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Situações em que a principal atividade dos agentes é formar coalizões

têm sido modeladas como um jogo cooperativo na forma de função

coalizional. Se quando uma coalizão é formada, os agentes

envolvidos têm à sua disposição um ganho monetário total que pode

ser produzido por alguma atividade específica que o grupo poderia

realizar, o jogo é dito ser de utilidade transferível. Este ganho total é

o valor da coalizão e pode ser dividido entre os agentes da forma

como eles concordarem.



Tradicionalmente, a análise de equilíbrio cooperativo de jogos coalizionais com

utilidade transferível repousa sobre a noção de núcleo. A idéia intuitiva é que,

numa realização descentralizada do jogo em que os jogadores podem interagir

livremente uns com os outros e formar grupos, uma coalizão objeta uma

alocação somente se todos os seus membros podem obter um ganho mais alto

que o obtido na alocação interagindo apenas entre eles.

As predições da teoria dos jogos são então que uma alocação que possa ser

objetada por uma coalizão não ocorrerá, e portanto não será um equilíbrio

cooperativo do jogo. Assim o resultado dessas interações coalizionais deve

ser uma alocação do núcleo.



Exemplo 1. Considere o jogo coalizional (N,v), onde N={p1, p2, q1, q2} e a função

característica v é definida como segue:

v(p1,q1) = v(p2,q1) = v(p2,q2)=3, v(p1,q2)=2, v(p1,q1,q2)=5, v(p2,q1,q2)=6, v(p1,p2,q1)

=3, v(p1,p2,q2) =5, v(p1,p2,q1,q2)=8 e v(S)=0 if S{p1,p2} or S{q1,q2}.

W1=2                                 W2=1

q1                                                       q2

X=                                                            não está no núcleo.

p1 p2

U1=1                                    U2=2

W’1=2,3               W’2=1,4

q1                         q2

X’=

p1 p2

U’1=1,3              U’2=0



Pouca atenção tem sido dada na literatura para o fato de que nem todos os jogos

podem ser completamente representados considerando-se apenas a sua forma de

função coalizional. Há detalhes nas regras de certos jogos que não são

capturados pela função coalizional. Mais especificamente, algumas

possibilidades de interações coalizionais entre os agentes não estão visíveis na

representação do jogo na forma de função coalizional. Ocorre que essas interações

coalizionais são relevantes no estabelecimento dos equilíbrios cooperativos, visto

que podem levar a novos tipos de desvios que poderiam desestabilizar algumas

alocações do núcleo.

Essa descoberta tem contribuído para o surgimento de artigos voltados para

uma busca por um conceito mais geral de equilíbrio cooperativo, iniciada em

Sotomayor (1992) com o Multiple-partners assignment game.



O Multiple-partners assignment game é a extensão do Assignment game de

Shapley e Shubik (1972) para o caso em que um jogador pode interagir com mais

de um parceiro, através de transações bilaterais independentes, propiciadas por

função utilidade linear e aditivamente separável. Cada agente tem uma cota

sobre o número de parcerias que pode formar. Em vez de um único payoff, cada

jogador recebe um payoff multi-dimensional, correspondente às diversas

negociações realizadas. A independência significa que o payoff individual de

um agente não é afetado se este agente rompe alguns de seus acordos em

outras parcerias ou adiciona novos acordos, realizados com novos parceiros.

O Multiple-partners assignment game é adequado para modelar tanto um

mercado de trabalho de firmas e trabalhadores como um mercado de

compradores e vendedores. Neste último caso deve ser assumido que um

comprador não pode comprar mais de uma unidade do bem de um mesmo

vendedor.



Exemplo 1 (continuação). Considere o jogo coalizional (N,v), onde N={p1, p2, q1, q2}

e a função característica v é definida como segue:

v(p1,q1) = v(p2,q1) = v(p2,q2)=3, v(p1,q2)=2, v(p1,q1,q2)=5, v(p2,q1,q2)=6, v(p1,p2,q1)

=3, v(p1,p2,q2) =5, v(p1,p2,q1,q2)=8 e v(S)=0 if S{p1,p2} or S{q1,q2}.

X=( U1, U2, W1, W2), onde U1=2, U2=1, W1=2 e W2=3, está no núcleo: a soma dos

payoffs dos jogadores em qualquer coalizão S é maior do que ou igual a v(S).

