy 

przetargowe dają ten sam wynik. Takie punkty tworzą zbiór status 

quo ("status quo set" — patrz Perles, Maschler [1981], Livne 

[1988]). Ponadto z warunku (4.5) wynika, że jeżeli gracze zgodzą 

się na wypłatę x w czasie procesu przetargowego to wypłaty 

gorsze niż x w zbiorze S nie wpływają na przebieg dalszego 

procesu.  

4. 2 Rozwiązanie dynamiczne generujące rozwiązanie Nasha

będzie takie, że dla dowolnego problemuNiech

przetargowego (S,d) ϵ B

Intuicyjnie jest odcinkiem łączącym punkt status quo

d i wartość rozwiązania Nasha

TWIERDZENIE 4.2 Odwzorowanie jest rozwiązaniem

dynamicznym generującym rozwiązanie Nasha.

DOWÓD twierdzenia 4.2. Łatwo zauważyć, że dla dowolnego

Nproblemu (S,d) ϵ B, F   (S,d')  jest trajektorią porozumiewania

 której punktem końcowym jest wartość rozwiązania Nasha fN (S,d).

Z formuły (2.15) wynika, że jeżeli x ϵ FN  (S,d) to maksymalizacja 

na zbiorze S[x] będącym podzbiorem zbiorem S nie zmienia

rozwiązania; jest to zatem dobrze zdefiniowane rozwiązanie



dynamiczne.

Dla pewnych problemów przetargowych może istnieć wiele

trajektorii porozumienia spełniających warunek (4.5) co ilustruje

poniższy przykład.

PRZYKŁAD 4.3 (Livne [1988]) Rozpatrzmy problem przetargowy

(S,d) ϵ B zdefiniowany przez: d = 0

gdzie 0 ≤ a < L. Rysunki 4.1, 4.2 i 4.3 przedstawiają ten 

problem odpowiednio dla a < 1/2, a = 1/2 i a > 1/2.

Wartość rozwiązania Nasha wynosi odpowiednio (1/2, 1/(2-2a)),

(1/2,1) i (a, 1). W przypadku a < 1/2 istnieje dokładnie jedna 

trajektoria porozumienia spełniająca  warunek' (4.5); jest to

N
trajektoria F (S,d). W pozostałych przypadkach istnieje 

nieskończenie wiele trajektorii porozumienia spieniających warunek 

(4,5); jest nią dowolna  trajektoria porozumienia rozpoczynająca

się w punkcie status quo i kończąca się w punkcie fN(Sd), 

leżąca na lub powyżej trajektorii FN (S.d), tzn. przechodząca

przez obszar zakreskowany na rysunkach 4.2 i 4.3.
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4.3 Rozwiązanie dynamiczne generujące rozwiązanie Raiffa

Rysunek 4.4

oraz

(4.8) FR(S,d) = {x ϵ S : x = (1-t) d + t I(S,d) dla O ≤ t ≤ 1 }

gdy I(S,d)ϵ S.

Intuicyjnie, jeżeli punkt idealny I(S,d) nie należy do zbioru 

dopuszczalnego S to FR (S,d) Jest zbiorem punktów x ϵ S 

takich, że punkt x, wartość rozwiązania Raiffa fR (S,d) i

punkt utopijny I(S[x],x) problemu (S[x],x) są współliniowe 

(patrz rysunek 4.4). W Jednym tylko przypadku braku konfliktu,

tzn. gdy I( S, d)ϵ S, F R (S, d) jest odcinkiem łączącym punkt

status quo d i punkt idealny I(S,d); wtedy wartością

rozwiązania Raiffa jest punkt idealny.
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Niech FR : B —> C będzie takie, że dla dowolnego problemu

przetargowego (S,d) ϵ B spełniającego

dla pewnego t ϵ R},
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TWIERDZENIE 4.4 Odwzorowanie FR : B —> C jest rozwiązaniem 

dynamicznym generującym rozwiązanie Raiffa.

oraz

zachodzi x ϵ S. FR (S,d) jest zatem trajektorią porozumienia. Z

 konstrukcji FR (S,d) w formule (4.7) wynika, że FR (S,d) spełnia 

także warunek (4.5) oraz dla t = 1/2 otrzymujemy

x = (1—t) fR (S,d) + t I(S[x],x), gdzie x = (x ,x )
1’ 2

fR(S,d) ϵ FR (S,d).

