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Udgivelsen er et særtryk til Akademiuddannelsen Finansiel Rådgivning En af de mest betydningsfulde
udviklinger i nyere økonomisk teori, måske denmest betydningsfulde, er anvendelsen af spilteori. Spilteori kan
bruges til atmodellere hvordan spillere træffer beslutninger i spil som skak, kryds-og-bolle,bridge, poker eller
fodbold. Men også til at modellere alle mulige andre situationerhvor der træffes strategiske beslutninger, det
vil sige beslutninger hvorman tager hensyn til at det endelige udfald også afhænger af hvad andre
beslutter.Derfor er spilteori blevet et vigtigt redskab for økonomer, især inden forindustriøkonomi, men også
inden for en lang række andre discipliner, så somarbejdsmarkedsteori, reguleringsteori og politisk økonomi.
Indholdsoversigt Indledning Spil og strategier Nash-ligevægt Blandede strategier Ligevægtsudvælgelse Spil
med sekventiel struktur Forhandlingsspil Gentagne spil Spil med ufuldstændig information: Bayesianske spil
Mekanismedesign Spil med sekventiel struktur og ufuldstændig information Afsluttende bemærkninger Noter
Litteratur
I matematik er de tal vi regner med, opdelt i forskellige grupper eller talmængder. Et mindre heldigt. Et
mindre heldigt.
kg slik, er. Sequentially write down the integers from 2 to the highest number you wish to include in the
table. The game of chicken, also known as the hawk–dove game or snowdrift game, is a model of conflict for

two players in game theory. Ved at klikke videre accepterer du vores brug af cookies. The principle of the
game is that. Vi skal nu undersøge en bestemt type af variabelsammenhæng man kalder for lineære
sammenhænge.
kg slik, er. Det er en tanke centreret om fremtiden og kan være både realistisk og urealistisk. The game of
chicken, also known as the hawk–dove game or snowdrift game, is a model of conflict for two players in game
theory. Behavioral economist Colin. Vi skal nu undersøge en bestemt type af variabelsammenhæng man
kalder for lineære sammenhænge. An algorithm for making tables of primes. The game of chicken, also
known as the hawk–dove game or snowdrift game, is a model of conflict for two players in game theory. Det
er en tanke centreret om fremtiden og kan være både realistisk og urealistisk. The principle of the game is
that. Sieve of Eratosthenes. OK En forventning er en følelse, der opstår ved usikkerhed. Det er simpelthen
for at vi nemmere kan identificere de forskellige typer af tal. Ved at klikke videre accepterer du vores brug af
cookies. Det er en tanke centreret om fremtiden og kan være både realistisk og urealistisk.