W1=2                                 W2=3

q1                                                       q2

X=                                                             está no núcleo.

p1 p2

U1=2                                    U2=1



q1    q2 2        1, 2

p1 3     2                q1 q2     ●

a=                       Y=                             está no núcleo: U1=2, U2=1, W1=2, W2=3.

p2 3    3                  p1 p2

1, 1        1, 0                                 (U1,U2,W1,W2)=X

Devido à independência nas transações bilaterais as seguintes transações, que

não são capturadas através da forma do jogo em função característica, se tornam então

disponíveis para os agentes no mercado de matching:

1, 2 2.5

● q2 q1

Y’=                                         u’2>u2, w’1>w1.

p1 p2

0, 1         1, 0.5

Y  não ocorrerá. As predições de que qualquer alocação do núcleo poderá ocorrer 

necessitam ser revistas. 



EQUILÍBRIO COOPERATIVO  ESTABILIDADE. (Gale e Shapley, 1962)

Em Sotomayor (1992), foi argumentado que num modelo de múltiplos parceiros

não há porque restringir instabilidades a pares de agentes. Um novo conceito de

solução, chamado de estabilidade forte, envolvendo coalizões de qualquer

tamanho, foi identificado: Na estabilidade forte, cada agente de um lado estará

maximizando seu payoff total, tomando os payoffs individuais dos agentes

do outro lado como dados, mas ignorando os payoffs individuais que seus

parceiros obtém com outros agentes.

Interpretação: Como no equilíbrio estratégico, ex-post, nenhum agente se

arrepende das transações efetuadas.

Até 1992, o núcleo ou o núcleo definido por dominação fraca era o conceito natural de

estabilidade para os modelos de matching de dois lados até então estudados na

literatura. Nestes modelos estabilidade é equivalente a estabilidade por pares.



Foi mostrado em Sotomayor (1992) que o conceito de estabilidade forte é

equivalente ao conceito de estabilidade por pares, a propriedade violada pela

alocação Y no Exemplo 1. Estabilidade por pares é a extensão natural do

conceito de estabilidade para o modelo de matching um-a-um de Shapley e

Shubik.

Este é o primeiro artigo na literatura de matching que mostra que o

conceito de equilíbrio cooperativo é diferente e mais forte do que o conceito

de núcleo. Entretanto não é mostrado neste artigo que o conceito de

estabilidade forte é o conceito de equilíbrio cooperativo para esse jogo e uma

definição geral de estabilidade não é oferecida.



O presente trabalho contribui com um passo à frente na busca por um conceito

geral de estabilidade. Nossa principal descoberta nesta direção é que as hipóteses de

payoffs multi-dimensionais e utilidades aditivamente separáveis requeridas em

Sotomayor (1992) devem ser consideradas se a gente desejar observar equilíbrios

cooperativos distintos do núcleo. De fato, se as transações coalizionais não são

independentes então os agentes negociam em bloco obtendo, cada um, um payoff

uni-dimensional dado pelo seu ganho total nas transações. Esta abordagem é

considerada em Sotomayor 2002. Nesse caso a forma de função coalizional representa

plenamente o jogo. O que importa para um jogador é o seu ganho total e, por

conseguinte, o núcleo é o equilíbrio cooperativo do jogo.

Embora restritiva, a hipótese de independência permite detalhamentos das

regras de jogo que não são capturadas pela forma de função coalizional: os membros

de uma coalizão desviante não necessitam interagir apenas entre si. Poderia ser que

eles pudessem ganhar mais renegociando novos payoffs entre si e, ao mesmo tempo,

mantendo os seus payoffs com alguns dos parceiros antigos.



Construímos uma classe de modelos de matching de dois lados com payoffs

multi-dimensionais e utilidades aditivamente separáveis, mas mais gerais do

que o Multiple-partners assignment game. Esses modelos, extensões do

Assignment Game de Shapley e Shubik (1971) e chamados aqui de Time-

sharing assignment games, são resultantes da introdução de novas regras de

jogo, as quais possibilitam novas espécies de interações coalizionais. Então,

1. estabelecemos o conceito geral de estabilidade para esses jogos;

2. mostramos que a restrição do conceito de estabilidade ao Multiple-partners

assignment game coincide com o conceito de estabilidade forte;

3. em cada modelo, um conceito de solução diferente é identificado com o

equilíbrio;

4. investigamos a estrutura matemática dos conjuntos de soluções e as

correlações entre esses conjuntos.



TIME-SHARING ASSIGNMENT GAME: (P, Q, r, s, a)

P e Q - conjuntos de agentes (finitos e disjuntos); |P|=m, |Q|=n.

r(p), s(q) – cotas de p e q, respectivamente – a cota de um jogador é a

quantidade de unidades de um bem divisível (por ex., tempo de trabalho) que é

para ser distribuído entre as parcerias que ele formar, do modo que lhe

aprouver, e trocado por dinheiro.

apq ≥0 – a quantidade de renda que o par (p,q) pode gerar se estes jogadores

contribuem com uma unidade de tempo de trabalho para esta parceria.

