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Mudanças de Variáveis como Alternativa ao Teorema De Arrow
Equações de Euler no Caso Discreto

1- Formule e resolva três exercícios de controle ótimo onde não se aplique
a condição de Mangasarian, mas aplique-se i) a condição de su�ciência de
Arrow OU, ii) a técnica de troca de variável.

2- Explique a seguinte a�rmativa de Haraguchi (2009): "Therefore, our
approach cannot dominate the Arrow-theorem method". Você seria capaz
de dar um exemplo adicional (àquele dado por Haraguchi) para este fato?

3- (Dinâmica Macroeconômica, capítulo 6, página 245). Considere o
problema de maximizar a soma de uma sequência de funcionais côncavosP1

t=1 gt(xt; xt�1) no campo das sequências limitadas: Mostre que além da
condição de transversalidade limn!1gnx deve valer a equação de Euler no
caso discreto gt;x + gt+1;y = 0:
4- Uma economia maximiza

P1
t=1 b

tU(ct) onde valem as hipóteses usuais
acerca de U e f , sendo ct = f(kt)� kt+1 e 0 < b < 1. Aplique a equação de
Euler neste caso determinístico para obter 1 = bU

0(ct+1)
U 0(ct)

f 0(kt+1)?
5- Considere o problema original da seção 5 do paper "In�ation and Wel-

fare", de Robert Lucas, para uma economia sem crescimento, da forma como
descrito na seção 3.1 do paper de Hiraguchi. Pede-se:

5.1- Obtenha a condição de primeira ordem do problema usando a equação
de Euler no caso discreto;

5. 2- Reformule o problema citado acima admitindo a existência de uma
segunda moeda, x=X/P, pagando uma taxa de juros rx; onde r>rx (ao invés
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de c=m�(s): trabalhe com c=G(m,x)�(s)1: Haveria como garantir neste caso
a su�ciência do problema? Como?

1Se necessário, veja mais detalhes deste modelo em Cysne (2003), JMCB, Divisia Index,
In�ation and Welfare.
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