Łatwo zauważyć, że dla problemu (S,d) ϵ B w którym I(S,d) ϵ S 

RF (S,d) jest także dobrze określoną trajektorią porozumienia 

spełniającą warunek (4.5), której punktem końcowym jest wartość 

rozwiązania Raiffa f (S,d) co kończy dowód.

Z konstrukcji rozwiązania Raiffa (formuła 2.18 i rysunek 2.5) 

można łatwo zauważyć, że dla problemu przetargowego, w którym 

punkt idealny nie należy do zbioru dopuszczalnego istnieje tylko 

jedna trajektoria porozumienia spełniająca warunek (4.5), w 

przypadku braku konfliktu, dowolna trajektoria porozumienia spełnia 

warunek (4.5).

RRysunek 4.5 przedstawia trajektorię porozumienia F (S,d) dla 

problemu przetargowego z przykładu 4.3. Składa się ona z krzywej 

x1 = 2x2 + (2-a)x22 dla 0 ≤ x ≤ a i odcinka leżącego na

prostej x2 = x1 /(1-a) - a/[ (1-a) (2-a) ] dla a ≤ x1 ≤ l/(2-a),

wartość rozważania Raiffa wynosi fR(S,d) = (1/(2—a), 1/(2—a).

DOWÓD twierdzenia 4.4, Dla dowolnego problemu (S,d) ϵ B

takiego, że niech x będzie dowolną liczbą taką, że

Wtedy istnieje dokładnie jedna liczba t ϵ R i

dokładnie jedna liczba x2 taka, że
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4. 4 Rozwiązanie dynamiczne generujące rozwiązanie superaddytywne

Rozwiązania dynamiczne generujące rozwiązanie superaddytywne 

wynikają bezpośrednio z konstrukcji toga rozwiązania 

zaproponowanej w pracy Perles, Maschler [1981].

Dla dowolnego problemu przetargowego (S,d) ϵ B niech

pS = (d1,  I2 (S,d)), qS = (I 1 (S,d), d2). Punkty pS  i qs są

punktami końcowymi zbioru słabo Pareto-optymalnych wypłat 

SłP(S,d). Dla t ≥ 0 niech v(t) i w (t ) będą punktami

należącymi do zbioru SłP (S,d) takimi, że v1 (t)  ≤ w1 (t) oraz

Dla t > O punkty v(t) i w(t) są wyznaczone jednoznacznie,

jeżeli (S,d) ϵ B\Bo, tzn. Jeżeli w zbiorze S istnieją punkty

słabo Pareto- optymalnymi nie będące Pareto- optymalnymi to

v (O) =  {xϵ SłP(S,d): x2 = I2 (S,d) },

w (O) = {xϵ SłP(S,d) : x1 = I1 (S,d)}, tzn. są to części brzegu 

zbioru S równoległe do osi współrzędnych.
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  Niech tS  ≥ 0 będzie takie, że v(tS ) = w(t S). Wtedy jak

pokazano w pracy Perles, Maschler [1981] fs(S,d) = v(tS) = w(tS)

Niech e(S,d) oznacza punkt w S zdefiniowany przez

(4.10)

Punkt e(S,d) Jest punktem minimalnych oczekiwań graczy, ei (S,d)

Jest wypłata, którą może uzyskać i-ty gracz w przypadku, gdy jego 

partner uzyska maksymalny przyrost wypłaty.

Niech Fϵ B —> C będzie takie, że dla dowolnego problemu

przetargowego (S,d) ϵ B

(4.11)

TWIERDZENIE 4.5 Odwzorowanie FS : B —> C jest rozwiązaniem 

dynamicznym generującym rozwiązanie superaddytywne.

DOWÓD twierdzenia 4.5 Dla dowolnego problemu przetargowego 

(S,d) ϵ B z formuły (4.11) wynika, że FS(S,d) Jest trajektorią 

porozumienia której punktem końcowym test warość rozwiązania 

fS (S,d). Ponadto z formuły (4.9) widać, że spełniony jest warunek 

(4.5); Jest to zatem dobrze zdefiniowane rozwiązanie dynamiczne 

generujące rozwiązanie superaddytywne.

Dla dowolnego problemu przetargowego (S,d) ϵ BO , tzn.

takiego, że e(S,d) = d ponieważ v(0) i w(0) są określone

jednoznacznie istnieje dokładnie Jedna trajektoria porozumienia 

generująca rozwiązanie superaddytywne spełniająca warunek (4.5), 

niejednoznaczność trajektorii dla dowolnego problemu przetargowego 

(S,d) ϵ B\Bo występnie w obszarze {x ϵ S : d S x ≤ x ≤ e(S,d).



