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INTRODUCERE

1. COMPETIŢIA DE PIAŢĂ
Laureatul premiului Nobel pentru economie din 2002, V.L.Smith,
afirma că pieţele reprezintă creaţia umanităţii cea mai semnificativă şi cu
evoluţia cea mai spectaculoasă.
Această afirmaţie explică marele interes acordat studiului pieţelor de
către ştiinţa economică, de oamenii de afaceri şi în general, de societatea
umană.
Se poate spune că orice economie reprezintă un sistem de pieţe
interconectate, în care agenţii economici desfăşoară activităţi de producţie,
de consum şi de schimb.
Competiţia de piaţă este un tip de competiţie, care presupune
concurenţa între agenţii economici în cadrul oferit de piaţă şi care este
reglementată pe baza unor reguli, care au forma unor reglementări juridice
sau acte normative, a căror încălcare este sancţionată prin intermediul
organismelor abilitate prin lege să o supravegheze şi să aplice măsurile
punitive.
Ca urmare, modelarea competiţiei de piaţă revine la modelarea
concurenţei într-o economie de piaţă.
Concurenţa constă într-o competiţie loială şi liberă între agenţii
economici, care manifestă un comportament competitiv.
Ca mod de comportament al agenţilor economici, în sistemul
economiei de piaţă, concurenţa semnifică o rivalitate, adică o confruntare,
dar şi o cooperare între ei, în vederea obţinerii unor condiţii mai bune de
producţie, de vânzare, de achiziţie a bunurilor de consum, de efectuare a
operaţiilor băneşti, valutare, financiare ş.a.m.d.. Este o întrecere pentru a
obţine avantaje sau măcar pentru a diminua probabilitatea producerii
riscurilor, inerente mediului economic.
În această competiţie, în sistemul de relaţii pe care-l presupune
concurenţa, fiecare acţionează din interes. De exemplu, cumpărătorul
„aleargă” pentru a găsi acei furnizori, care practică cele mai mici preţuri
pentru bunuri de calitate, care oferă cele mai bune condiţii de livrare, etc..
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Furnizorii se întrec între ei pentru „banul clientului”, pentru a atrage
cumpărători cât mai mulţi, cu forţă financiară ridicată, stabili în achiziţii,
receptivi la preţ şi alte oportunităţi. Din această competiţie, în mod normal
şi ca regulă, ies învingători cei mai buni, deşi aceştia nu sunt mereu aceiaşi
pe termen lung.
Premisa existenţei competiţiei este libertatea formării preţului unui
bun pe baza raportului dintre cerere şi ofertă. Amploarea concurenţei este
influenţată de numeroase împrejurări, cum ar fi:
- gradul de diferenţiere a ofertei şi a preferinţei;
- gradul de transparenţă a pieţei;
- măsura în care societatea, mediul economic, social, politic şi
cultural sunt capabile să stimuleze iniţiativa, creativitatea,
apetitul pentru risc, spiritul de competiţie, dar şi capacitatea de
cooperare;
- reglementările privind intrare/ieşirea de pe o anumită piaţă;
- gradul de substituire şi de complementaritate a bunurilor;
- mărimea veniturilor şi mecanismele prin care acestea se obţin;
- nivelul de dezvoltare economică, cultural-spirituală şi morală a
membrilor societăţii.
În măsura în care este deschisă, loială, reglementată, supravegheată
şi bazată pe formarea liberă a preţurilor, concurenţa îndeplineşte mai multe
funcţii:
a) Stimulează progresul economic, în sensul că ea obligă sau incită la
inovaţie şi creativitate, fenomene care favorizează creşterea
eficienţei, dezvoltarea activităţii de economisire şi în final,
satisfacerea cât mai deplină a nevoilor individuale sau sociale.
b) Diferenţiază agenţii economici, în sensul că pe de o parte
favorizează pe cei capabili de un efort creativ susţinut, abili,
întreprinzători, iar pe de altă parte, îi elimină sau îi obligă, să se
reorienteze spre alte domenii de activitate, pe acei agenţi care nu se
pot adapta rapid la cerinţele pieţei, care manifestă conservatorism şi
în acest fel se produce un fel de „salubrizare” a vieţii economice.
c) Diversifică oferta, sporeşte calitatea ei, reduce costurile de
fabricaţie şi chiar reduce preţurile de vânzare.
d) Permite cumpărătorului să găsească furnizorul cu marfa cea mai
bună şi mai ieftină şi îi stimulează sau îi constrânge pe producători,
să găsească soluţii spre a-şi lărgi piaţa de desfacere.
e) Când este necorespunzător reglementată sau nu intervin la momentul
oportun organismele de supraveghere, cum ar fi oficiul pentru
protecţia consumatorului, concurenţa poate genera şi fenomene
nocive, ca de exemplu risipa de resurse, concentrarea exagerată a
8

