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Wprowadzenie
• Zgodnie z ekonomią konwencjonalną naturalnym stanem oligopolu 

jest równowaga Cournota-Nasha. Zbieżność do równowagi wynika z 
powszechnie przyjmowanego w mikroekonomii założenia, które 
polega na sprowadzaniu relacji ekonomicznych do linii prostych.

• Badania numeryczne wzorcowych modeli duopolu i triopolu
dowodzą, że w tych strukturach rynkowych działają dwa rodzaje sił
ekonomicznych.

• Pierwsza z nich, opisana szczegółowo w podręcznikach 
mikroekonomii, prowadzi struktury rynkowe do punktu równowagi, w 
którym przecinają się funkcje reakcji.

• Druga siła – zazwyczaj pomijana przez ekonomistów – powoduje, 
że ścieżka równowagi wiedzie ku krawędzi chaosu.

• W krótkim okresie systemy zmierzają do równowagi Cournota-
Nasha, jednak w długim okresie następuje dryf po punktach 
równowagi w kierunku krawędzi chaosu. Źródłem każdej z tych sił
jest dążenie producentów do maksymalizacji zysku. Cel ten jest 
osiągany przez obniżkę kosztu krańcowego.



Podstawowe założenia modelu 
duopolu typu Cournot-Puu

• Rynek danego dobra jest zrównoważony, 
popyt równa się podaży.

• Podaż jest sumą produkcji dostarczanej 
przez dwa przedsiębiorstwa.

• Koszty krańcowe obu wytwórców są stałe.
• Funkcja popytu jest izoelastyczna, cena 

jest odwrotnością całkowitego popytu.



Formalizacja modelu duopolu 
Cournot-Puuy
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Określenie systemu dynamicznego
Równowaga Cournota-Nasha



Podstawowe założenia duopolu
• Koszty marginalne duopolistów oznaczamy 

symbolami a i b.
• Pierwszy przedsiębiorca poszukuje maksimum 

funkcji U względem zmiennej x, natomiast drugi 
przedsiębiorca poszukuje maksimum funkcji V 
względem zmiennej y.

• Funkcje reakcji wyznacza się przyrównując 
pochodne cząstkowe obu funkcji zysku do zera.

• Przecięcie się krzywych reakcji następuje w 
punkcie E, który nazywany jest punktem 
równowagi Cournota-Nasha.



Wykres okresu
Wykres jest macierzą składającą się z 1440×1440 = 2 073 600 liczb
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• Kolor granatowy oznacza położenia 
równowagi, a czerwone pasma to cykl o 
okresie 4. Dwie krawędzie chaosu, C1 i C2, 
rozpoczynają się od czerwonych pasm.

• Trajektorie rozbieżne oznaczono kolorem 
białym.

• Koszt krańcowy jest kategorią związaną z 
przyszłością.

• Każdy z przedsiębiorców będzie dążył do 
obniżki kosztu krańcowego (ze względu na 
maksymalizację zysku).

• Jeśli pierwszy duopolista będzie obniżał koszt 
krańcowy, to osiągnie dolną krawędź chaosu 
(C2). 

• Jeśli drugi duopolista będzie maksymalizował
zysk, to osiągnie górną krawędź chaosu (C1).

• Parametry chaotyczne stanowią tylko 0.15% 
obrazu, ale z ekonomicznego punktu widzenia 
jest to najważniejszy rodzaj zachowania tej 
struktury rynkowej.
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Rola krawędzi chaosu
• Jeśli pierwszy przedsiębiorca ma niższy koszt krańcowy 

(większy zysk) niż jego konkurent, to osiąga krawędź
chaosu C2. Na krawędzi chaosu następuje zmiana ról: 
drugi przedsiębiorca osiąga większy zysk niż pierwszy, co 
pozwala mu na ucieczkę z krawędzi chaosu C2 i obniżkę
kosztu krańcowego. 

