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Warunki konieczne i dostateczne dla optymalnej
alokacji Pareto w nieci ¾ag÷ym modelu ekonomicznym

Gale�a
(streszczenie referatu)

W niektórych modelach ekonomicznych (np. [1], [3]) wyst¾epuj ¾a funkcje
nieci ¾ag÷e. Dotychczasowe badania takich modeli koncentrowa÷y si¾e na twierdzeni-
ach o istnieniu punktów równowagi. W niniejszym referacie przedstawimy
warunki konieczne i dostateczne optymalnósci w sensie Pareto dla jednego z
modeli uwzgl¾edniaj ¾acych funkcje nieci ¾ag÷e.
Poni·zej opiszemy uproszczon ¾a wersj¾e modelu Gale�a z pracy [1]. Za÷ó·zmy,

·ze mamy n dóbr G1; G2; :::; Gn oraz m agentów ekonomicznych A1; A2; :::; Am.
Zbiór dóbr obejmuje wszystkie rodzaje pracy i us÷ug, jak równie·z wszelkie
mo·zliwe towary i produkty. Agenci ekonomiczni s ¾a konsumentami lub produ-
centami.
Ilóśc 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÷rz¾edna xi;j reprezentuje ilóśc dobra Gj i jest dodatnia lub
ujemna zale·znie od tego, czy dobro Gj jest dostarczane czy konsumowane. Wek-
tor ten nazywamy wi ¾azk ¾a towarów agenta Ai. Zbiór Xi wszystkich mo·zliwych
wi ¾azek towarów (1) nazywamy zbiorem towarów lub zbiorem technologicznym
agenta Ai, i = 1; 2; :::;m.
W modelu Gale�a zak÷ada si¾e spe÷nienie nierównósci bilansowych oznaczaj ¾a-

cych, ·ze ÷¾aczna ilóśc ka·zdego dobra skonsumowanego przez wszystkich agentów
nie mo·ze przekroczýc ÷¾acznej ilósci dostarczonego dobra:

mX
i=1

xi;j � 0, j = 1; 2; :::; n: (2)

W niniejszym referacie rozwa·zam szczególny przypadek modelu Gale�a bez
oszcz ¾ednósci, w którym zamiast nierównósci (2) spe÷nione s ¾a równósci

mX
i=1

xi;j = 0, j = 1; 2; :::; n: (3)

Uk÷ad wektorów fx1; x2; :::; xmg nazywamy alokacj ¾a dopuszczaln ¾a, je·zeli xi 2
Xi, i = 1; 2; :::;m, i zachodz ¾a równósci (3).
Zak÷adamy, ·ze dla ka·zdego agenta Ai istnieje funkcja u·zytecznósci fi : Xi !

R, i = 1; 2; :::;m. Ka·zdy agent d ¾a·zy do maksymalizacji swojej funkcji u·zytecznósci.
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Alokacj¾e dopuszczaln ¾a f�x1; �x2; :::; �xmg nazywamy alokacj ¾a optymaln ¾a w sen-
sie Pareto, je·zeli dla ka·zdej innej alokacji dopuszczalnej fx1; x2; :::; xmg zachodzi
jeden z dwóch warunków:

(a) 8i 2 f1; 2; :::;mg: fi(x) = fi(�xi)

lub
(b) 9i 2 f1; 2; :::;mg: fi(x) < fi(�xi):

W referacie zamierzam zastosowác wyniki pracy [2] do wy·zej opisanego mod-
elu, uzyskuj ¾ac w ten sposób warunki konieczne i dostateczne optymalnej alokacji
Pareto. Mo·zna to zrobíc bez zak÷adania ci ¾ag÷ósci funkcji u·zytecznósci.
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