Hipótese: Um acordo realizado por um par de agentes independe dos acordos 

feitos pelo par com outros agentes.



1. Para uma parceria ser ativa ambos os membros devem contribuir com a mesma

quantidade positiva de tempo de trabalho e cada agente deve receber o mesmo

payoff individual positivo por cada unidade de tempo de trabalho que ele

contribui à parceria.

2. Qualquer par (p,q) pode formar uma parceria se ambos concordarem. Se uma

parceria (p,q) for formada, ambos os agentes deverão concordar sobre o tempo

de trabalho a ser contribuído para a parceria e a divisão da renda apq entre eles.

3. Todo dinheiro gerado por uma parceria é distribuído entre seus membros.

4.O conjunto de acordos para um dado jogador não pode ultrapassar a sua cota de

tempo de trabalho.

REGRAS GERAIS DE JOGO



As regras de jogo definem as alocações factíveis. Uma

alocação é uma alocação de tempo de trabalho junto com uma

alocação de dinheiro, que determina os payoffs individuais de

cada agente. Uma alocação é factível se respeita as regras de

jogo.



4               3              2                 0.8           0               0

q1                      q2                   q2 q3 q3                    0

1.5 ult       0.5 ult      2 ult             1 ult          2 ult        0.5 ult

p1                       p1 p2 p2 p3                     p3

1                0.1             0               0.2           2               0

a11=5         a12=3.1      a22=2         a23=1      a33=2       a30=0

P={p1,p2,p3}, Q={q1,q2, q3},  r(p1)=2,  r(p2)=3,  r(p3)=2.5,  s(q1)=1.5,  s(q2)=2.5,  s(q3)=3.

Alocação de tempo de trabalho: (x)pq

x11=1.5,  x12=0.5,  x22=2,  x23=1,  x33=2,  x30=0.5

Alocação de dinheiro: (u,w)

u11=1, w11=4; u12=0.1, w12=3; u22=0, w22=2; u23=0.2, w23=0.8;  u33=2, w33=0, u30=0

Alocação factível: (u,w;x)



CONCEITOS DE SOLUÇÃO QUE

PODEM SER IDENTIFICADOS NO

TIME-SHARING ASSIGNMENT GAME



Uma alocação está no núcleo se é factível e não existe nenhuma

coalizão T de jogadores que anulando todos os seus acordos correntes e

realizando todos os acordos somente com jogadores de T, podem forçar uma

nova alocação factível que dá a cada jogador em T um payoff total mais alto do

que seu payoff total corrente.

CONCEITO DE NÚCLEO



Uma alocação é estável por conjuntos se é factível e não existe

nenhuma coalizão T de jogadores, os quais, anulando alguns ou todos os

acordos correntes, mantendo os que não foram anulados e realizando novos

acordos que só envolvem jogadores de T, podem forçar uma nova alocação

factível que dá a cada jogador em T um payoff total mais alto do que seu

payoff total corrente.

CONCEITO DE ESTABILIDADE POR CONJUNTOS

Quando a coalizão  T  é formada por um par de agentes de lados opostos 

o conceito é chamado de estabilidade por pares.

O conceito de estabilidade por conjuntos não é equivalente ao conceito de 

estabilidade por pares.

O conjunto das alocações estáveis por conjuntos é um subconjunto do núcleo e 

esta inclusão pode ser estrita.



CONCEITO DE ESTABILIDADE FORTE

Uma alocação é estável fortemente se é factível e não existe nenhuma coalizão T

de jogadores, os quais, anulando alguns ou todos os acordos correntes,

reformulando outros e mantendo os que não foram anulados nem reformulados

podem, realizando novos acordos que só envolvem jogadores de T, forçar uma

nova alocação factível que dá a cada jogador em T um payoff total mais alto do

que seu payoff total corrente.

Dizemos que um agente p reformula um acordo com um parceiro q se ele

decresce o número de unidades de tempo de trabalho que contribui à parceria sem

quebrar o acordo correspondente à divisão da renda por unidade de tempo de

trabalho.

Quando a coalizão  T  é formada por um par de agentes de lados opostos o conceito 

é chamado de estabilidade forte por pares.



O conjunto das alocações fortemente estáveis está 

contido no conjunto de alocações estáveis por 

conjuntos e esta inclusão pode ser estrita.

O conceito de estabilidade forte é equivalente ao 

conceito de estabilidade forte por pares.



CONCEITO DE ESTABILIDADE FORTE NÃO-DISCRIMINATÓRIA PARA 

UM DOS LADOS DO MERCADO.

Uma alocação fortemente estável é não-discriminatória para um dos 

lados do mercado se os payoffs individuais de cada agente do outro lado  

são iguais.

