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„SILNY” EFEKT MAGISTRALI 
W MODELU NIESTACJONARNEJ GOSPODARKI GALE’A 

Z GRANICZN  TECHNOLOGI

1. WST P

Ponad pó  wieku temu P. A. Samuelson sformu owa  hipotez  o zbie no ci (w d u-
gich okresach czasu) optymalnych cie ek wzrostu gospodarczego do pewnej „wzor-
cowej” cie ki (magistrali) charakteryzuj cej gospodark  w tzw. równowadze dyna-
micznej (równowadze von Neumanna), na której gospodarka osi ga maksymalne, 
równomierne tempo wzrostu2. Badania w tym kierunku podj li ekonomi ci mate-
matyczni na ca ym wiecie, a ich efektem jest dzisiaj teoria magistral, z bogat  list  
twierdze  (o magistralach: produkcyjnych, konsumpcyjnych, kapita owych) w ró -
nych modelach dynamiki ekonomicznej – g ównie typu Neumanna-Gale’a-Leontiefa. 
Modele te odznaczaj  si  swoist  elegancj  matematyczn . Z drugiej strony, cech  
charakterystyczn  wi kszo ci z nich, któr  mo na jednocze nie uzna  za pewn  s a-
bo , jest ich stacjonarno . 

Artyku  nawi zuje bezpo rednio do pracy Panek (2013a), w której udowodniono 
tzw. „s abe” oraz „bardzo silne” twierdzenie o magistrali w niestacjonarnej gospodarce 
Gale’a ze zmienn  technologi , zbie n  do pewnej technologii granicznej. W teorii 
magistral – w literaturze po wi conej efektowi magistrali w modelach stacjonarnych 
gospodarek typu input-output z niezmienn  (sta  w czasie) technologi  – znana jest 
trzecia tzw. „silna” wersja twierdze  o magistrali. Wersj  takiego twierdzenia w przy-
padku stacjonarnej gospodarki Gale’a przedstawiono w artyku ach Panek (2013b, 
2015). Implementuj c zastosowan  tam technik  dowodzenia poni ej prezentujemy 
dowód „silnego” twierdzenia o magistrali w niestacjonarnej gospodarce Gale’a ze 
zmienn  technologi , zmierzaj c  z czasem do pewnej technologii granicznej. Pod 
tym wzgl dem artyku  ró ni si  od innych znanych autorowi prac z teorii magistral3. 

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydzia  Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra 
Ekonomii Matematycznej, al. Niepodleg o ci 10, 60-967 Pozna , Polska, e-mail: emil.panek@ue.poznan.pl.

2 Por. Samuelson (1960), McKenzie (1998).
3 Zob. m.in. Jensen (2012), Khan, Piazza (2011), Majumdar (2009), McKenzie (2005, 1976), Makarov, 

Rubinov (1977), Nikaido (1968, rozdz. 4), a tak e obszern  bibliografi  w pracy Panek (2011).
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2. PODSTAWOWE ZA O ENIA

Model niestacjonarnej gospodarki Gale’a z graniczn  technologi , którym zaj-
mujemy si  dalej, zosta  szczegó owo przedstawiony w pracy Panek (2013a). Przez 
t oznaczamy skokow  zmienn  czasu, t = 0,1,… . W gospodarce mamy n towarów 
(zu ywanych i/lub wytwarzanych). Przez  ozna-
czamy wektor towarów zu ywanych w okresie t (wektor nak adów lub wektor zu ycia 
produkcyjnego), przez  wektor towarów wytwa-
rzanych w gospodarce w tym okresie (wektor wyników lub wektor produkcji). Je eli 
w gospodarce z wektora nak adów x(t) mo na wytworzy  wektor produkcji y(t) to 
o parze  mówimy, e w okresie t opisuje technologicznie dopuszczalny 
proces produkcji. Przez  oznaczamy zbiór wszystkich technologicznie 
dopuszczalnych procesów produkcji4 w okresie t, t = 0,1,… . Zapis  (lub 

) oznacza, e w okresie t w gospodarce z (wektora) nak adów x 
mo liwe jest wytworzenie (wektora) produkcji y. Zbiór Z(t) nazywamy przestrzeni  
produkcyjn  gospodarki w okresie t. Przestrzenie produkcyjne , spe -
niaj  nast puj ce warunki5:

(G1) 

(warunek proporcjonalno ci nak adów i wyników oraz addytywno ci procesów pro-
dukcyjnych).

