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Warunki konieczne i dostateczne dla optymalnej
alokacji Pareto w nieciag÷
¾ ym modelu ekonomicznym
Gale’a
(streszczenie referatu)
W niektórych modelach ekonomicznych (np. [1], [3]) wystepuj
¾ a¾ funkcje
nieciag÷
¾ e. Dotychczasowe badania takich modeli koncentrowa÷
y sie¾ na twierdzeniach o istnieniu punktów równowagi. W niniejszym referacie przedstawimy
warunki konieczne i dostateczne optymalności w sensie Pareto dla jednego z
modeli uwzgledniaj
¾
acych
¾
funkcje nieciag÷
¾ e.
Poniz·ej opiszemy uproszczona¾ wersje¾ modelu Gale’a z pracy [1]. Za÷
óz·my,
z·e mamy n dóbr G1 ; G2 ; :::; Gn oraz m agentów ekonomicznych A1 ; A2 ; :::; Am .
Zbiór dóbr obejmuje wszystkie rodzaje pracy i us÷
ug, jak równiez· wszelkie
moz·liwe towary i produkty. Agenci ekonomiczni sa¾ konsumentami lub producentami.
Ilość dóbr G1 ; G2 ; :::; Gn dostarczanych lub konsumowanych przez agenta Ai
w ustalonym przedziale czasu jest dana jako wektor
xi = (xi;1 ; xi;2 ; :::; xi;n ) 2 Rn ;

(1)

którego j-ta wspó÷rzedna
¾
xi;j reprezentuje ilość dobra Gj i jest dodatnia lub
ujemna zalez·nie od tego, czy dobro Gj jest dostarczane czy konsumowane. Wektor ten nazywamy wiazk
¾ a¾ towarów agenta Ai . Zbiór Xi wszystkich moz·liwych
wiazek
¾
towarów (1) nazywamy zbiorem towarów lub zbiorem technologicznym
agenta Ai , i = 1; 2; :::; m.
W modelu Gale’a zak÷
ada sie¾ spe÷nienie nierówno´sci bilansowych oznaczaja¾
cych, z·e ÷
aczna
¾
ilość kaz·dego dobra skonsumowanego przez wszystkich agentów
nie moz·e przekroczyć ÷
acznej
¾
ilości dostarczonego dobra:
m
X

xi;j

0, j = 1; 2; :::; n:

(2)

i=1

W niniejszym referacie rozwaz·am szczególny przypadek modelu Gale’a bez
oszczedno
¾ ´sci, w którym zamiast nierówności (2) spe÷nione sa¾ równości
m
X

xi;j = 0, j = 1; 2; :::; n:

(3)

i=1

Uk÷
ad wektorów fx1 ; x2 ; :::; xm g nazywamy alokacja¾dopuszczalna,¾ jez·eli xi 2
Xi , i = 1; 2; :::; m, i zachodza¾ równości (3).
Zak÷
adamy, z·e dla kaz·dego agenta Ai istnieje funkcja uz·yteczności fi : Xi !
R, i = 1; 2; :::; m. Kaz·dy agent da¾z·y do maksymalizacji swojej funkcji uz·yteczności.

1

Alokacje¾ dopuszczalna¾fx1 ; x2 ; :::; xm g nazywamy alokacja¾optymalna¾w sensie Pareto, jez·eli dla kaz·dej innej alokacji dopuszczalnej fx1 ; x2 ; :::; xm g zachodzi
jeden z dwóch warunków:
(a) 8i 2 f1; 2; :::; mg:

fi (x) = fi (xi )

(b) 9i 2 f1; 2; :::; mg:

fi (x) < fi (xi ):

lub
W referacie zamierzam zastosować wyniki pracy [2] do wyz·ej opisanego modelu, uzyskujac
¾ w ten sposób warunki konieczne i dostateczne optymalnej alokacji
Pareto. Moz·na to zrobić bez zak÷adania ciag÷
¾ ości funkcji uz·yteczności.
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