CONCEITO DE ESTABILIDADE FORTE NÃO-DISCRIMINATÓRIA PARA 

AMBOS OS LADOS   .

Uma alocação fortemente estável é não-discriminatória para ambos os 

lados do mercado se os payoffs individuais de cada agente são iguais.



q1                      q2                   q3 0

1.5        0.5      2         1           2         0.5 

p1                          p2 p3                    

P={p1,p2,p3}, Q={q1,q2},  r(p1)=2,  r(p2)=3,  r(p3)=2.5,  s(q1)=1.5,  s(q2)=2.5,  s(q3)=3.

q1 q3

1.5           0.5                 2.5

p1 p3

q1                       q2 q3 0

0.5          0.5           1              1             1.5

p1 p2 p3



Uma alocação é estável se é factível e não existe nenhuma

coalizão desviante T de jogadores, os quais, realizando todos os novos

acordos somente com jogadores de T, podem forçar uma nova alocação

factível que dá a cada jogador em T um payoff total mais alto do que seu

payoff total corrente.

EQUILÍBRIO COOPERATIVO: ESTABILIDADE

Dada uma alocação factível, existe um conjunto de ações que estão disponíveis 

para  cada jogador  e que devem ser especificadas pelas regras do jogo. Qualquer 

subconjunto não vazio de tais ações é chamado de desvio permissível da alocação 

para o jogador. Uma coalizão de jogadores é desviante se todos os seus membros 

realizam somente desvios permissíveis da alocação. 

QUE COALIZÕES TÊM O PODER DE DESVIAR  UMA ALOCAÇÃO?



Assim, para identificarmos o conceito de estabilidade no Time-sharing

assignment game devemos detalhar mais as regras do jogo de forma a

incorporar os tipos de ações que estão disponíveis para os jogadores quando

estes se deparam com uma alocação factível. Duas abordagens cooperativas

são relevantes para nossa análise. Elas levam em consideração a maior ou

menor flexibilidade das ações que podem ser tomadas pelas coalizões

desviantes.



NÚCLEO

O núcleo é o conceito de estabilidade quando, DIFERENTEMENTE do

mercado tratado aqui, os agentes negociam em bloco, ignorando os payoffs

individuais que poderiam obter em cada transação. Assim, o payoff de um

agente é o seu payoff total. Neste caso uma coalizão desviante pode somente

ou anular todos os acordos e realizar novos acordos ou manter inalterados

todos os acordos. Assim os novos acordos são todos os acordos.

Nesta abordagem a função característica captura todos os detalhes relevantes

do jogo de mercado. Este é o LABOR MARKET WITH

HETEROGENEOUS FIRMS AND WORKERS tratado em Sotomayor

(2002).



Um acordo é rígido se ele não pode ser reformulado. Assim um acordo rígido

entre  p e  q é olhado como um pacote. Deve especificar

(a) quanto de tempo de trabalho eles devem contribuir e

(b) como eles deveriam dividir a renda total que obteriam se trabalhassem juntos.

Isto implica que se p ou q quebra o acordo com respeito, digamos, à

quantidade de trabalho, então o acordo total, incluindo a divisão da renda

deve ser anulado.

Diante de uma alocação factível, as ações disponíveis para um jogador são:

1. Anular um conjunto de acordos.

2. Manter inalterado um conjunto de acordos.

3. Realizar novos acordos.

TIME-SHARING ASSIGNMENT GAME COM ACORDOS RÍGIDOS



Mostramos que:

1. O conceito de estabilidade por conjuntos é um novo conceito 

solução:

• não é equivalente a estabilidade por pares. 

• não é equivalente ao conceito de núcleo.

2.  O conjunto das alocações estáveis por conjuntos é não vazio e 

está contido na interseção do núcleo com o conjunto das 

alocações estáveis por pares.

ESTABILIDADE: O conceito de estabilidade é identificado com o conceito

de estabilidade por conjuntos.



Um acordo flexível entre p e q permite que qualquer dos agentes reformule o

acordo decrescendo o número de unidades de tempo de trabalho que ele

contribui à parceria, sem quebrar o acordo correspondente à divisão da renda

por unidade de tempo de trabalho. Neste caso, é permitido a qualquer dos dois

agentes transferir parte de seu tempo de trabalho comum a outras parcerias

correntes ou a alguma nova parceria .

O acordo total só é anulado se o acordo relativo à divisão da renda por unidade de

tempo de trabalho for quebrado.

Dada uma alocação factível, as ações disponíveis para um jogador são:

1.Anular um conjunto de acordos.

2.Manter inalterado um conjunto de acordos.

3.Realizar novos acordos.