(G2) 

(warunek „braku rogu obfito ci”).

(G3) 

(mo liwo  marnotrawstwa nak adów i/lub wyników).

(G4) Przestrzenie produkcyjne Z(t) s  zbiorami domkni tymi w .

(G5)  i Z jest takim najmniejszym zbiorem domkni tym 
w  zawieraj cym wszystkie przestrzenie produkcyjne Z(t), e je eli (x, y)  Z oraz 
x = 0, to y = 0 (tj. zachodzi warunek (G2)). 

Przestrzenie produkcyjne Z(t) spe niaj ce warunki (G1) – (G4) nazywamy 
 gale’owskimi. Zbiór Z nazywamy graniczn  przestrzeni  produkcyjn . Zapis (x, y)  Z 

4 Dopuszczalnych w wietle technologii jak  dysponuje gospodarka w okresie t.
5 Przestrzenie produkcyjne Z(t) spe niaj ce warunki (G1) – (G4) s  sto kami domkni tymi w R2n 

z wierzcho kami w 0. Z ich interpretacj  ekonomiczn  mo na zapozna  si  w pracach Panek (2003, 
rozdz. 5, 2013a).
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oznacza, e graniczna technologia (której uciele nieniem jest graniczna przestrze  
produkcyjna Z) umo liwia wytworzenie wektora produkcji y z wektora nak adów x. 
Gospodark  z przestrzeniami produkcyjnymi spe niaj cymi warunki (G1) – (G5) nazy-
wamy niestacjonarn  gospodark  Gale’a z graniczn  technologi . 

 Twierdzenie 1
Graniczna przestrze  produkcyjna Z (spe niaj ca warunek (G5)) jest gale’owska, 

tj. spe nia warunki (G1) – (G4).

Dowód. Poka emy, e graniczna przestrze  produkcyjna spe nia warunki (G1), (G3). 
We my dowolne dwa procesy (x1, y1), (x2, y2)  Z oraz dowolne liczby 1, 2  0. Zgodnie 
z definicj  zbioru Z istniej  ci gi procesów , 
t = 0,1,… , zbie ne (odpowiednio) do (x1, y1), (x2, y2). Jednocze nie  

, czyli 
. Tym samym spe niony jest warunek (G1).

Podobnie, je eli (x, y)  Z, to istnieje ci g procesów , 
t = 0,1,… , zbie ny do (x, y). Niech ,  oraz 

 max . 
Wówczas , ,  oraz  

 (gdy  przestrze  produkcyjna Z jest zbiorem domkni tym w ) 
i spe niony jest warunek (G3). 

Warunki (G2), (G4) s  spe nione na mocy za o enia. 

3. RÓWNOWAGA VON NEUMANNA W GOSPODARCE GALE’A 
Z GRANICZN  TECHNOLOGI

Ustalmy okres czasu t i we my dowolny proces (x, y)  Z(t) \ {0}. Wtedy, w my l 
(G2) x  0, zatem istnieje nieujemna liczba , któr  nazy-
wamy wska nikiem technologicznej efektywno ci procesu (x, y). Analogicznie defi-
niujemy wska nik technologicznej efektywno ci nietrywialnego (niezerowego) procesu 
(x, y)  Z \ {0}.

 Twierdzenie 2
Przy za o eniach (G1) – (G5):

funkcja  (·) jest ci g a i dodatnio jednorodna na (odpowiednio) Z(t) \ {0} oraz 
Z \ {0},
istniej  takie procesy ,  oraz takie liczby M,t, M, e

 , t = 0, 1, …,

 ,



Emil Panek112

,

.

Dowód (i), (ii), (iii) zob. Panek (2003, tw. 5.2) oraz Panek (2013a, tw. 2). W celu 
udowodnienia (iv) zauwa my, e ci g  jest monotonicznie rosn cy i ograni-
czony, wi c istnieje . Za ó my, e . Wówczas 

 . (1)

W my l (G5) . 
Funkcja (·) jest ci g a, wi c 

 .

Bior c  dostajemy:

   dla   ,

co przeczy (1). 