forţei economice, defavorizarea consumatorului sau chiar
deprecierea calităţii mărfurilor.
În desfăşurarea procesului de competiţie se utilizează diverse
instrumente economice, cum ar fi reducerea costurilor de producţie,
creşterea calităţii, diversificare şi reînnoirea sortimentelor, publicitatea,
acordarea unor avantaje cumpărătorilor, iar în unele situaţii chiar reducerea
preţurilor sub cele ale concurenţilor, pe de o parte, iar pe de altă parte, se
utilizează şi instrumente neeconomice, ca de exemplu, obţinerea de
informaţii privind activitatea concurenţilor, sponsorizarea unor activităţi
social-culturale, spionajul economic, însoţit în situaţii limită şi de corupţie,
şantaj, boicot sau chiar violenţă fizică.
2. TIPURI DE COMPETIŢIE
Teoretic, există două forme de concurenţă şi, respectiv, de piaţă:
concurenţa pură sau perfectă şi concurenţa imperfectă.
Concurenţa perfectă se prezintă ca un model teoretic a unei situaţii
ideale,
imaginată de şcoala clasică de microeconomie, având ca reprezentanţi de
seamă pe V. Pareto şi L. Walras. Acest tip de concurenţă este caracterizată,
în principal,de ipoteza că toate firmele producătoare vând toată producţia la
preţul pieţei, fără a-l influenţa în vreun fel, iar toţi cumpărătorii
achiziţionează bunurile la preţul existent şi atât cât doresc.
Alte ipoteze care asigură unei pieţe, respectiv unei concurenţe,
caracterul de perfectă sunt:
1. Ipoteza atomicităţii participanţilor.
O consecinţă importantă a acestei ipoteze cere ca să existe un număr
foarte mare de participanţi la tranzacţiile ce se desfăşoară pe piaţa perfectă,
fiind inadmisibilă existenţa unor coaliţii sau a monopolurilor.
2. Ipoteza omogenităţii bunurilor.
3. Ipoteza liberului acces pe piaţă.
4. Ipoteza fluidităţii ofertei şi a cererii în raport cu preţul.
5. Ipoteza transparenţei totale a pieţei.
Această ipoteză asigură accesul la informaţie, în mod egal, a tuturor
participanţilor, astfel că fiecare participant poate lua decizia cea mai
convenabilă.
În condiţiile unei concurenţe perfecte, preţul unui produs se stabileşte
în punctul de echilibru, aflat la intersecţia dintre curba cererii şi curba ofertei
acelui produs, care exprimă egalitatea dintre cantitatea cerută şi cantitatea
oferită din acel produs.
Comparând realitatea economică cu modelul de concurenţă perfectă,
ce se manifestă într-o piaţă perfectă, se constată o serie de discrepanţe. Astfel,
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atomicitatea participanţilor este un fenomen extrem de rar întâlnit, mai ales în
marea industrie. Cel mai adesea, un număr restrâns de firme exercită o
influenţă dominantă asupra ofertei unui produs, intrarea liberă pe piaţă a unui
nou întreprinzător are un caracter de deziderat, mai ales în domenii care
presupun tehnică de vârf. Nici ipotezele referitoare la comportamentul
participanţilor nu sunt întotdeauna respectate, iar informaţiile cu privire la
preţuri şi cantităţi nu sunt nici pe departe suficiente.
Ca o concluzie finală, se poate spune că studierea modelului de
concurenţă perfectă, respectiv de piaţă perfectă, este necesară pentru
înţelegerea iniţială a mecanismelor ce guvernează concurenţa economică
reală, manifestată în condiţiile deosebit de complexe ale realităţii de ultim
moment. Există şi unele segmente ale pieţei reale în care se manifestă o
concurenţă perfectă, ca de exemplu: bursa de valori, pieţele ţărăneşti, etc. .
Concurenţa imperfectă, cea care este opusă, din punctul de vedere
logic, concurenţei perfecte, este cea mai răspândită formă de concurenţă în
realitatea economică contemporană. Astfel, pieţelor reale, efective, cele care
se întâlnesc în ţările cu economii de piaţă funcţionale, le este caracteristică
concurenţa imperfectă. Se apreciază că într-un segment de piaţă, ca de
exemplu o ramură economică, există o concurenţă imperfectă, dacă vânzătorii,
respectiv cumpărătorii, fixează ei înşişi nivelul preţurilor sau exercită
influenţe individuale asupra nivelurilor preţurilor la oferta lor sau la cererea pe
care doresc să şi-o satisfacă. Capacitatea de a fixa sau de a influenţa nivelul
preţului – adică de a exercita presiuni asupra preţului – depinde de puterea
economică a fiecărui participant sau agent economic, de trăsăturile pieţei în
care acţionează agenţii şi se exercită în cadrul unor raporturi de rivalitate între
agenţi.
Trebuie subliniat că, simultan cu fixarea sau influenţarea nivelului
preţurilor din cadrul unui segment de piaţă, fiecare agent este preocupat să-şi
mărească cota de piaţă, adică procentul din oferta satisfăcută a cererii
manifestate în segmentului de piaţă respectiv, ca o premisă pentru
maximizarea profitului total şi a utilităţii totale.
În realitatea economică nu există o concurenţă total imperfectă, ci
există diverse grade de imperfecţiune a concurenţei. Din această cauză, în
funcţie de felul abaterii de la concurenţa perfectă există mai multe forme de
manifestare a concurenţei imperfecte, care sunt studiate de literatura
economică, ca de exemplu: concurenţa de oligopol, concurenţa de oligopson,
cea de monopol sau cea monopolistică, etc..
3. ECHILIBRUL CONCURENŢIAL
Echilibrul concurenţial este privit ca fiind situaţia ideală, în care
