
Український математичний конгрес – 2009

А.П. Махорт (Iнститут теоретичної фiзики iм. М. Боголюбова НАН України, Київ)

Про реалiзацiї станiв рiвноваги економiчної системи

Природа процесiв в економiчних системах є стохастичною. На пiдставi цього мо-
дель економiчної системи сформулюємо урахувавши, що вибiр споживачiв та прийня-
ття рiшень виробниками стосовно всiх можливих виробничих процесiв описується де-
якими випадковими полями. Важливим чинником стабiльного функцiонування еко-
номiчної системи є вiдсутнiсть в нiй арбiтражу. Подальша поведiнка споживачiв i
виробникiв визначатиметься умовою рiвноваги економiчної системи, сенс якої поля-
гає в тому, що попит в економiчнiй системi має не перевищувати пропозицiї. Умову
економiчної рiвноваги можна записати за допомогою зазначених випадкових полiв.
Реалiзацiї випадкових полiв є такими, що рiвновага в економiчнiй системi описувати-
меться системою нелiнiйних нерiвностей, в якi входитимуть невипадковi величини.
Додаткова умова прибутковостi всiх суб’єктiв економiчної системи дозволяє замiсть
системи нерiвностей, в самому загальному випадку, розв’язувати систему нелiнiйних
рiвнянь
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D̃i(p) = ψk, k = 1, n, (1)

де p = {ps}n
s=1 — вектор цiн, {Λis}n

s=1 — вектор попиту i-го споживача, D̃i(p) — його
оподаткований прибуток, а {ψs}n

s=1 — вектор пропозицiї.
Детально економiчна система описується певним набором модельних характери-

стик, за допомогою яких можна записати вирази для оподаткованого прибутку, ве-
кторiв пропозицiї та попиту споживачiв. Початковий стан економiчної системи визна-
чається заданими модельними характеристиками. Невiдомi модельнi характеристики
визначатимуть новий стан рiвноваги, в якому буде знаходитись економiчна система
в результатi подальшого свого функцiонування.

Розв’язання системи рiвнянь (1) призведе, внаслiдок її нелiнiйностi, до визначення
набору рiзних станiв рiвноваги. Кожен стан рiвноваги описується своїм розв’язком,
серед яких слiд вибрати один, найбiльш вiдповiдний заздалегiдь встановленим кри-
терiям. З усiх можливих необхiдно забезпечити реалiзацiю саме цього стану рiвно-
ваги. Зробити це можна за допомогою вiдповiдного вибору стратегiї оподаткування
суб’єктiв економiчної системи. Таким чином, стратегiя оподаткування є елементом
керування економiчної системи.
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