Liczby M,t, M nazywamy optymalnymi wska nikami technologicznej efek-
tywno ci produkcji (odpowiednio) w niestacjonarnej gospodarce Gale’a w okresie t 
oraz w niestacjonarnej gospodarce Gale’a z graniczn  technologi . Podobnie pro-
cesy ,  nazywamy optymalnymi procesami produkcji (odpowiednio) 
w gospodarce w okresie t oraz w gospodarce z graniczn  technologi . Procesy te s  
okre lone z dok adno ci  do struktury (mno enia przez dowoln  liczb  dodatni ).

Dodatkowo zak adamy, e graniczna przestrze  produkcyjna spe nia nast puj cy 
warunek, znany w teorii magistral jako tzw. warunek regularno ci:

(G6) .

Gospodark  spe niaj c  ten warunek nazywamy granicznie regularn . Proces 
 nazywamy granicznym optymalnym procesem produkcji. Nietrudno zauwa-

y , e wobec (G3) w granicznie regularnej gospodarce Gale’a 

 . (2)

Mówi c o granicznym optymalnym procesie produkcji wsz dzie dalej mamy 
na my li proces  maj cy w asno  (2). O wektorze  
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mówimy, e charakteryzuje struktur  produkcji (oraz nak adów) w granicznie opty-
malnym procesie  (tutaj i dalej: . Pó prost  

 

nazywamy magistral  produkcyjn  lub promieniem von Neumanna w niestacjonarnej 
gospodarce zbie nej do technologii granicznej. 

Niech  oznacza wektor cen towarów w gospodarce. 
Wówczas  przedstawia warto  nak adów, a  war-
to  produkcji w procesie (x, y). Liczb

 ,

gdzie , nazywamy wska nikiem ekonomicznej efektywno ci procesu (x, y) 
przy cenach p. Je eli gospodarka Gale’a jest granicznie regularna, to 

  (3)

(wsz dzie tam gdzie ) oraz

 

(zob. np. Panek, 2003, tw. 5.3). Wektor  nazywamy wektorem cen von Neumanna 
w gospodarce Gale’a z graniczn  technologi . O trójce  mówimy, e 
charakteryzuje niestacjonarn  gospodark  Gale’a z graniczn  technologi  w równo-
wadze von Neumanna6.

Poni szy warunek zapewnia jednoznaczno  magistrali produkcyjnej7:

(G7) .

Mówi o tym poni sze twierdzenie.

6 W równowadze takiej dochodzi do zrównania efektywno ci ekonomicznej produkcji z jej efek-
tywno ci  technologiczn  na najwy szym poziomie, jaki przy cenach von Neumanna mo e osi gn  
niestacjonarna gospodarka z graniczn  technologi .

7 Warunek ten mówi, e efektywno  ekonomiczna jakiegokolwiek procesu poza magistral  jest 
ni sza od optymalnej. Mo na go os abi , co prowadzi do zast pienia promienia von Neumanna – pó prostej 
w  – wi zk  promieni (magistral). Ro nie wówczas z o ono  modelu.
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 Twierdzenie 3 
W granicznie regularnej gospodarce Gale’a spe niaj cej warunek (G7) magistrala 

produkcyjna N jest okre lona jednoznacznie.

Dowód. Za ó my, e istniej  dwie magistrale:

 , .

Wówczas  oraz:

 ,

 ,

 .

Poniewa  , wi c . Wtedy z (G7) wynika, e . Otrzymana 
sprzeczno  zamyka dowód. 

4. DYNAMIKA. TRZY TWIERDZENIA O MAGISTRALI

Ustalmy zbiór okresów czasu T = {0, 1, … , t1}, t1 < + . Nazywamy go horyzon-
tem (funkcjonowania) gospodarki. Okres ko cowy t1 wyznacza d ugo  horyzontu T. 
We my ci g procesów , t = 0, 1, … , t1. Gospodarka jest zamkni ta 
w tym sensie, e nak ady w (kolejnym) okresie t +1 mog  pochodzi  w niej tylko 
z produkcji wytworzonej w (poprzednim) okresie t:

 , t = 0, 1, … , t1 – 1.

