
הוכחה: תחילה נשים לב שאת המסחר בכל מערכת מחירים של שיווי משקל 
תחרותי אפשר לתאר על ידי קבוצה של מעגלי מסחר: כל סוחר נמצא על אחד 
למשל  כך  מעגל.  באותו  אחריו  הבא  הסוחר  של  נחלתו  את  ורוכש  המעגלים 
למערכת המחירים של שיווי המשקל שבדוגמא, מתאימים שלושה מעגלי מסחר: 

.C→E→F→Cו־ A→D→A, B→B

מצויים  הראשוניים  שבעליהן  הנחלות  כל  של  המשקל  שיווי  מחירי  ועוד,  זאת 
מסחר  מעגל  הינו   K→M→L→Kש־ למשל  נניח  שווים.  בהכרח  הם  מעגל  באותו 
שנוצר בשיווי משקל תחרותי. K רוכש את נחלתו של L ולכן מוכרח להיות שמחיר 
 L אינו גבוה ממחיר נחלת M בדומה, מחיר נחלת .K אינו גבוה ממחיר נחלת L נחלת
ומחיר נחלת K אינו גבוה ממחיר נחלת M. מכאן שמחיר שלוש הנחלות שבעליהן 

נמצאים במעגל מסחר זה מוכרח להיות זהה. 

נפנה לליבת ההוכחה ונשתמש בהוכחה בדרך השלילה. נניח שמה שאנחנו רוצים 
להוכיח אינו נכון. דהיינו, נניח שיש שתי מערכות מחירים של שיווי משקל תחרותי, 
א' ו־ב', המביאות להקצאות שונות. נראה שהנחה זו תגרור מסקנה והיפוכה ומכך 

נקיש שההנחה לא נכונה. 

מכיוון  מגּוון.  סוחר  שונות,  נחלות  המחירים  מערכות  בשתי  שרוכש  סוחר  נכנה 
שלשתי מערכות המחירים מתאימות הקצאות שונות, מוכרח להיות שיש סוחרים 
X, שבמערכת המחירים א' הוא עשיר ביותר מבין  מגוונים. נתמקד בסוחר מגוון, 
נחלתו  ממחיר  נמוך  אינו  הראשונית  נחלתו  מחיר  )דהיינו  המגוונים  הסוחרים 
הראשונית של אף אחד מהסוחרים המגוונים האחרים(. אם יש כמה כאלה, נתמקד 

באחד מהם שבמערכת המחירים ב' הוא לא פחות עשיר מהאחרים. 

 Y מגּוון. משמע שהוא רוכש במערכת המחירים א' את נחלתו של סוחר X סוחר
ובמערכת המחירים ב' את נחלתו של סוחר אחר, Z. נקבל סתירה על ידי שנקיש 

מסקנה והיפוכה: 

.Z גבוה מנחלת Y מדרג את נחלת X )1(

.Y גבוה מנחלת Z מדרג את נחלת X )2(

יותר  Z עשיר  אם   .Xאינו עשיר מ־  Z א',  נראה תחילה שבמערכת המחירים   )1(
מ־X, מעגל המסחר המכיל את Z במערכת מחירים א' אינו מכיל את X. במערכת 
המחירים ב' מעגל המסחר המכיל את Z מכיל גם את X. מכאן ששני מעגלי המסחר 
הללו שונים. נשים לב שאם במערכת המחירים א', כל הסוחרים על מעגל המסחר 
המכיל את Z אינם מגוונים, אז מעגל מסחר זה היה צריך להיות קיים גם במערכת 
המחירים ב'. מכאן שבמעגל המסחר המכיל את Z במערכת המחירים א' יש סוחר 
מגוון )אולי זה Z עצמו(. סוחר זה, כמו Z, עשיר יותר מ־X, מה שאינו עקבי עם היות 

X סוחר מגוון עשיר ביותר. לכן ההנחה ש־Z עשיר יותר מ־X אינה נכונה.

טענה II: לכל מערכות המחירים של שיווי משקל תחרותי מתאימה 
אותה הקצאה.
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נסכם, מחיר נחלתו של Z במערכת המחירים א' אינו עולה על זה של X. במערכת 
 Xנובע מכך ש־ .Y והוא בחר בנחלת Z יכול היה לרכוש את נחלת X ,'המחירים א

 .Z מעל זו של Y מדרג את נחלת

במערכת  אם   .Xמ־ עשיר  אינו   Y ב',  המחירים  שבמערכת  תחילה  נראה   )2(
המחירים ב' סוחר Y עשיר יותר מסוחר X, הם אינם נמצאים שם על אותו מעגל 
מסחר. במערכת המחירים א' X ו־Y נמצאים על אותו מעגל. מכאן שמעגלי המסחר 
עליהם נמצא Y בשתי מערכות המחירים אינם זהים, ולכן ניתן למצוא סוחר מגוון 
הנמצא על שני מעגלים אלה )אולי זה Y עצמו(. מחיר נחלתו של סוחר זה במערכת 
 .Y ומחיר נחלתו במערכת המחירים ב' כמחיר נחלת X המחירים א' כמחיר נחלת
כלומר, במערכת מחירים ב' הוא עשיר יותר מ־X, מה שאינו עקבי עם היות X עשיר 
ביותר במערכת המחירים ב', מבין הסוחרים המגוונים העשירים במערכת המחירים 

א'. מכך נובע שההנחה ש־Y עשיר יותר מ־X במערכת מחירים ב' אינה נכונה.

נסכם, במערכת המחירים ב' X יכול היה לרכוש את נחלתו של Y והוא בחר בנחלתו 
■ .Y מעל נחלתו של Z מכאן שהוא מדרג את נחלתו של .Z של
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