interesele agenţilor economici, producători (vânzători) şi cumpărători, sunt cel
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mai deplin satisfăcute, iar resursele sunt alocate şi utilizate pe baza unor
criterii şi la nivel normal de eficienţă pentru etapa dată. Orice modificare a
alocării resurselor, corespunzătoare situaţiei de echilibru concurenţial,
diminuează eficienţa şi satisfacţia agenţilor economici.
După cum echilibrul este privit din perspectiva unei firme sau din
perspectiva pieţei, se poate vorbi de echilibrul firmei sau de echilibrul
pieţei.
Fiecare din cele două tipuri de echilibru se poate analiza prin luarea în
considerare şi a factorului timp, ceea ce conduce la noţiunea de echilibru pe
termen scurt şi la cea de echilibru pe termen lung. Pe de altă parte, în
funcţie de persistenţa stării de echilibru în raport cu timpul, se poate vorbi de
echilibru stabil şi de echilibru instabil.
3.a. MODEL, MODELARE , MODELARE ECONOMICĂ,
MODELARE MICROECONOMICĂ
Există o mare varietate de accepţiuni ale termenilor de model şi
modelare.
În ştiinţă, termenul de model nu are un sens normativ.
Conform lui S. Marcus, considerând un obiect sau un fenomen A ,
supus cercetării, se numeşte model al lui A , un alt obiect B , astfel încât:
1) există o analogie între B şi A , în sensul că B îndeplineşte o
funcţie iconică sau una euristică în raport cu A ;
2) obiectul B poate fi investigat prin cel puţin o metodă care nu este
compatibilă cu natura lui A , fapt care presupune o anumită eterogenitate a
lui B în raport cu A ;
3) există cel puţin o metodă de tipul afirmat la 2), în raport cu care
investigarea lui B conduce la concluzii nebanale;
4) concluziile relative la B au o anumită relevanţă în raport cu A ;
5) obiectul B are o capacitate de autonomizare şi deschidere; astfel
el poate fi conceput independent, poate părăsi funcţiile 1) – 4) relativ la A ,
pentru a dobândi funcţii similare în raport cu un alt obiect A .
OBSERVAŢII. 1. Primele patru condiţii sunt necesare şi suficiente
pentru a defini modelul.
2. Conform lui 1) analogia dintre B şi A este de un tip special şi
anume este o analogie care este capabilă de a furniza noi cunoştinţe, adică
are o funcţie euristică, sau care poate juca rolul de semn iconic, adică are o
funcţie iconică. C.S. Pierce, fondatorul semioticei, clasifică semnele în
indicii, simboluri şi iconi sau imagini. Conform lui V. Ceauşu, urme ale
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obiectelor semnificate într-un mediu plastic, cum ar fi amprente, imagini
reflectate, imagini fotografice etc. sunt exemple de iconi.
3. Condiţia 5) este o consecinţă a celorlalte, deoarece B este legat de
A numai prin faptul că există o anumită analogie între cele două obiecte.
Dacă există un alt obiect C, astfel încât se poate stabili o analogie între el şi
B, atunci B devine model al lui C dacă îndeplineşte şi condiţiile 2) – 4).
4. Cele cinci condiţii nu se referă la modul în care se poate obţine
modelul B.
5. Noţiunea de obiect nu este definită, sugerându-se că se consideră
sensul comun al ei. Astfel, Dicţionarul explicativ al limbii Române prezintă
sensul cuvântului obiect, ca fiind un element, materie asupra căreia este
îndreptată o activitate sau ca fiind un scop, o ţintă sau un ţel.
Consecinţă. Noţiunea de model în sensul lui Marcus se poate defini
numai pe baza condiţiilor 1), 2), 3) şi 4), fără a mai fi nevoie de condiţia 5).
Prin modelare în sensul lui Marcus se înţelege procesul prin care,
din informaţiile obţinute prin investigarea modelului B şi din analogia
dintre B şi A se obţin informaţii noi asupra lui A .
Voi extinde definiţia modelării în sensul lui Marcus, adăugând şi
procesul de construire a modelului, astfel că modelarea presupune mai întâi
construirea modelului şi apoi studierea modelului în vederea obţinerii de
informaţii asupra obiectului sau procesului modelat.
Aceste definiţii oferă posibilitatea de a clasifica imensa varietate de
modele. Astfel, modelarea ( respectiv modelul ) poate fi:
1) materială ( material ), în cazul lui B de natură materială, sau
2) ideală ( ideal ), în cazul contrar.
După natura analogiei dintre A şi B există o:
a) modelare similară, dacă analogia constă în natura fizică comună
şi în identitatea formelor geometrice, iar deosebirea constă în dimensiuni, în
viteza proceselor etc.;
b) modelare analogică, dacă corespondenţa dintre A şi B se
bazează pe aspecte funcţionale şi nu materiale.
Dintre modelările analogice, una dintre cele mai fertile, având în
vedere multiplele aplicaţii, s-a dovedit a fi modelarea matematică, al cărei
prim rezultat este un model matematic. Un model ideal B se numeşte
matematic, dacă este un obiect matematic sau o construcţie matematică. De
regulă, obţinerea unui model matematic presupune, pe lângă o formalizare
utilizând limbajul matematic şi o exprimare cât mai fidelă a aspectelor
funcţionale ale obiectului sau procesului modelat, cu ajutorul gândirii
matematice şi al rezultatelor teoretice cunoscute. Printre instrumentele
clasice utilizate în modelarea matematică se află: axiomele, definiţiile,
teoremele etc. Ca exemple de modele matematice se pot cita: geometria
12