Rysunek 4.6 ilustruje trajektorię porozumienia FS(S,d) dla

problemu przetargowego (S,d); niejednoznaczność trajektorii

porozumienia spełniającej warunek (4.5) występuje w obszarze 

zakreskowanym. 

Rysunek 4.6
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Dla zobrazowania rozwiązania dynamicznego generującego

rozwiązanie superaddytywne rozpatrzmy problem przetargowy

(S,d) e Bo taki, że funkcje g1 i g2 określone przez (3.4)

są funkcjami różniczkowalnymi.  Wtedy trajektoria porozumienia

s
F (S,d) jest zdefiniowana przez zbiór punktów x2= x 2 (x 1)

  

spełniających :

(4. 12)

Intuicyjnie,  płaszczyzny podpierające zbiór S w punkcie v(t)

i w(t) wyznaczają współczynniki wymiany ("exchange rates")

pomiędzy użytecznościami Z formuły (4. 12)

wynika, że kierunek trajektorii porozumienia F5(S.,d) w każdym

punkcie jest wyznaczony przez średnią geometryczną tych

współczynników Rysunek 4.7 ilustruje tą sytuację.



Rysunek 4.7
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4.5 Aksjomatyzacja rozwiązania dynamicznego generującego

rozwiązanie ciągłe Raiffa

Dla dowolnego problemu  przetargowego (S,d) ϵ B i trajektorii

porozumienia F(S,d) niech

(4.13)

dla i = 1,2. Trajektoria porozumienia F(S,d) . rozcina zbiór S 

na dwa podzbiory R2 (S,d) i R2<S,d) (patrz rysunek 4.8).

Podzbiór Ri (S,d) jest obszarem faworyzowanym przez i-tego

gracza, znajdują się tam wypłaty "lepsze” dla niego oraz "gorsze" 

dla jego  partnera niż wypłaty na trajektorii F(S,d). Poniższy

aksjomat żąda, aby mara Lebesque’a tych obszarów była taka sama.

Aksjomat równych miar. Dla dowolnego problemu przetargowego

oznacza miarę Lebesgue'a.



Łatwo zauważyć, że rozwiązanie dynamiczne spełnia aksjomat 

równych miar wtedy i tylko wtedy gdy spełnia następujący 

aksjomat, zwany aksjomatem równych ustępstw (equal concession 

axiom’’ — patrz Bronisz,  Kruś [1987]):
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Axiomat równych ustępstw mówi, że podczas przechodzenia z 

punktu x do punktu y na trajektorii porozumienia F(S,d) 

miara wypłat wyłączanych z rozważań w obszarach faworyzowanych 

przez poszczególnych graczy powinna być taka sama (patrz rysunek

4.9) .

Rysunek 4.9 

Aksjomat równych ustępstw. Dla dowolnego problemu przetargowego

(S,d) ϵ B jeżeli x,y ϵ F(S,d) i x ≤ y to
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TWIERDZENIE 4.6 (Bronisz, Kruś [1987]) Istnieje dokładnie jedno

dynamiczne rozwiązanie FC : B —> C spełniające aksjomat równych 

ustępstw. Dla dowolnego problemu przetargowego (S,d) ϵ B

trajektoria porozumienia może być opisana przez następujące 

zagadnienie Cauchy'ego:

(4.14)

gdzie funkcje g1 , g2 są określane przez (3.4). 

WNIOSEK 4.7 (Bronisz,  Kruś [1987]) FC : B — > C

jest rozwiązaniem dynamicznym generującym rozwiązanie ciągłe 

Raiffa.

DOWÓD twierdzenia 4.6. Z twierdzenia Peano i z twierdzenia o 

przedłużania rozwiązania (Peano's Existence Theorem i Extension 

Theorem — patrz Hartman [1641]) wynika, że dla dowolnego problemu 

przetargowego (S,d) ϵ B istnieje dokładnie jedno nieprzedłużalne

Aksjomat równych ustępstw jest silnym aksjomatem. Łatwo zauważyć

że istnieje co najwyżej jedna trajektoria porozumienia spełniająca 

ten aksjomat. Pokażemy, że jest to trajektoria generowana przez 

funkcję h. Dla dowolnych x,y ϵ FC (S,d) takich, że x < y 

otrzymujemy

rozwiązanie zagadnienia Cauchy’ego

C4.14). Ponadto punkt

należy do brzegu zbioru S zatem trajektoria porozumienia

Fc(S,d) jest debrze określona oraz zagadnienie (4.14) jest

równoważne zagadnieniu (3.3).
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co kończy dowód.