4. Reformular um conjunto de acordos.

TIME-SHARING ASSIGNMENT GAME COM ACORDOS FLEXÍVEIS



ESTABILIDADE: O conceito de estabilidade é identificado com o conceito de

estabilidade forte.

Mostramos que:

1. O conceito de estabilidade forte não é equivalente ao conceito de núcleo.

2. O conceito de estabilidade forte não é equivalente ao conceito de 

estabilidade por conjuntos.

3. O conceito de estabilidade forte é equivalente a estabilidade forte por 

pares.

4. Uma alocação é fortemente estável se e somente se todo agente em um 

dos lados estiver maximizando seu payoff total, num certo sentido, 

tomando os payoffs individuais dos agentes do outro lado como dados. 

5. O conjunto das alocações fortemente estáveis é não vazio e está contido 

no conjunto das alocações estáveis por conjuntos e esta inclusão pode 

ser estrita.



Assim, o conceito de estabilidade forte é o conceito de estabilidade para 

o multiple-partners assignment game. Nesse modelo, as restrições dos conceitos de 

estabilidade por conjuntos, estabilidade forte e estabilidade forte por pares são 

equivalentes.



REGRA DE JOGO ADICIONAL: nenhum Q-agente pode discriminar algum

de seus parceiros.

Assim numa alocação factível todo Q-agente tem payoffs individuais iguais.

Interpretação: Podemos pensar que todo Q-agente (vendedor) vende suas

unidades de serviço aos P-agentes (compradores) pelo mesmo preço.

Dada uma alocação factível, as ações disponíveis para um jogador são:

1.Anular um conjunto de acordos.

2.Manter inalterado um conjunto de acordos.

3.Realizar novos acordos.

4. Reformular um conjunto de acordos.

COMPETITIVE MODEL  - TIME-SHARING ASSIGNMENT GAME COM 

ACORDOS FLEXÍVEIS E PREÇOS NÃO DISCRIMINATÓRIOS



ESTABILIDADE: O conceito de estabilidade é identificado com o conceito de

estabilidade forte não discriminatória para o lado P.

Mostramos que:

1. Uma alocação factível é fortemente estável e não discriminatória para  os 

compradores se e somente se todo comprador estiver maximizando seu 

payoff total, tomando os preços das unidades dos serviços dos vendedores 

como dados. 

Essa é a definição de alocação de equilíbrio competitivo numa economia de troca em 

que os preços não são negociados, mas tomados como dados pelos compradores, 

que demandam alguma quantidade de unidades de serviço respeitando suas cotas.

Assim,

2. Uma alocação factível é uma alocação de equilíbrio competitivo se é fortemente 

estável e não discriminatória para os compradores.

3.  O conjunto das alocações de equilíbrio competitivo é não vazio e está contido 

no conjunto das alocações fortemente estáveis e esta inclusão pode ser 

estrita.



TIME-SHARING ASSIGNMENT GAME COM ACORDOS FLEXÍVEIS E 

PAYOFFS NÃO DISCRIMINATÓRIOS

REGRA DE JOGO ADICIONAL: Nenhum agente pode discriminar algum de

seus parceiros.

Assim numa alocação factível todo agente tem payoffs individuais iguais.

Interpretação: Jogo de mercado estudado em Thompson (1980). Neste

mercado nenhum lado discrimina o outro lado e os acordos são flexíveis.

Então os payoffs individuais de todos os agentes são iguais.

Dada uma alocação factível, as ações disponíveis para um jogador são:

1.Anular um conjunto de acordos.

2.Manter inalterado um conjunto de acordos.

3.Realizar novos acordos.

4. Reformular um conjunto de acordos.



CONCEITO DE ALOCAÇÃO DUAL

Seja P*P-{0}  e Q*Q-{0}.  Considere o problema primal de programação 

linear (P1)  de encontrar uma matrix  x=(xpq) que maximize

(a) ∑PxQ apqxpq

Sujeito a:

(b) ∑qQ* xpq≤ r(p)  para todo  pP*;

(c) ∑ pP* xpq≤ s(q)   para todo  qQ*;

(d) xpq≥0  para todo  (p,q)P*xQ*.

O problema dual (P1)*  é encontrar um vetor m-dimensional   (y) e um vetor  n-

dimensional  (z) minimize

(a*) ∑pP* r(p)yp +  ∑qQ* s(q)zq

Sujeito a:.

(b*) yp + zq≥ apq, para todo (p,q)P*xQ*;

(c*) yp ≥0,  zq ≥0, para todo (p,q)P*xQ*.

Dada uma solução ótima para  (P1)  e uma solução dual para   (P1)* podemos 

naturalmente definir uma alocação dual. Então alocações duais sempre existem. 



Mostramos que:

1. Uma alocação é fortemente estável e não discriminatória se e somente se

é uma alocação dual.