euclidiană, structurile algebrice, câmpul de probabilitate, integrala Riemann,
integrala Lebesgue, logica bivalentă etc.
O altă importantă categorie de modelări analogice este cea a
modelării economice, al cărei prim rezultat este un model economic. Un
model ideal B se numeşte economic, dacă este un obiect sau o construcţie
obţinută pe baza unor ipoteze şi teorii economice, manevrate de o gândire
economică. Un exemplu de model economic îl reprezintă piaţa competitivă
sau piaţa perfectă.
OBSERVAŢII. a.Este posibil ca rezultatele unei categorii de
modelare să formeze obiectul unui alt tip de modelare. În acest sens, se
poate vorbi de o combinare a două sau mai multe tipuri de modelare. În
cadrul unei astfel de combinări, tipurile de modelare se influenţează
reciproc.
b. Este justificată sau chiar recomandată o astfel de combinare a
tipurilor de modelare, atunci când, în final, se obţin noi rezultate
semnificative faţă de cele obţinute prin categoriile de modelare particulare
ce sunt combinate.
c. Operaţia de combinare nu este, în general, nici comutativă, nici
asociativă.
d. În general, nu are sens combinarea oricăror tipuri de modelare. De
aceea se poate vorbi despre capacitatea mai mare sau mai mică de a se
combina cu alte tipuri de modelare a unui anume tip de modelare.
e. Relevanţa rezultatelor obţinute prin combinare a două sau mai
multe tipuri de modelare în raport cu obiectul iniţial modelat este influenţată
de numărul de tipuri combinate. Astfel, pare probabilă, diminuare
relevanţei odată cu creşterea numărului de tipuri combinate.
f. Pentru a evita erori, este necesară o acurateţe în stabilirea
relevanţei rezultatelor în raport cu obiectul iniţial modelat, parcurgându-se,
cu atenţie, etape intermediare de stabilire a relevanţei fiecărui rezultat
obţinut printr-o modelare, în raport cu modelul obţinut într-o modelare
anterioară.
g. Modelarea matematică are o mare capacitate de a se combina cu
alte tipuri de modelare, întotdeauna utilizând rezultatele modelării
precedente. De exemplu, se poate combina cu o primă modelare care poate
fi biologică, chimică, economică, fizică, lingvistică, psihologică,
sociologică, tehnică etc.
h. Şi modelarea economică îşi dezvăluie o deosebită capacitate de a
se combina cu alte tipuri de modelare, pe măsură ce aspectul economic
capătă o pondere din ce în ce mai mare în diverse domenii.
Un exemplu important de combinare a două categorii de modelare îl
constituie combinarea modelării economice cu cea matematică care se
numeşte modelare economico-matematică.
13