Rysunek 4.10 przedstawia trajektorię porozumienia FC (S,d)  dla

problemu przetargowego z przykładu 4.3. Składa się ona z krzywej 

(1-a)ln(1-x2 ) (x1 -a) /(1-x2) + a = 0 dla O ≤ x < ≤a i odcinka

leżącego na prostej x2 = x1 /(1-a) + (1—2a)/(1-a) - exp[-a/ (1—a)]

dla a ≤ x1 ≤ fC1(S,d),  wartość rozwiązania ciągłego Raiffa wynosi

fC (S,d) = (a + (1-a)exp[-a/(1-a)]/2, 1- exp[-a/ (1-a) ]/2 ).
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5. INNE PROBLEMY PRZETARGOWE ICH ROZ WIĄZANIA

W rozdziale tym przedstawimy problemy przetargowe różnice się od 

klasycznego problemu przetargowego Nasha.

W 5.1 przedstawimy aksjomat sensowności ryzyka, w 

tym celu wprowadzimy bardziej ogólny problem przetargowy opisany 

nie tylko przez zbiór dopuszczalnych wypłat i punkt status quo, 

ale także przez zbiór dopuszczalnych i -funkcje 

użyteczności graczy.

W problemie przetargowym Nasha zakładaliśmy, że jest on w pełni 

opisany przez zbiór dopuszczalnych wypłat i punkt status quo; 

gracze nie czerpali informacji z innych źródeł co pociągało, że na 

rozwiązanie zawsze nakładaliśmy aksjomat symetrii. W 

podrozdziałach 5.2 - 5.7 zakładamy, że takie informacje są 

dopuszczalne, co może prowadzić do asymetrii rozwiązań.

W problemie Nasha zakładaliśmy ponadto, że każdy

gracz posiadał własną ustaloną relację preferencji na zbiorze 

alternatyw wyrażaną przez funkcję von Neumanna— Morgensterna. W 

podrozdziale 3.5 rozpatrzymy również inne funkcje użyteczności 

uwzględniające na przykład porównania międzyosobowe

("interpersonal comparisons"). Na ich podstawie oraz na podstawie 

wprowadzonego aksjomatu dekompozycji przedstawimy rozwiązania 

proporcjonalne.

5.1 Aksjomat sensowności ryzyka

Uogólniając (na przypadek n > 2) problem przetargowy z prac

Kihlstrom, Roth, Schmeidler [1981] i Roth [1979b], rozważmy
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Problem (S.,d) możemy przedstawić następująco:

gdzie c* ϵ C jest rezultatem problemu przetargowego w przypadku 

braku porozumienia.

Postawę do ryzyka różnych graczy określamy następująco: gracz z 

funkcją użyteczności V (krócej gracz v) ma większą awersję do 

ryzyka niż gracz u wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej 

alternatywy pewnej ϵ C zachodzi:

Intuicyjnie, gracz v ma większą awersję do ryzyka niż gracz 

u jeżeli każda loteria akceptowalna przez gracza v zamiast 

alternatywy pewnej c będzie także zaakceptowana przez gracza u.

Niech (S' ,d’) będzie problemem przetargowym otrzymanym z

problemu (S,d) poprzez zastąpienie i—tego gracza z funkcją

przetargu na zbiorze loterii L generowanym przez pewien

i zwarty zbiór pewnych C cz Rm przez graczy

posiadających wklęsłe funkcje użyteczności von Neumanna - 

Morgensterna ui i ϵ N (wklęsłość wynika z założenia, że gracze 

mają awersję do ryzyka, np. wolą dostać wartość pieniężną w niż 

przystąpić do loterii  [1/2(w-c);l/2(w+c)] — patrz Yaari [1969], 

Roth [1979b]).

n-osobowy problem przetargowy (S,d) który powstaje podczas

Mówimy , że gracz v ma ściśle większą awersję do ryzyka niż

gracz u wtedy i tylko wtedy gdy dla każdej alternatywy c ϵ C

relacja zawierania (5.3) zachodzi ściśle.
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użyteczności ui graczem mającym większą awersję do ryzyka z 

funkcją użyteczności vi (oczywiście odtąd zakładamy, że funkcje 

vi  i ui indukującą ten sam porządek na C) , tzn.
' 

( 5. 5) S' = {x ϵ Rn : x ≥ d’ , xi = vi (1),  xj = uj (1 ), jϵϵN, j ≠ i
  

dla pewnego l ϵ L },

(5. 6) d' = ( u1 (c*),...vi(c*)),...,un(c*) ),
 

Do porównywania awersji do graczy bardzo pomocne jest

następujące twierdzenie:

TWIERDZENIE 5.1 (Kihlstrom, Mirman [1974]). Gracz z funkcją 

użyteczności v ma większą awersję do ryzyka niż gracz z funkcją 

użyteczności u wtedy i tylko wtedy gdy dla wszystkich zdarzeń 

pewnych c ϵ C zachodzi v(c) = k (u (c) ), gdzie k jest

rosnącą i wklęsłą funkcją.

