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Dr Rajani Singh pochodzi z Indii. Urodziła się w Allahabad (obec-
nie Prayagraj) w północno-zachodnich Indiach, gdzie na University of
Allahabad uzyskała tytuł licencjata matematyki, a tytuł magistra ma-
tematyki na Indian Institute of Technology Delhi. Doktorat napisała
będąc studentką studiów doktoranckich Wydziału Matematyki, Infor-
matyki i Mechaniki Uniwersystetu Warszawskiego pod kierunkiem dr
hab. Agnieszki Wiszniewska-Matyszkiel. Jej praca doktorska ”Calcula-
tion of optima and equilibria in dynamic resource extraction problems”
obroniona w 2019, poświęcona była grom dynamicznym i zagadnieniom
optymalizacji dynamicznej w kontekście eksploatacji zasobów odnawial-
nych, głównie wspólnych lub współzależnych.

Po doktoracie była zatrudniona na University of Waterloo w Kana-
dzie jako visiting researcher. Obecnie pracuje jako PostDoc na Copen-
hagen Business School i częściowo w Skylab, Technical University of Den-
mark (patrz strony www.cbs.dk/en/staff/rsdigi i https://www.skylab.dtu.dk/Technology/DTU-
Skylab-Digital/Lab-Resources/Researchers)

Naukowo zajmuje się teorią gier, grami dynamicznymi, w tym grami
różniczkowymi i ich zastosowaniami związanymi z eksploatacją zasobów,
problemami ekonomicznymi i środowiskowymi, zagadnieniami optymal-
nego sterowania i technologią blockchain.

Matematycznie gra jest obiektem służącym do opisu interakcji co
najmniej dwóch jednostek (graczy), z których każdy gracz wybiera z do-
stępnego sobie zbioru strategii taką, by zmaksymalizować pewną funkcję
(wypłaty), przy czym wypłata każdego z graczy jest funkcją wyborów
strategii przez wszystkich graczy. Tak więc teoria gier łączy w sobie teo-
rię optymalizacji z teorią punktu stałego, a przy modelach z continuum



graczy także nietrywialne problemy z teorii miary. Gry dynamiczne to
natomiast gry toczące się w więcej niż jednej chwili czasu, w których
dodatkowo występują zmienne stanu, zmieniające się w sposób opisany
równaniem różniczkowym lub różnicowym w odpowiedzi na profil stra-
tegii, które w tym ujęciu należą do pewnych przestrzeni funkcyjnych,
a optymalizacja każdego z graczy staje się optymalizacją dynamiczną.
Jest to więc naturalne narzędzie do modelowania zagadnień typu eks-
ploatacja wspólnych lub współzależnych zasobów odnawialnych. Z racji
złożoności gier dynamicznych, ich teoria ciągle jest rozwijana, a klasa
problemów, dla których znane są rozwiązania jest bardzo niewielka, a za
najlepiej poznane i zbadane uchodzą gry liniowo-kwadratowe (o liniowej
fukcji transformacji zmiennych stanu i co najwyżej kwadratowej funkcji
wypłaty) bez ograniczeń. W modelowaniu więc takie gry są często stoso-
wane, nawet jeśli problem jest naturalnie ograniczony (np. nieujemność
ilości ryb czy ograniczenie bieżącego połowu przez aktualnie dostępną w
łowisku ilość ryb).
Nagroda im. Profesora Andrzej Malawskiego dla młodych naukow-

ców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej została przy-
znana za opublikowane w 2019 roku prace wspólne z A. Wiszniewską-
Matyszkiel dotyczące zagadnień liniowo-kwadratowych z takimi oczy-
wistymi ograniczeniami, które stanowią kontrprzykład na powszechne
przekonania co do takich równowag i często stosowane uproszczenia: Di-
scontinuous Nash Equilibria in a Two Stage Linear-Quadratic Dynamic
Game with Linear Constraints, IEEE Transactions on Automatic Con-
trol, 64:3074–3079 (2019) i A class of linear quadratic dynamic optimi-
zation problems with state dependent constraints, Mathematical Methods
in Nonlinear Analysis, 91:325–355 (2020).

Pierwsza z prac oblicza równowagi Nasha i pokazuje między innymi,
że w takiej grze nie tylko istnieje równowaga nieciągła względem stanu
(ilości ryb w całym łowisku), ale że dla szerokiego zakresu parametrów
wszystkie równowagi symetryczne są nieciągłe i jest ich continuum i
to już dla gry dwuetapowej. Druga praca bada analogiczne zagadnie-
nie optymalizacji dynamicznej z nieskończonym horyzontem czasowym



i pokazuje, że pewna często stosowana w problemach z ograniczeniami
technika w tym zagadnieniu prowadzi do dalekiego od faktycznego roz-
wiązania, które spełnia warunek dostateczny poza przedziałem o dłu-
gości zbieżnej do zera przy zbieżności do zera jednego z parametrów,
którego zerowa wartość jest ekonomicznie bardzo sensowna.