Prin modelare economico-matematică a unui fenomen A se
înţelege o modelare care cuprinde două etape:
1) modelarea economică a lui A , al cărui prim rezultat este un
model economic A' . În această etapă se utilizează teorii şi ipoteze
economice cu caracter simplificator, pentru a micşora complexitatea lui A ,
astfel încât să fie posibilă etapa 2;
2) modelarea matematică a lui A ' , al cărui prim rezultat este un
model matematic B al lui A' . În această etapă se utilizează rezultatele
modelării economice.
Rezultatul prim al modelării economico-matematice, B , se numeşte
model economico-matematic.
Trebuie remarcat că de multe ori, etapa modelării economice nu este
evidenţiată sau pur şi simplu trece neobservată. Acest lucru poate favoriza
eşecul unor modelări economico-matematice.
Un gen special de modelare economico- matematică îl constituie
modelarea microeconomică, al cărei prim rezultat este modelul
microeconomic.
Prin modelare microeconomică se înţelege o modelare economicomatematică cu următoarele caracteristici:
a. Etapa de modelare economică are ca obiect un segment al
mediului economic, numit micromediu economic şi nu întregul mediu
economic, ceea ce determină caracterul modelului economic obţinut. Din
acest motiv, modelul se va numi microeconomic.
b. Etapa de modelare matematică are la bază o gândire specifică,
numită gândire microeconomică ale cărei principale obiective sunt:
1) determinarea echilibrului sau a condiţiilor necesare de echilibru în
cadrul modelului microeconomic de piaţă, obţinut în prima etapă;
2) fundamentarea deciziilor pe care trebuie să le ia un agent
economic, aflat într-un micromediu economic, pentru a-şi spori bunăstarea;
3) stabilirea rolului pe care îl au factorii ce acţionează în cadrul
modelului microeconomic, cum ar fi preţul, alocarea de bunuri, cererea,
oferta, costul, comportamentul producătorilor sau al consumatorilor, tipul de
concurenţă, resursele limitate, externalităţile sau bunurile publice,
informaţiile incomplete sau nu, etc. .
4) în general, optimizarea mecanismului decizional şi funcţional în
cadrul modelului microeconomic.
În cele ce urmează voi prezenta câteva exemple clasice de modelare
microeconomică a competiţiei de piaţă.
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3.b. ECHILIBRUL CONCURENŢIAL PE PIAŢA CU
CONCURENŢĂ PERFECTĂ
Scopul acestei secţiuni îl constituie modelarea microeconomică a
echilibrului concurenţial în cadrul unei pieţe competitive, caracterizată printro concurenţă perfectă.
În acest scop, se consideră noţiunea de bun într-un sens mai general,
care înglobează şi serviciile.
Fie o economie în care există n ∈ N * tipuri de bunuri şi fie pi preţul
bunului i, i = 1, n . Vectorul p = ( p1 , p 2 ,..., p n ) ∈ R n+ se numeşte vectorul
preţurilor.
Presupunem că această economie este formată din două tipuri de
agenţi economici: firmele (producătorii) şi consumatorii ( gospodăriile ).
Fiecare consumator - gospodărie este caracterizat prin indicele
h ∈ {1,2,..., H }, H ∈ N * , iar fiecare firmă - producător este caracterizat de un
indice f ∈ {1,2,..., F }, F ∈ N * .
În aceste condiţii se face următoarea notaţie:
- x hi este decizia cosumatorului h relativ la bunul i din perspectiva
cererii şi a ofertei, unde h ∈ {1,2,..., H }, H ∈ N * şi i = 1, n, n ∈ N * .
Astfel, dacă x hi > 0 , atunci înseamnă că bunul i este cerut de
consumatorul h , dacă x hi < 0 , atunci consumatorul h se consideră
gospodărie şi oferă bunul i spre consum, iar x hi = 0 semnifică lipsa de interes
a consumatorului h faţă de bunul i .
T
Prin definiţie, un vector coloană x h = ( x h1 , x h 2 ,..., x hn ) ∈ R n se
numeşte alocaţie sau program de consum sau cererea consumatorului h ,
iar R n se numeşte spaţiul bunurilor sau spaţiul mărfurilor.
Un program de consum se poate afla în una din situaţii: de a fi posibil
sau fezabil, şi respectiv imposibil pentru consumatorul h .
DEFINIŢIA 1. Mulţimea tuturor consumurilor posibile ale
consumatorului h se notează prin X h şi se numeşte mulţimea de consum
sau mulţimea consumurilor posibile ale gospodăriei sau ale
consumatorului h .
H