Na podstawie twierdzenia 5.1 wprowadźmy aksjomat sensowności 

ryzyka w klasie problemów przetargowych, w których przetarg odbywa 

się na zbiorze alternatyw pewnych C, tzn. zbiór dopuszczalnych 

wypłat może być przedstawiony w postaci

(5.7) S = {x ϵRn : xi = ui (c) , i ϵN, dla pewnego c ϵ C },

(patrz Roth [1979b], Tijs, Peters [1985]).

Dla dowolnego i ϵ N niech ki : R —> R będzie ciągłą, 

rosnącą, wklęsłą funkcją oraz niech

(5.8) Ki (x) = (x1,...,xi-1, ki(xi ), xi+1;...,xn) dla x ϵ S 

(5.9) Ki (S) = {Ki (x) : x ϵ S }.

Funkcja ki spełnia warunki funkcji funkcji k w twierdzeniu 5. 1



więc problem przetargowy (Ki (S) , Ki (d)) jest problemem powstałym

z problemu przetargowego (S,d) przez zastąpienie i—lego  gracza

graczem z większą awersją do ryzyka. Założyliśmy ponadto ciągłość

funkcji ki aby zapewnić, że dla dowolnego problemu przetargowego  

(S,d) należącego do  B również problem (Ki (S) , Ki (d)) należał
 

do  B (patrz Tijs, Peters [l1985]) .
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(SR) Sensowność ryzyka. Dla dowolnego problemu przetargowego

(S,d) ϵ B, dowolnego gracza i ϵ N i dowolnej ciągłej, rosnącej,

wklęsłej funkcji ki zachodzi fj (Ki (S), Ki (d)) ≥ fj (S,d) dla
i 

j ≠i,  j ϵ N.

Intuicyjnie, gracze N\ {i} powinni uzyskać poprawę wypłat 

(lub co najmniej nie stracić) Jeżeli i—ty gracz jest zastąpiony 

przez gracza z większą awersją do ryzyka.

Następujące twierdzenie przedstawia własność sensowności ryzyka

SR rozwiązań Nasha, Raiffa, superaddytywnego i ciągłego Raiffa.

TWIERDZENIE 5.2

al. (Kihlstrom, Roth, Schmeidler (1981]) Rozwiązanie Nasha

 
fN : B —> R2 dwuosobowego problemu przetargowego spełnia

własność SR.

a2. (Nielsen [1984]) Dla przypadku n > 2 rozwiązanie Nasha

fN :  B —> Rn nie spełnia własności SR.

b. (Nielsen [1984]) Rozwiązanie Raiffa FR  :  B —> Rn spełnia

własność. SR.

c. (Kihlstrom, Roth, Schmeidler [1981]) Rozwiązanie

superaddytywne fS :  s B —> R2 spełnia własność SR.
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DOWÓD twierdzenia 5.2

d1. Rozpatrzmy dowolny dwuosobowy problem przetargowy (S,d) w

B oraz funkcję ki określoną jak w aksjomacie SR. Ponieważ

rozwiązanie fC spełnia aksjomat NLP to możemy założyć. że

Dla uproszczenia zapisu niech (T,d) =

Ni ech oznacza funkcje zdefiniowane przez

(3.4) dla problemu funkcje dla problemu

(T,d). Wedy z własności funkcji k wynika, że  

dla dla

Porównując prawe strony w formule (3.3)

otrzymujemy

d2. Pokażemy to na  kontrprzykładzie. Zdefiniujmy trzyosobowy 

problem przetargowy (S,d) następująco: d = 0, a zbiór S jest 

wielobokiem wypukłym ograniczonym przez punkty (0,0,0) , (1,0,0), 

(0,1,0), (0,0,1) i (1,0,1), Niech k1 będzie ciągłą, ściśle

rosnącą i wklęsłą funkcją taką, że

dowolnego x ϵ  S takiego, że x » d mamy dla

i = 1,2 oraz dla i = 3. Porównując prawe

strony w formule (3,3) otrzymujemy

Otrzymujemy, że zastąpienie gracza pierwszego graczem z większą

awersją do ryzyka powoduje zmniejszenie wypłaty dla gracz

trzeciego. Sprzeczność z aksjomatem SR co kończy dowód.

d1. Rozwiązanie ciągłe Raiffa fC : B —> R2 dwuosobowego

problemu przetargowego spełnia własności SR.

d2. Dla przypadku n > 2 rozwiązanie ciągłe Raiffa

fC : B —> Rn nie spełnia własności SR.