2. O conjunto das alocações duais é não vazio e está contido no conjunto

das alocações de equilíbrio competitivo. Esta inclusão pode ser estrita.

ESTABILIDADE: O conceito de estabilidade é identificado com o conceito de

estabilidade forte não discriminatória.



Theorem (Existence theorem)

a) The set of dual allocations is non-empty.

b) The set of competitive equilibrium allocations is non-empty.

Consequently, competitive equilibria for the competitive

market exist.

c) The set of strongly stable allocations is non-empty.

Consequently, stable allocations for the flexible model exist.

d) The set of setwise-stable allocations for the rigid model is

non-empty.

e) The core is non-empty.



additively separable multiplicity of individual payoffs

utilities in both sides of the market

new kinds of coalitional interaction

become available to the players.

new solutional viewpoints which

may generate different solution concepts: core,

setwise-stability, strong-stability, competitive equilibrium

allocation and dual allocation.



Each of the solution sets contains the next and these inclusions may be strict.

In opposition to the traditional treatment, each solution concept is both a refinement of

the core concept and the natural equilibrium concept of some specific approach of the

game.

core setwise strongly competitive dual

allocations  stable  stable  equilibrium  allocations

allocations allocations allocations



core setwise strongly competitive dual

allocations  stable  stable  equilibrium  allocations

allocations allocations allocations

LABOR MARKET RIGID FLEXIBE COMPETITIVE THOMPSON’s

WITH                               MARKET               MARKET           MARKET        DUAL MARKET

HETEROGENEOUS                                                                                                       GAME

FIRMS AND WORKERS

Sotomayor (2002).

In the assignment game of Shapley and Shubik, the five sets coincide. The

stability concept is equivalent to the core concept and to the pairwise-stability

concept.



Negotiation                                                     CORE

in block

rigid                                     SETWISE-STABILITY

agreements

RULES

OF THE           

GAME Independent 

individual

negotiations discrimination STRONG-STABILITY

allowed

flexible 

agreements partial COMPETITIVE 

discrimination ALLOCATION

non-discrimination DUAL

ALLOCATION



MULTIPLE-PARTNERS ASSIGNMENT GAME = MPAG

RIGID MODEL FOR THE TIME-SHARING ASSIGNMENT GAME = TSAG

LATTICE PROPERTY

MPAG TSAG

(whole set) (whole set) (restricted to some x)

COREWISE-STABLE NO NO NO

SETWISE-STABLE YES NO NO

STRONGLY-STABLE YES NO YES

COMPETITIVE ALLOC. YES NO YES

DUAL ALLOCATIONS YES YES YES



An allocation is in the core if it is feasible and there is no coalition T

of players, who by breaking all of their current agreements, and replacing

them with a new set of agreements which only involves players in T, can

force a new feasible allocation that gives to every player in T a total payoff

that is higher than his current total payoff.

CORE CONCEPT

Definition 1. The feasible allocation  (u’,w’;x’) dominates the feasible allocation  

(u,w;x) via coalition  RS,  with  RP and  SQ,  if  

(i) Up <U’p pR  and  Wq<W’q qS;

(ii) if  pR  and  x’pq >0  then  qS; if  qS  and  x’pq>0  then  pR.

Definition 2. The feasible allocation  (u,w;x) is in the core if it is not dominated 

by any other feasible allocation via some coalition.



SETWISE-STABILITY CONCEPT

Definition 3. The feasible allocation (u’,w’;x’) quasi-dominates the feasible

allocation (u,w;x) via coalition RS, with RP and SQ, if

(i) Up < U’p pR, Wq<W’q qQ and

(ii) if pR and x’pq>0 then qS or x’pq=xpq and u’pq=upq; if qS and

x’pq>0 then pR or x’pq=xpq and w’pq=wpq.

Definition 4. The feasible allocation (u,w;x) is setwise-stable (stable, for short) if

it is not quasi-dominated by any other feasible allocation via some coalition.

Then, setwise-stability is the stability concept of the rigid model.

The setwise-stability concept is not equivalent to the pairwise-stability 

concept and is not equivalent to the core concept. The set of setwise-stable 

allocations is contained in the intersection of the core with the set of pairwise-

stable allocations.



Definition 5. The feasible allocation (u’,w’;x’) strongly quasi-dominates the

feasible allocation (u,w;x) via coalition RS, with RP and SQ, if

(i) Up < U’p pR, Wq<W’q qS and

(ii) if pR and x’pq>0 then qS or xpq≥x’pq and u’pq=upq; if qS and

x’pq>0 then pR or xpq ≥ x’pq and w’pq=wpq.

Definition 6. The feasible allocation (u,w;x) is strongly-stable if it is not

strongly quasi-dominated by any other feasible allocation via some coalition.