DEFINIŢIA 2. Vectorul x = ∑ x h se numeşte vectorul consumului
h =1

total sau cererea totală.
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DEFINIŢIA 3. Mulţimea tuturor consumurilor posibile ale tuturor gospodăriilor se notează prin X şi se numeşte mulţimea consumului
total sau mulţimea cererilor totale.
H

În baza definiţiei rezultă că: X = U X h .
h =1

Fie y f i decizia firmei f relativ la bunul i din perspectiva cererii şi a
ofertei, unde f ∈ {1,2,..., F }, F ∈ N * şi i = 1, n, n ∈ N * .
Astfel, dacă y f i > 0 , atunci firma f oferă bunul i spre consum,
dacă y f i < 0 , atunci bunul i este cerut de firma f , iar y f i = 0 semnifică
lipsa de interes pentru bunul i a firmei f .

Prin definiţie, un vector coloană y f = ( y f 1 , y f 2 ,..., y fn ) ∈ R n se
T

numeşte program de producţie sau vectorul de producţie pentru firma
f sau oferta firmei f . Un vector de producţie se poate afla în una din
situaţii: de a fi posibil sau fezabil, şi respectiv imposibil pentru firma f .
DEFINIŢIA 4. Mulţimea tuturor vectorilor de producţie posibili
pentru firma f se notează prin Y f şi se numeşte mulţimea posibilităţilor de producţie pentru firma f .
F

DEFINIŢIA 5. Vectorul y = ∑ y f se numeşte vectorul producf =1

ţiei totale la nivelul întregii economii sau oferta totală.

DEFINIŢIA 6. Mulţimea tuturor posibilităţilor de producţie ale
tuturor firmelor se notează prin Y şi se numeşte producţia totală la
nivel de economie sau mulţimea posibilităţilor de producţie pentru
societate.
F

În baza definiţiei rezultă că: Y = U Y f .
f =1

La nivelul întregii economii este posibil, să existe iniţial o cantitate
de bunuri, anterioară momentului începerii producţiei sau schimbului în
cadrul pieţei.
Admitem ipoteza că acea cantitate de bunuri existentă iniţial,
aparţine gospodăriilor. Legat de această ipoteză se face următoarea notaţie:
- x hi este notaţia pentru cantitatea de bun i deţinută de
gospodăria h , h ∈ {1,2,..., H }, H ∈ N * şi i = 1, n, n ∈ N * .
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Atunci:

(

)

T

-

vectorul coloană x h ∈ R n , x h = x h1 , x h 2 ,..., x hn
dotarea iniţială a gospodăriei h ,