5.2 Niesymetryczne rozwiązania Nasha
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Rozważmy dla wektora p ϵ Rn takiego, że

rozwiązanie n—osobawego problemu przetargu opisane

przez:

(5.10)

oraz dla 2- osobowego problemu przetargu rozwiązania graniczne

Rozwiązania te istnieją i są jednoznaczne.

Rozwiązanie fNp  maksymalizuje średnią geometryczną ważoną

    przyrostów wypłat graczy. Rozwiązania f N(2.0) i  fN(0.2) są

rozwiązaniami leksykograficznego maksimum faworyzującym

odpowiednio pierwszego i drugiego gracza. Łatwo zauważyć, że 

jeżeli p = (1,...,1) to fNp jest symetrycznym rozwiązaniem

Nasha.

TWIERDZENIE 5.3

a. Rozwiązanie problemu przetargu f : B —> Rn spełnia własności

SIR, NLP oraz NNAS wtedy i tylko wtedy gdy f = f Np dla pewnego

wektora p ϵ Rn, takiego, że p » 0,

b. (de Koster, Peters, Tijs, Wakker [1983]) Rozwiązanie 

2-osobowego problemu przetargu f : B -—> R2 ma własności PO, NLP 

oraz NNAS wtedy i tylko wtedy gdy f = fNp dla pewnego wektora 

p ϵ R2 takiego, że p ≥ 0, p1+p2 = 2.
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DOWÓD twierdzenia 5.3 a. Można łatwo sprawdzić, że dowolne

 . rozwiązanie fNp  gdzie spełnia

wszystkie podane aksjomaty. Niech (S.,d) oznacza n- osobową grę

przetargu w klasie B zdefiniowaną przez: d = 0,

L aksjomatów SIR, NLP i NNAS wynika, że f(S,d) = p » 0 oraz

W pracy Roth [1979b] (Theorem 3) pokazano, że dla

dowolnego wektora p ϵ Rn takiego, że p » 0,

istnieje dokładnie jedno rozwiązanie problemu przetargu 

f : B —> Rn spełniające aksjomaty NLP i NNAS takie, że

f(S,d) = p co kończy dowód.

5.3 Rozwiązania indywidualnie monotoniczne w dwuosobowym problemie 

przetargowym

Dla przypadku n = 2 rozpatrzmy odwzorowanie

gdzie jest

kombinacja, wypukła, punktów (1,0)5 (0,1), (1,1) spełniające

następującą własność:

(5.13)

będzie rozwiązaniem problemu przetargowego

(5.14)

Niech

zdefiniowanym przez:



Rysunek 5.1

(5.15)

odwzorowania

Można zauważyć, że jeżeli Jest

zdefiniowane przez ta rozwiązanie jest

rozwiązaniem Raiffa jeżeli to

Ponadto

rozwiązanie spełnia aksjomat ciągłości C wtedy i tylko wtedy
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Intuicyjnie przekształcenie L normalizuje problem, tzn.

L(d) = (0,0), L(I(S,d)) = (1,1). W problemie znormalizowanym

(LS,Ld) e B rozwiązaniem jest maksymalny element krzywej

należący dc zbioru LS. Rysunek 5.1

przedstawia dla znormalizowanego d) przykład takiego

TWIERDZENIE 5.4 (Peters, Tijs [1985]) Rozwiązanie dwuosobowego

problemu przetargowego f : B —> R2 ma własności Po, NLP oraz

IM.I (lub OM.I) wtedy i tylko wtedy gdy istnieje trajektoria

taka, że zachodzi



Rysunek 5.2

5. 4 Aksjomat dekompozycji

Przedstawiony poniżej aksjomat mówi, że jeżeli w problemie 

przetargowym zbiór porozumienia graczy T może być zdekomponowany 

na dwa inne to rozwiązanie nie powinno ulec zmianie.