• Jeśli drugi przedsiębiorca ma niższy koszt krańcowy niż
przedsiębiorstwo konkurencyjne, to dąży do krawędzi 
chaosu C1. Na krawędzi chaosu przewagę uzyskuje 
przedsiębiorca pierwszy, co daje mu szansę na ucieczkę z 
krawędzi chaosu C1 i redukcję swojego kosztu 
krańcowego.

• Krawędzie chaosu zmieniają warunki gry rynkowej, co 
zapobiega szybkiemu przekształceniu się duopolu w 
monopol. W ten sposób struktura rynkowa wykazuje duży 
stopień elastyczności świadczący o globalnej stabilności.



Krawędź chaosu (C1)
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Powiększenie fragmentu
wykresu okresu
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a = 6.548

• Obszar czarny to cykle o okresach 
większych niż 4, a żółte pasmo 
oznacza dynamikę chaotyczną.

• Pasmo chaotyczne przedzielone 
jest zachowaniem periodycznym o 
okresie 12 (linia jasnoczerwona).

• Jeśli drugi przedsiębiorca obniża 
swój koszt krańcowy, to system 
traci stabilność (obszar granatowy) i 
pojawia się cykl o okresie 4 (obszar 
czerwony). Dalsze obniżanie kosztu 
krańcowego powoduje pojawienie 
się chaosu.

• Scenariusz powstawania chaosu 
możemy określić sporządzając 
wykres bifurkacyjny. Polega to na 
dokonaniu cięcia wykresu okresu 
wzdłuż białej linii przerywanej.

b



Scenariusz bifurkacyjny w duopolu
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Scenariusz bifurkacyjny w duopolu

• Przejście od stanu równowagi do krawędzi 
chaosu opisuje kaskada bifurkacji podwojenia 
okresu.

• Pierwsza bifurkacja jest przejściem od 
stabilnego punktu stałego do cyklu o okresie 4. 
Co prawda na wykresie widzimy cykl o okresie 
2, ale należy pamiętać, że system tworzą dwa 
niezależne procesy iteracyjne.

• Wzrost złożoności systemu wywołany jest przez 
spadek kosztu krańcowego drugiego 
przedsiębiorcy.



Atraktor chaotyczny w przestrzeni fazowej
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Metoda przyrostowej zmiany koloru
• Przy wykreślaniu trajektorii wykorzystano metodę przyrostowej 

zmiany koloru.
• Polega ona na zmianie koloru danego punktu atraktora w zależności 

od tego, ile razy został on wykreślony.
• Metoda ta pozwala określić częstotliwość pojawiania się danego 

punktu na ekranie.
• W ten sposób można szczegółowo badać strukturę atraktora.
• Punktem wyjścia jest paleta kolorów w postaci tęczy, która składa 

się z 65,535 kolorów od czerwonego przez pomarańczowy, żółty i 
zielony do niebieskiego.

• Każde wykreślenie punktu powoduje zmianę jego koloru na o jeden 
wyższy.

• Po wyczerpaniu wszystkich kolorów następuje powrót do początku 
spektrum.

• Z wykresu wynika, że najczęściej wykreślane są punkty położone na 
zewnętrznych krawędziach atraktora (oprócz dolnej).



Chaotyczna trajektoria jako funkcja czasu
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Triopol typu Cournot-Puu
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Określenie systemu dynamicznego
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Podstawowe własności 
chaotycznego serca biznesu

• Założenia triopolu są identyczne jak duopolu, pojawia się jedynie 
trzeci producent.

• Serce biznesu posiada cienką chaotyczną otoczkę. Jest to skraj 
chaosu.

• Przedstawiona struktura jest symetryczna względem linii b = c.
• Udział parametrów chaotycznych wynosi zaledwie 0.11%, ale z 

ekonomicznego punktu widzenia jest to najważniejszy rodzaj 
zachowania.