-

xi = ∑ x hi reprezintă dotarea iniţială din bunul i , la nivelul

reprezintă

not H

h =1

întregii economii,
- x = x h | h = 1, H reprezintă dotarea iniţială din economie.
Vom considera o piaţă cu o concurenţă perfectă. În aceste condiţii
raportul dintre cerere şi ofertă este variabil, depinzând de o multitudine de
factori sau altfel spus, depinzând de starea economiei în care se manifestă o
concurenţă perfectă.
Spunem că o economie, având o piaţă competitivă, este în starea de
echilibru concurenţial, dacă deciziile agenţilor economici sunt compatibile, având la bază egalitatea dintre valoarea cantităţilor cerute cu valoarea
celor oferite la nivelul preţului de echilibru, fixat în momentul realizării
echilibrului.
Într-o piaţă cu o concurenţă competitivă, pentru ca un consumator să
ia o decizie privind alocaţiile, trebuie să le poată compara între ele. Din
această cauză se defineşte o relaţie de preferinţă în mulţimea alocaţiilor X h
ale consumatorului h .
Fie două alocaţii x 1h , x h2 ∈ X h . Dacă consumatorul h preferă nestrict
alocaţia x 1h în locul alocaţiei x h2 , atunci se scrie x 1h ≥ h x h2 sau x h2 ≤ h x 1h .
Dacă consumatorul h preferă strict alocaţia x 1h în locul alocaţiei x h2 ,
atunci se scrie x 1h > h x h2 sau x h2 < h x 1h .
Relaţia de preferinţă nestrictă trebuie să îndeplinească următoarele
axiome:
1) axioma de tranzitivitate:
dacă x1h ≥ h x h2 şi x h2 ≥ h x h3 , atunci x1h ≥ h x h3 .
2) axioma de continuitate:
x h0
fixat,
mulţimile
{xh ∈ X h | xh ≥ h xh0 } şi
pentru

{

{x

}

}

∈ X h | x h ≤ h x h0 sunt închise în topologia obişnuită a lui R n .
3) axioma de ordonare totală:
∀x 1h , x h2 ∈ X h are loc x 1h ≤ h x h2 sau x 1h ≥ h x h2 .
4) axioma de convexitate semi-strictă:
dacă x1h > h x h2 şi α ∈ [0,1) , atunci (1 − α )x1h > h x h2 .
5) axioma de nesaţiere:
nu există x h0 ∈ X h , astfel încât x h0 ≥ h x h , ∀x h ∈ X h .
h
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Pentru a cuantifica preferinţa unui consumator h se consideră
funcţia de utilitate corespunzătoare consumatorului h , notată prin u h ,
care se defineşte astfel:
DEFINIŢIA 7. u h : X h → R şi are proprietatea:

( )

( )

x 1h ≥ h x h2 ⇔ u h x 1h ≥ u h x h2 .
Existenţa funcţiei de utilitate este asigurată de acceptarea următoarei
ipoteze.
Ipoteza de reprezentare. Relaţia de preferinţă este reprezentabilă
printr-o funcţie de utilitate.
Semnificaţia lui u h ( x h ) : reprezintă satisfacţia consumatorului h
generată de alocaţia x h .
Pentru a defini funcţia de utilitate se utilizează noţiunea de curbă de
indiferenţă.
DEFINIŢIA 8. Se numeşte curbă de indiferenţă sau curbă de
izoutilitate la nivelul consumatorului h mulţimea tuturor alocaţiilor x h
care îi generează aceeaşi satisfacţie.
În modelarea microeconomică, de regulă, funcţia de utilitate
satisface următoarele axiome:
A1. este continuă şi crescătoare;
A2. este diferenţiabilă de cel puţin ordinul doi;
A3. este convexă.
Cu ajutorul funcţiei de utilitate se pot defini noţiune de eficienţă
Pareto şi noţiunea de echilibru concurenţial.
DEFINIŢIA 9. O alocaţie de utilitate u 1h este dominată de o
alocaţie de utilitate u h2 , dacă ambele alocaţii sunt fezabile şi u h2 > u 1h , adică
u h2 este strict mai mare decât u 1h .
DEFINIŢIA 10. O alocaţie de utilitate u h este eficientă Pareto,
dacă este fezabilă şi nu este dominată de nici o altă alocaţie fezabilă.
Voi nota prin d hf ponderea din firma f deţinută de gospodăria h ,
astfel încât:

d hf ≥ 0 şi

H

∑d

hf

=1.

h =1

DEFINIŢIA 11. Fie vectorul linie de preţuri p = ( p1 , p 2 ,..., p n ) ∈ R n+
şi o gospodărie h . Se numeşte venitul total al gospodăriei h corespunzător vectorului de preţuri p şi se notează prin M h , următoarea sumă
F