STRONG-STABILITY CONCEPT

A flexible agreement between p and q is not broken if these agents keep their

individual payoffs per u.l.t and decrease their u.l.t. . Then the set of stable

allocations of the flexible model coincides with the set of strongly-stable

allocations.

The set of strongly-stable allocations is contained in the set of setwise-stable 

alocations and this inclusion may be strict. 



Example 1. (The core is bigger than the set of stable allocations) Consider

P={p1,p2}, Q={q1, q2} r(p1)=r(p2)=s(q2)=2 and s(q1)=1.

3 2 0 1

a= x=

5 3 1 1

v(p1,q1)=3, v(p1,q2)=4, v(p2,q1)=5, v(p2,q2)=6, v(p1,q1,q2)=5,

v(p2,q1,q2)=8, v(p1,p2,q1)=5, v(p1,p2,q2)=6, v(p1,p2,q1,q2)=10, v(S)=0 if

SP, or S Q.

w= 2 2 1 0 1 2.5

q1 q2 q2 0 q2 q1 ………….

x= 1 1 1 1 1 1

p2 p2 p1 p1 p1 p1 ………….

u= 3 1 1 0 1 0.5



Example 2. (The set of stable allocations in the rigid model is bigger than the

set of strongly stable allocations) Consider P={p1}, Q={q1, q2}; r(p1)=s(q1)=7,

s(q2)=3.

w11= 2 w02= 0 2 0.5

q1 q2 q1 q2

a= (3 2) 7 3 4 3

p1 0 p1 p1

u11= 1 1 1.5

This allocation is stable for the rigid model. In fact, p1 gets U1=7 by working 7

u.l.t. with q1. If p1 breaks his agreement with q1 and works 3 u.l.t. with q2 he

cannot get a total payoff greater than 6. Any new arrangement involving the three

agents will not be accepted by q1. In this example u1(2)(min) + w(1)2(min)=1+0 <

2=a12, so (u,w;x) is not strongly stable, and consequently it is not stable for the

flexible model.



Example 3. (The set of strongly stable allocations is bigger than the set of

competitive equilibrium allocations) Consider P={p1,p2}, Q={q1}, r(p1)=2,

r(p2)=1, s(q1)=2.

0 4 6

4 0 q1 q1

a= 1 1 1

6 p1 p1 p2

0 0 0

This allocation is strongly stable but it is not a competitive equilibrium

allocation, since q1’s most expensive unit of labor time is being allocated to p2

although p2 demands the cheapest one.

In this example, (u’,w’;x), given by u’10=0= u’11 and u’21=2; w’11=4

and w’21=4 is the only competitive equilibrium allocation. 

w21

6                         w1=(4,6)

4                         w’1=(4,4)

0                     4             w11



Example 4. (The set of strongly-stable allocations that are non-

discriminatory for Q is bigger than the set of strongly stable and non-

discriminatory allocations).

Consider Example 3 again. Allocation (u’,w’;x) is the only one which is

strongly stable and non-discriminatory. However, the projection of the set of

strongly stable money allocations that are non-discriminatory for Q into the

sub-space of the individual payoffs for q1 is {4}x[4,6]. 



LATTICE PROPERTY OF THE SOLUTION SETS

PARTIAL ORDER RELATIONS ≥P AND  ≥Q .

E =  subset of feasible money allocations corresponding to a given labor time 

allocation  x.  

If (u,w) and  (u’,w’) belong to  E then, 

(u,w) ≥P (u’,w’) if upq≥u’pq for all active coalitions (p,q).

Clearly, ≥P is reflexive and transitive. If (u,w) ≥P (u’,w’) then the feasibility of

the allocations implies that wpq  w’pq for all active coalitions (p,q), so the anti-

symmetric property holds ( if (u,w) ≥P (u’,w’) and (u’,w’) ≥P (u,w) then

(u,w)=(u’,w’)). Therefore, ≥P defines a partial order relation in E.

Simmetrically we define ≥Q.



Lattice property - Set E is a lattice under some partial order if every two points

in E has a supremum and an infimum in E. The lattice is complete if every

subset of it has a supremum and an infimum. (Then, a compact lattice is a

complete lattice).

Supremum of E under P: (u*,w*)

(u*,w*) P (u,w), for all (u,w)  E  u*pq  upq (and w*pq ≤ wpq) for all active

coalitions (p,q).

Then, U*p  Up for all p P (and W*q ≤ Wq for all q Q ) (u*,w*) is the P-

optimal money allocation for E.

Simmetrically, the supremum of E under Q, (u*,w*), is the Q-optimal money

allocation for E.

The optimal money allocation for one of the sides gives to the agents belonging to

the other side the lowest total payoff that can be generated by any money

allocation in E.