• Podobnie jak w modelu duopolu, obniżka kosztu krańcowego 
drugiego i trzeciego przedsiębiorstwa sprowadza system do skraju 
chaosu (chaotycznej otoczki).  Przyjęto, że koszt krańcowy 
pierwszego producenta jest stały i równy 1.

• Obszar stabilności jest ograniczony ze wszystkich stron, co 
oznacza, że także wzrost kosztu krańcowego może doprowadzić
system do krawędzi chaosu.

• Obszar biały oznacza trajektorie rozbieżne.



Powiększenia dwóch fragmentów 
wykresu okresu: chaotyczna otoczka
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Własności chaotycznej otoczki
• Na obu wykresach chaotyczna otoczka zajmuje w 

przybliżeniu tę samą powierzchnię (od 52% do 54.7%), co 
oznacza, że ona też jest symetryczna względem osi b = c.

• Symetrię potwierdza zamiana wartości na osiach b i c.
• Kolor żółty oznacza parametry chaotyczne.
• Kolor czarny oznacza dynamiką wysokookresową, z 

okresem większym od 12.
• Chaotyczna otoczka składa się z ciągu współśrodkowych 

pierścieni przypominających słoje drewna.
• Scenariusz przejścia do krawędzi chaosu można określić

sporządzając wykresy bifurkacyjne. W tym celu przecinamy 
wykres okresu wzdłuż linii b = 0.9.



Zjawiska bifurkacyjne
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Droga do chaosu
• Osiągnięcie krawędzi chaosu następuje przez ciąg 

bifurkacji Hopfa.
• Początkowo spadek kosztu krańcowego trzeciego 

przedsiębiorcy powoduje cykliczne wahania produkcji 
pierwszego przedsiębiorcy. Pojawiają się atraktory
periodyczne o wysokim okresie.

• Dalszy spadek kosztu krańcowego powoduje osiągnięcie 
krawędzi chaosu.

• Diagram bifurkacyjny zmiennej x ma niezwykłą budowę i 
jest bardzo podobny do niektórych wyrobów 
włókienniczych.

• Wykres bifurkacyjny wykładnika Lapunowa zawężono do 
przedziału od 0.2474 do 0.2464, gdyż właśnie tam 
pojawia się chaos.



Atraktor chaotyczny

Property Value

Number of attractor 
points 10^8

The largest Lyapunov 
exponent 0.023129

The second 
Lyapunov exponent –0.065689
The third Lyapunov 

exponent –1.035686
Box dimension 1.509±0.211

Lyapunov dimension 1.3521
Correlation 
dimension 1.286±0.129
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a = 1, b = 0.9, c = 0.24645



Wnioski
• Zgodnie z ekonomią neoklasyczną głównym celem działalności 

przedsiębiorstw jest maksymalizacja zysku. Takie dążenia 
przedsiębiorców sprowadzają rynki do punktu równowagi Cournota-
Nasha. Równowaga tego typu uważana jest za trwałą.

• Badania numeryczne archetypowych modeli duopolu i triopolu
dowodzą, że takie stany równowagi są stabilne tylko w krótkim 
okresie.

• W długim okresie badane systemy dążą do krawędzi chaosu.
• Dojście któregoś z producentów do krawędzi chaosu nie niszczy 

rynku, gdyż ma on dużą elastyczność.
• Dodanie trzeciego przedsiębiorstwa powoduje zmianę scenariusza 

powstawania chaosu. W przypadku duopolu jest to ciąg bifurkacji 
podwojenia okresu, natomiast w przypadku triopolu jest to ciąg 
bifurkacji Hopfa.

• Osiąganie równowagi w krótkim okresie i krawędzi chaosu w długim 
okresie spowodowane jest przez tę samą siłą – dążenie przez 
przedsiębiorców do maksymalizacji zysków.

• W podręcznikach ekonomii należy umieścić stosowną poprawkę.
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Thank you for your attention.
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