
Abstrakt

Tématem této dizertační práce je výběr rovnováhy v modelech s neúplnými a nedokonalými

informacemi. Práce se skládá ze tří kapitol, z nichž první dvě zkoumají problémy firem s

rozhodováním během strukturální nejistoty a nedokonalého monitorování. První kapitola,

jejímž spoluautorem je Sergey Slobodyan, se zabývá trhem, na kterém dvě firmy soutěží nabíd-

kou množství. Firmy si nejsou jisty parametry poptávky a musí je poznávat prostřednictvím

cenových signálů. Přestože Cournotův výstup je v našem modelu Nashova rovnováha, identi-

fikujeme nejen podmínky, za kterých může nastat spolupráce z důvodu poznávání, ale rovněž

nalézáme endogenní cenový práh, který takovéto chování spouští. Ukazujeme, že spolupráce je

pravděpodobnější na trzích s větší přesností šoků specifických pro firmu.

V druhé kapitole se zabývám sociální efektivitou volného vstupu na trhy s homogenními

produkty. Volný vstup je zpravidla vnímán jako žádoucí z důvodu společenského blahobytu,

díky kterému jej tradičně uznává i ekonomická profese. Mnozí ekonomové však tento názor

zpochybňují s ohledem na Cournotovův oligopol s fixními zřizovacími náklady, kdy rovnováha

s volným vstupem vždy způsobuje nadměrný vstup na trhy s homogenními produkty, což je

známo jako teorém nadměrného vstupu. V této kapitole znovu přezkoumávám platnost teorému

nadměrného vstupu. Teorém nadměrného vstupu sice vyžaduje restriktivní vstupní postupy,

nicméně za určitých podmínek shledávám volný vstup efektivní, tj. pokud do modelu zavedeme

nejistotu ohledně poptávky, a rozšíříme tím koluzivní stanovování cen, které následně vytváří

prostor pro další vstup.

V poslední kapitole zkoumám dlouhodobé výsledky učícího procesu založeného na přesvědčení

v rámci do nekonečna se opakujícího vězňova dilematu s anonymním náhodným párováním

a neznámým rozdělením výnosů hraným kontinuem hráčů. V případě her s jedinou strik-

tní Nashovou rovnováhou, jakou je vězňovo dilema, standardní modely učení založeného

na přesvědčení předpovídají, že jediným dlouhodobým výsledkem procesu učení je Nashova

rovnováha. Na straně druhé existují modely učení založené na aspiraci, které umožňují hraní

dominovaných strategií v dlouhém období. I když jsou protichůdné předpovědi modelů učení

často asociovány s různými úrovněmi racionality, v závěrečné kapitole docházím k závěru, že

důležitou roli hrají především předpoklady ohledně informací. Předpověd’ modelů učení za-

ložených na přesvědčení se tak shodují s předpověd’mi modelů učení založených na aspiraci za

předpokladu, že každý hráč dostává perfektně přesné veřejné signály a přiřazuje jim veškerou

váhu. Jediným dlouhodobým výsledkem procesu učení je pak spolupráce.
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