M h = p ⋅ x h + ∑ d hf ( py f ) ,
f =1

unde y f ∈ Y f şi x h este dotarea iniţială a gospodăriei h .
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Următoarele ipoteze caracterizează starea unei economii în care se
manifestă o concurenţă perfectă.
Ipoteza 1. Oricare ar fi consumatorul h , mulţimea X h este închisă
în topologia definită de norma euclidiană pe R n .
Ipoteza 2. Mulţimea X h este conexă în topologia definită de norma
euclidiană pe R n .
Ipoteza 3. În raport cu relaţia de preferinţă ≤ h , mulţimea X h este
minorată.
Ipoteza 4. ∃x h ∈ X h astfel încât x h ≤ h x h , ∀x h ∈ X h .
Ipoteza 5. Mulţimea X h este convexă.
Ipoteza 6. Vectorul nul 0 ∈ Y f , ∀f ∈ {1,..., F } .
Ipoteza 7. Mulţimea Y f este o mulţime închisă în topologia definită

de norma euclidiană pe R n , ∀f ∈ {1,..., F } .
Ipoteza 8. Mulţimea Y f este convexă, ∀f ∈ {1,..., F } .

Observaţie. Mulţimea Y f este neconvexă, numai în cazul
indivizibilităţii mărfurilor.
Ipoteza 9. O producţie totală posibilă cu toate inputurile nule va
conduce la toate outputurile nule.
Ipoteza 10.( ipoteza de ireversibilitate). Y I (− Y ) ⊆ {0} .
Această ipoteză are următoarea semnificaţie: dacă o producţie totală
y ∈ Y , ale cărei inputuri şi outputuri nu sunt toate nule este posibilă, atunci
producţia totală − y ∈ −Y nu este posibilă.
DEFINIŢIA 12. Fie p * un vector de preţuri, x * un vector de
consum total şi y * un vector al producţiei totale. Tripletul ( p * , x * , y * )
constituie un echilibru concurenţial sau Walrasian sau necompensat,
dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
1) p * > 0 n , adică fiecare componentă a vectorului p * este pozitivă
şi cel puţin una este strict pozitivă;
2)

H

F

H

h =1

f =1

h =1

∑ xh* ≤ ∑ y *f + ∑ xh , unde y *f maximizează profiturile pentru

firma f la preţurile date p * , iar x h* este acea parte din x * ce corespunde
gospodăriei h ;
3) p * y *f = max ( p * y f ) ;
f =1, F
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{

}

4) u h (x h* ) = max u h ( x h ) p * x h ≤ M h* ,
xh

F

(

unde M h* = p * x h + ∑ d hf p * y *f
f =1

)

În condiţiile determinate de cele 11 ipoteze se poate demonstra
următorul rezultat.
TEOREMA 1. Pe piaţa cu concurenţă perfectă există un echilibru
concurenţial sau Walrasian sau necompensat.
Dacă în modelul unei economii cu piaţă competitivă se ţine seama şi
de costul obţinerii unui anumit nivel fixat al utilităţii se poate defini un alt
tip de echilibru concurenţial numit echilibru compensat.
DEFINIŢIA 13. Fie p * un vector de preţuri, x * un vector de
consum total, y * un vector al producţiei totale şi u * o alocaţie de utilitate.
Cvadrupletul ( p * , x * , y * , u * ) este un echilibru compensat dacă:
a) tripletul ( p * , x * , y * ) îndeplineşte condiţiile 1 – 3 din definiţia 12;
b) x h* , ∀h = 1, H este soluţia problemei de minim:

unde u * = (u1* ,..., u H* ) ;

⎧ p * x h* = min p * x h
⎨
*
⎩ u h (xh ) ≥ u h ,

c) p * x h* = M h* , ∀h = 1, H .
Semnificaţia echilibrului compensat: un vector de preţuri p * , o
alocaţie de utilitate u * , o alocaţie de consum posibilă x * şi o alocaţie de
producţie y * posibilă reprezintă un echilibru compensat, dacă profitul
fiecărei firme este maxim şi fiecare consumator are un venit suficient pentru
a acoperi costurile minime generate de atingerea nivelului fixat al utilităţii.
Conform lui S.Stancu, între echilibrul compensat şi cel Walrasian
există următoarele legături.
TEOREMA 2. Dacă ( p * , x * , y * , u * ) este un echilibru compensat şi

M h* > 0, ∀h = 1, H , atunci ( p * , x * , y * ) este un echilibru Walrasian.
*

(

TEOREMA 3. Dacă
*
1

*
H

)

(p , x , y )
*

*

*

este un echilibru Walrasian şi

u = u ,..., u este o alocaţie de utilitate, astfel încât ∀h = 1, H , u h* este
soluţia optimă a problemei de maxim
⎧u h* = max u h ( x h )
,
⎨
*
*
⎩ p xh ≤ M h
atunci p * , x * , y * , u * este un echilibru compensat.

(

)
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