MULTIPLE-PARTNERS ASSIGNMENT GAME = MPAG

RIGID MODEL FOR THE TIME-SHARING ASSIGNMENT GAME = TSAG

LATTICE PROPERTY

MPAG TSAG

(whole set) (whole set) (restricted to some x)

COREWISE-STABLE NO NO NO

SETWISE-STABLE YES NO NO

STRONGLY-STABLE YES NO YES

COMPETITIVE ALLOC. YES NO YES

DUAL ALLOCATIONS YES YES YES



In the multiple-partners assignment game, the optimal stable

allocation for one of the sides is the “worst” stable allocation for the other side.

Without the lattice property such polarization of interests between the two

sides of the market is not always observed. We have an example in which the

core money allocations and the set of stable money allocations compatible with

a labor time allocation x are not lattices and the P-optimal core allocation and

the P-optimal stable allocation exist. However, there is no stable money

allocation in that example that is the worst stable money allocation from the

point of view of the Q-agents; there is no core allocation in that example that

is the worst core allocation from the point of view of the Q-agents.



A relevant question is if any two optimal strongly stable money allocations for a

given side of the market always generate the same total payoffs for the agents of

that side. The main implication of this result would be the existence of the

optimal money allocations for each side of the market for the whole set of

strongly stable money allocations, even when this set is not a lattice. A negative

answer is given by an example. However,

Proposition 1. Let (u,w;x) be a competitive equilibrium allocation. Let x’ be an

optimal labor time allocation. Then there is some money allocation u’ for P such

that (u’,w;x’) is also a competitive equilibrium allocation. Furthermore, Up=U’p

for all pP.

Proposition 2. There is a Cartesian product structure in the set of competitive

equilibria: every competitive equilibrium price is compatible with any optimal

labor time allocation and every optimal labor time allocation is compatible with

any competitive equilibrium price.



Theorem 5. Let (u,w;x) and (u’,w’;x’) be P-optimal (respectively, Q-optimal )

allocations for the set of competitive equilibrium allocations associated to x and

x’, respectively. Then, Up=U’p and Wq=W’q.

There always exist some P-optimal and some Q-optimal competitive equilibrium

allocations for the whole set of competitive equilibrium allocations.

There always exist the maximum and the minimum competitive equilibrium 

prices.

Theorem 6. The set of competitive equilibrium prices is a complete lattice 

under  ≥Q. 



1              2             0              1                1               1         

q1                   q1 q2 q3 q3 q3

X=                                                                           

p3 p1                  p1 p2 p4 p4

2              2              1              1                 3              0

2                                    1

q1              q3         q3 q3

X’=                                 

p1 p1              p3            p4

2                                   0

If these pairwise interactions yield a set of agreements that are preferred by all

players in coalition {p1, p3, q3} to the current ones, then the game theoretic

predictions that only core allocations will occur should be revised.

32

22
U1=3, U3=2, W3=3

U’1=4, U’3=3, W’3=5



2.5       W’q=5

q’      q       

1      2       

p               

3, 3           U’p=9

3, 1.5   Wq=4.5

q’      q                               up(q)(min) + w(p)q(min)= 3 + 1.5 < apq=5.5 

2      1      1          

p          p’ 

3,  2.5

Up=8.5

Strong-pairwise-stability: up(q)(min) + w(p)q(min)≥apq for all  unsaturated pair  (p,q).

Theorem 1. The allocation  (u,w;x)   is strongly stable if and only if it is 

strongly  pairwise- stable.

Definition 7. The pair (p,q) is unsaturated with respect to the labor allocation x

(unsaturated, for short) if xpq<r(p) and xpq<s(q). (i.e. no player in S={p,q}

contributes all his labor time to S ).
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q3 q1 q2 q3 q5 q5

Y=   1                   2              1              2                2               1

p3 p1 p1 p2 p3 p4

q3                    q1 q3 q5 q5 q3 q5

Y’=   1               2                 0.5            0.5           0.5           1.5               2

p3 p1 p1 p1 0               0              p3

{p1, q3,q5} upsets allocation  Y,  so  Y  will not occur.

RIGID  COALITIONAL INTERACTIONS



1             1         3             

q1                 q2 q3   U2=0

Z=     1 2   1.5   U3=3

p3 p1 p2 W2=1

3              2           0             

1                            2            2                    

q1 q2 q2 U’2=1        

Z’= 0.5 0.5          1.5              U’3= 3.5    

p3 p3 p2 W’2=2         

3                          4            1                     

In  the flexible model,  {p2,p3,q2} upsets allocation  Z,  so  Z  will not occur.

FLEXIBLE COALITIONAL INTERACTIONS
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