(D) Dekompozycja. Dla dowolnych (S,d) i (T,d) w

B niech (T,d) będzie zdefiniowane następująco: d' = f(S,d),

Intuicyjnie, jeżeli gracze najpierw negocjują w zbiorze S, 

osiągną porozumienie f (S, d),  a następnie potraktują punkt

porozumienia f (S,d) jako punkt status quo w drugiej fazie

negocjacji w zbiorze {x ϵ T : x > fS,d)} to wynik powinien być

taki jak w jednofazowej negocjacji w zbiorze T. Rysunek (5.2)

obrazuje tą sytuację (zbiory S i T ograniczone są linią

ciągłą, zbiór T' linią przerywaną).

83
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TWIERDZENIE 5.5 Istnieje dokładnie jedno rozwiązanie regularne 

problemu przetargowego f z B —> Rn spełniające aksjomat D. Jest 

to rozwiązanie braku porozumiewania f = fD.

DOWÓD twierdzenia 5.5. Łatwo zauważyć, że rozwiązanie braku 

porozumienia f = fD spełnia aksjomat D. Nieistnienie innego

rozwiązania przeprowadzimy przez zaprzeczenie dla przypadku 

n = 2. Załóżmy, że istnieje rozwiązanie regularne f spełniające 

aksjomat D oraz niech (S,d) będzie dowolnym problemem

przetargowym w B.

Niech f(S,d) = d. Wtedy dla dowolnego problemu przetargowego 

(T,d) takiego, że S c T istnieje liczba a ϵ R, a > 0 taka, 

że LS c T, gdzie L jest przekształceniem liniowym 

Lx = a(x—d) + d. Z aksjomatów NLP oraz D wynika, że d = f(S.,d) ≤ 

f(T,d) ≤ f(LS,Ld) = d a więc tym rozwiązaniem jest rozwiązanie 

braku porozumienia. Wnioskujemy, ponadto, że jeżeli istnieje inne 

rozwiązanie to musi spełniać aksjomat SIR.

Załóżmy, że rozwiązanie regularne f spełnia aksjomaty D oraz 

SIR. Rozpatrzmy problemy przetargowe (S,d) i (T,d) zdefiniowane 

następująco: zbiór S jest wielobokiem wypukłym ograniczonym 

przez punkty (0,0), (3,0), (2,2) i (0,3), zbiór T jest trójkątem 

o wierzchołkach w punktach (0,0), (3,0) i (0,3), a d = (0,0). 

Ponieważ (S,d) i (T,d) są problemami symetrycznymi więc

f(S,d) = (a,a), a f(T,d) = (b,b), oraz zachodzi a > b > 0.

Rozpatrzmy przekształcenie liniowe zdefiniowane przez

Lx = (2x1 , x2 ).  Aksjomat NLP implikuje f(LT,Ld) = (2b,b).   •

Otrzymujemy S c LT, a więc z aksjomatu M (a, a) < (2b,b) .

Sprzeczność co kończy dowód.
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Międzyosobowe  porównywanie użyteczności. Aksjomat

niezależności od przekształceń wspólnej skali użyteczności

5. 5

W dotychczas rozpatrywanych modelach problemu przetargowego 

zakładaliśmy, że każdy gracz posiadał własną, ustaloną relację 

preferencji na zbiorze alternatyw wyrażoną przez funkcję von 

Neumanna-Morgensterna. Funkcja ta zależała tylko od tego co 

uzyskiwał dany gracz, a nie zależała od tego . co uzyskiwali inni 

gracze więc dopuszczalne były liniowe przekształcenia użyteczności 

poszczególnych graczy, niezależnie od przekształceń użyteczności 

innych graczy . (patrz aksjomat NLP). Pociągało to, że po takim 

przekształceniu nie była zachowana informacja o relatywnych 

wypłatach poszczególnych graczy. Następujący aksjomat jest 

osłabieniem aksjomatu NLP uwzględniającym międzyosobowe 

porównywanie użyteczności.

(NPWS) Niezależność od przekształceń wspólnej skali 

użyteczności. Dla dowolnego problemu (S,d), jeżeli L jest 

przekształceniem takim, że Lx = (ax1 +b1,..,axn +bn ),  gdzie a > 0  

to zachodzi Lf(S,d) = f(LS,Ld).

W następnych dwóch podrozdziałach przedstawi my dwa rozwiązania

w których ma miejsce międzyosobowe porównywanie użyteczności.