W wietle (G3) prowadzi to do warunku:

 , t = 0, 1, … , t1 – 1. (4)

Niech y0 b dzie ustalonym pocz tkowym wektorem produkcji:

 . (5)

O ci gu wektorów produkcji  spe niaj cym warunki (4), (5) mówimy, e 
opisuje (tworzy) (y0, t1) – dopuszczalny proces wzrostu w niestacjonarnej gospo-
darce Gale’a z graniczn  technologi . Przy przyj tych za o eniach, dla dowolnego 
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pocz tkowego wektora y0  0 oraz dowolnej d ugo ci horyzontu T istniej  (y0, t1) – 
dopuszczalne procesy wzrostu.

Postawmy nast puj ce zadanie maksymalizacji warto ci produkcji mierzonej 
w cenach von Neumanna, wytworzonej w ostatnim okresie t1 horyzontu T 8:

 

 p.w. (4), (5) (6)

 (wektor y0 ustalony).

Zadanie to ma rozwi zanie, które oznaczamy przez  i nazywamy  
– optymalnym procesem wzrostu w niestacjonarnej gospodarce Gale’a z graniczn  
technologi 9.

We wszystkich twierdzeniach o magistrali prezentowanych dalej wa ny jest nast -
puj cy warunek mówi cy o mo liwo ci doj cia gospodarki do magistrali10:

(G8) Istnieje taki  – dopuszczalny proces wzrostu , , e 

 .

 Twierdzenie 4 („S abe” twierdzenie o magistrali)
Je eli niestacjonarna gospodarka Gale’a z graniczn  technologi  spe nia warunki 

(G1) – (G8), to  istnieje taka liczba naturalna k , e liczba okresów, w których 
struktura produkcji  w  – optymalnym procesie wzrostu 

 spe nia warunek

 

nie przekracza k . Liczba k  nie zale y od d ugo ci horyzontu T.

Dowód, Panek (2013a, tw. 4). 

„S abe” twierdzenie o magistrali g osi, e optymalne procesy wzrostu „prawie 
zawsze”, za wyj tkiem co najwy ej pewnej – niezale nej od d ugo ci horyzontu T – 

8 Jest to, innymi s owy, zadanie wyboru z wi zki wszystkich (y0, t1) – dopuszczalnych procesów 
wzrostu takiego procesu, który w ko cowym okresie t1 prowadzi do maksymalnej warto ci produkcji 
(mierzonej w cenach von Neumanna).

9 Zob. Panek (2003 rozdz. 5, tw. 5.7), które wprawdzie odnosi si  do stacjonarnej gospodarki 
Gale’a ze sta  technologi , Z(t) = Z, t = 0, 1, …, ale przytoczony tam dowód w pe ni stosuje si  tak e 
do niestacjonarnej gospodarki ze zmienn  technologi .

10 W twierdzeniu 5 warunek ten spe nia proces optymalny.
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sko czonej liczby okresów, przebiegaj  dowolnie blisko (w sensie odleg o ci k towej) 
magistrali, któr  wyznacza graniczna technologia. Na samej magistrali gospodarka 
osi ga najwy sze tempo wzrostu.

Szczególn  sytuacj  mamy, gdy proces optymalny w pewnym okresie dociera do 
magistrali, o czym mówi kolejne twierdzenie. 

 Twierdzenie 5 („Bardzo silne” twierdzenie o magistrali)
Je eli w niestacjonarnej gospodarce Gale’a spe niaj cej warunki (G1) – (G8) 

 – optymalny proces wzrostu  w pewnym okresie  pro-
wadzi do magistrali N, tj. spe nia warunek , to 

 .

Dowód, Panek (2013a, tw. 5). 

Zgodnie z tym twierdzeniem, je eli proces optymalny w pewnym okresie osi ga 
magistral , to pozostaje na niej wsz dzie dalej, za wyj tkiem co najwy ej ostatniego 
okresu horyzontu T.

W nast pnym „silnym” twierdzeniu o magistrali (twierdzenie 6) pokazujemy, e 
nawet gdy optymalny proces wzrostu nie dociera do magistrali, jego „wytr cenie” 
poza  – otoczenie magistrali mo e mie  miejsce tylko na pocz tku i/lub pod koniec 
horyzontu T, niezale nie od jego d ugo ci (niezale nie od t1). Przy dowodzie wa n  
rol  gra warunek (G9), który sformu ujemy za chwil , oraz nast puj cy lemat.

