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Bevezetés
Számos tevékenység sikere a társadalomban attól függ, hogy elég szereplő képes-e ko-
ordinálni a cselekedeteit. Kutatásaim során a sikeres koordinációval foglalkozom elméleti
és kı́sérleti szempontból. Két konkrét koordinációs helyzetet tanulmányozunk: forradal-
makat és bankrohamokat.

Koordinációs játékok
• Sokféle koordinációs játék van. Olyanokat tanulmányozunk, ahol két egyensúly van és

az egyik jobb, mint a másik. Klasszikus példa: (a Rousseau-nak tulajdonı́tott) szarvas-
vadászat.

• A mi játékainkban nem ketten, hanem sokan játszanak, de szintén kétfajta döntés van:
Nyúl vs Szarvas megfelelői. Ha elég sokan választják a Szarvast, akkor a jó egyensúly
következik be, különben a rossz.

• Két tı́pusú játékos van, a tı́pus mások által nem ismert. Az egyik tı́pusú játékos mindig
Nyulat játszik, a másik mindkét döntést választhatja. Nehézség: nem tudom a tı́pusát
annak, aki Nyulat választott.

Forradalmak, politikai mozgalmak
• “We use Facebook to schedule protests, Twitter to coordinate, and YouTube to tell the

world.” (Anonymous Cairo Activist.)

• Kutatási kérdés: A közösségi média jobban elősegı́ti-e a koordinációt politikai mozgal-
makban vagy forradalmak során mint a tömegmédia?

• Feltesszük, hogy a közösségi média segı́tségével az egyének részvételi szándéka megfi-
gyelhető, mı́g a tömegmédia segı́tségével csak az látható, hogy hányan mentek már ki az
utcára.

• Döntések: kimenni az utcára (r) vs. otthon maradni (s).

• Feltesszük, hogy elég elégedetlen egyén van a változás eléréséhez, de egyének egy cso-
portja mindig otthon marad, nehezı́tve a koordinációt.

• Kis példa: 4 egyén, 3 akar változást, és 3 tüntető kell, hogy a változás bekövetkezzen.
A változást akaróknak az a legjobb, ha kimennek az utcára és győz a forradalom és a
legrosszabb, ha kimennek az utcára, de leverik a forradalmat. Utóbbinál az is jobb, ha
otthon maradnak. Döntési sorrend ismeretlen, a kommunikációs technológia határozza
meg, hogy mi megfigyelhető.

• 3 eset (nincs kommunikáció, tömegmédia és közösségi média) játékelméleti ábrázolása

• Eredmény 1: Ha nincs sem tömeg-, sem közösségi média, akkor több egyensúly (sikeres
vs. sikertelen forradalom) lehetséges. (Ötlet: minden attól függ, hogy mit gondolok arról,
hogy a többi elégedetlen mit fog tenni.)

• Eredmény 2: Ha az egyének tı́pusa megfigyelhető (pl. Egyiptomban fiatalok és koptok
változást akartak), akkor mind tömeg-, mind közösségi média esetén az összes változást
akaró egyén kimegy az utcára és a forradalom győz. (Ötlet: visszagöngyölı́tés.)

• Eredmény 3: Ha az egyének tı́pusa nem megfigyelhető (pl. besúgók miatt senki sem
fedi fel magát), akkor közösségi média esetén az összes változást akaró egyén kimegy
az utcára és a forradalom győz. Tömegmédia esetén azonban csak akkor sikeres a for-
radalom, ha elég kevés forradalmár is képes megdönteni a diktátort.

Bankrohamok
• ”I recently asked a group of colleagues — and myself — to identify the single most impor-

tant development to emerge from America’s financial crisis. Most of us had a common
answer: The age of the bank run has returned.” (Tyler Cowen)

• Kutatási kérdés: Mi és hogyan befolyásolja a hatékonytalan bankrohamok kialakulását?
(Feltesszük, hogy a bankok jól működnek, ezért hatékonytalan a bankroham.)

• Az információ (konkrétan megfigyelt korábbi döntések), a nem és a kognitı́v képességek
szerepét tanulmányozzuk.

• Vannak betétesek, akik biztosan kiveszik a pénzüket a bankból, mert szükségük van rá.
Mások dönthetnek úgy, hogy kiveszik vagy bennhagyják. Ha elég sokan hagyják benn
a pénzüket, akkor jó egyensúly (nincs bankroham) következik be, azonban ha túl sokan
veszik ki, akkor bankroham lesz. Nehézség: ha azt látom, hogy valaki kiveszi a pénzét,
akkor nem tudom, hogy azért teszi, mert szüksége van rá, vagy pedig már bankroham
van.

• Eredmény 1: Ha mások döntése nem megfigyelhető, akkor több egyensúly lehetséges
(van bankroham vs. nincs bankroham). Ha minden korábbi betétesi döntés megfigyel-
hető, akkor azonban elméletileg nincs bankroham. Eredményeket teszteltük kı́sérletben
is.

• Eredmény 2: Azt találjuk, hogy több információ korábbi döntésekről valóban csökkenti
a bankrohamok kialakulásának valószı́nűségét, azonban csak akkor, ha az első megfi-
gyelések nem betétkivéteket mutatnak.

• Eredmény 3: Azt is megmutattuk, hogy ha a betétesek a korábbi döntések egy mintáját
figyelik meg, akkor annál kisebb a bankroham kialakulásának esélye, minél kor-
relálatlanabbak és nagyobbak a megfigyelt minták.

• Eredmény 4: A nemek szerepét vizsgálva egy kı́sérletben azt kaptuk, hogy nincs nemi
különbség abban, hogy ki veszi ki inkább a pénzét egy bankrohamban.

• Eredmény 5: Kognitı́v képességeket tekintve, egy kı́sérletben azt találtuk, hogy olyan
esetekben, amikor stratégiai bizonytalanság áll fenn (nem tudom, hogy a másik mit fog
tenni), akkor a jobb kognitı́v képességekkel rendelkezők kevésbé pánikolnak.
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