5.6 Rozwiązania proporcjonalne

Wprowadzony w podrozdziale 5.4 aksjomat dekompozycji D jest 

blisko związany y aksjomatami monotoniczności M i SM co ilustruje



poniższy lemat.
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W szczególności dla p = (1,1,..,1) uzyskujemy rozwiązanie, w 

którym każdy gracz uzyskuje jednakowy przyrost wypłaty; nazywamy 

je rozwiązaniem egalitarnym.

Rysunek 5.3 przedstawi a rozwiązanie proporcjonalne dl a

dwuosobowych problemów przetargowych (S,d) i (T,d).

Rozwiązanie problemu przetargowego f : B—> R n nazywamy

rozwiązaniem proporcjonalnym jeżeli  istnieje wektor p ϵ Rn,

p » 0 taki, że dla dowolnego problemu (S,d) ϵ B,

Niech fKp oznaczagdzie

rozwiązanie proporcjonalne przez wektor p.

LEMAT 5.4

a, (Roth {1979b]) Jeżeli rozwiązanie f : B —> Rn spełnia

aksjomat NPWS i D to spełnia także aksjomat M.

b. (Kalai [l977a]) Jeżeli rozwiązanie f : B —> Rn spełnia

aksjomat NPWS, SIR i D to spełnia także aksjomat SM.
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TWIERDZENIE 5.6 (Roth [1979c], Kalai [1977a]). Rozwiązanie 

problemu przetargowego spełnia aksjomaty SIR, NPWS oraz D (lub M 

lub SM) wtedy i tylko wtedy gdy jest rozwiązaniem proporcjonalnym.

Rozwiązanie proporcjonalne spełnia również aksjomaty NNAS,

SłPO i C. Można także zauważyć, że odwzorowanie F Kp : B —> C 

zdefiniowane dla dowolnego problemu przetargowego (S,d) ϵ B przez

Jest rozwiązaniem dynamicznym  generującym rozwiązanie

proporcjonalne fKp .

5.7 Rozwiązania kompromisowe

Rozwiązania kompromisowe (Yu [1973]) są na normach 1p  

w przestrzeni Rn dla 1 ≤ p ≤∞. Dla dowolnych  x ,y ϵ Rn

niech

(5.18)

Rozwiązaniem kompromisowym nazywamy odwzorowanie fp ; B —> Rn

takie, że dla dowolnego problemu przetargowego (S,d) ϵ B

zachodzi

Rozwiązanie to minimalizuje odległość od punktu idealnego w sensie 

pewnej normy, dla 1 < p < ∞ jest ono wyznaczone jednoznacznie. 

Rozwiązanie kompromisowe spełnia następujące własności.



TWIERDZENIE 5.7 (Yu [1973], Freimer, Yu [1976]) Dla dowolnego 

p > 1 rozwiązanie kompromisowe fp : B —> Rn spełnia

następujące jasności: NPWS, S, SłPO, SIR, NNAI i C. Ponadto dla 

p < ∞ rozwiązanie to spełnia własność PO.

Podstawowym problemem przy zastosowaniu tego rozwiązania jest 

sposób wyboru  prametru p, tzn. sposób wyboru normy 

reprezentującej odległość w przestrzeni wypłat.
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6. PODSUMOWANIE

W rozprawie zebrano i uporządkowano dla celów lepszego 

zrozumienia różne aksjomaty i koncepcje rozwiązań w problemie 

przetargowym Nasha. Przeanalizowano własności tych rozwiązań i 

zbadano ich relacje. Uzupełniono brakujące elementy teorii, między 

innym :

- własności monotoniczności związane ze zmianami geometrycznymi 

zbioru dopuszczalnego różnych rozwiązań' twierdzenia 3.9 a, b1, 

b2, c, d, e1, e2) ,

— własności rozwiązania ciągłego Raiffa. (twierdzenia 3.5, 5.2 dl,
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d2) ,

— własności rozwiązania Nasha (twierdzenie 5.3a).

Wprowadzono i zbadano iteracyjny model przetargu zbudowany w 

oparciu o zasadę ograniczonego zaufania zaproponowano przez

Fandel, Wierzbicki i pokazano, że model definiuje jednoznaczne 

rozwiązanie. Pokazano jego własności i porównano je z własnościami 

rozwiązań klasycznych (twierdzenia 3.1, 3.2, 3.3), udowodniono, że 

przypadkiem granicznym tego rozwiązania jest rozwiązanie ciągłe 

Raiffa.

Na podstawie definicji rozwiązania dynamicznego i

zaproponowanego aksjomatu równych ustępstw zaksjomatyzowano 

rozwiązanie ciągłe Raiffa (twierdzenie 4.6, wniosek 4.7).
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