 Lemat 1 
Je eli zachodz  warunki (G1) – (G8), to

 

 ,

gdzie:  oraz .

Dowód, Panek (2015, lemat 1). 

Lemat g osi, e je li struktura nak adów  w procesie (x, y)  Z jest dosta-
tecznie bliska struktury produkcji  na magistrali N, to z nak adów tych mo na 
wytworzy  produkcj  z (technologiczn ) efektywno ci  dowolnie blisk  optymalnej 
efektywno ci M.

W celu sformu owania warunku (G9) ustalmy liczb   > 0 i utwórzmy zbiór

 .
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Przy przyj tych za o eniach Z( ) jest zbiorem zwartym, a funkcja  nieujemna 
i ci g a na Z( ) oraz

 ,

(zob. Panek, 2003, lemat 5.2), czyli bior c  mamy:

 . (7)

Funkcja b(·) jest nieujemna i nierosn ca na obszarze okre lono ci oraz b( )  M 
przy   0, zatem M  ( )  0 przy   0. Podobnie jak w artykule Panek (2013b) 
zak adamy, e:

(G9) Funkcja b(·) maleje (równowa nie b(·) = M – b(·) ro nie) na obszarze 
okre lono ci11. 

 Twierdzenie 6 („Silne” twierdzenie o magistrali)
We my dowolny  – optymalny proces wzrostu  (rozwi za-

nie zadania (6). Je eli zachodz  warunki (G1) – (G9), to  istnieje taka liczba 
naturalna k, e 

 .

Dowód12. Wybierzmy dowoln  liczb   > 0. Odpowiada jej liczba  
spe niaj ca warunek (7). We my liczb   oraz liczb   z lematu, 
spe niaj c  warunek  (taka liczba istnieje, 
gdy  ).

Zgodnie ze „s abym” twierdzeniem o magistrali, istnieje taka liczba naturalna , 
e je eli , to

  (8)

co najmniej raz w horyzoncie T = {0, 1, …, t1}. Wektor  w (8) jest 
oczywi cie dodatni. Niech , oraz  b dzie pierwszym (po ), a 2 
ostatnim okresem horyzontu T, w którym zachodzi warunek (8). Zgodnie z lematem 

, lub inaczej 

 , (9)

gdzie , , .

11 Efektywno  ekonomiczna procesu produkcji maleje w miar  jak struktura nak adów odbiega w nim 
od optymalnej. Warunek ten zachodzi np. gdy przestrze  produkcyjna Z jest sto kiem silnie wypuk ym.

12 Dowód wzorowany na dowodzie twierdzenia 3 w pracy Panek (2015).
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W my l (G8) istnieje taki  – dopuszczalny proces wzrostu , , 
e  oraz , czyli . Poniewa  

 oraz , wi c 

 ,

czyli

 ,

gdzie  (gdy  ). St d oraz z (9) wynika, e proces  postaci:

 

jest (y0, t1) – dopuszczalny. Z definicji optymalnego procesu  otrzymujemy:

 . (10)

Niech  b dzie liczb  okresów mi dzy 1 i 2, w których

 .

Poka emy, e . Z (3), (4), (7) otrzymujemy: 

 . (11)

cz c (10), (11) dochodzimy do nierówno ci

 ,

czyli:

 .

Zwa ywszy e , nierówno  t  mo na zapisa  inaczej tak:

 . (12)

Zgodnie z lematem , wi c , czyli 
. Wtedy  lub inaczej:
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 .

St d oraz z (12) otrzymujemy:

 . (13)

Poniewa   (gdy   i funkcja (·) jest rosn ca, zob. 
(G9) oraz   (0, ( )) i t1  2, z (13) dostajemy:

 ,

czyli:

 .

Jedyn  nieujemn  liczb  ca kowit  spe niaj c  ten warunek jest . W charakterze 
liczby k, o której mowa w tezie twierdzenia, mo emy przyj  . 

5. UWAGI KO COWE

Udowodnione „s abe” oraz „silne” twierdzenie o magistrali (twierdzenia 4, 6) 
pozostaj  prawdziwe tak e bez za o enia (G8), gdy warunek pocz tkowy (5) zast -
pimy silniejszym warunkiem:

  (5’)

oraz za o ymy, e graniczny optymalny proces produkcji  spe nia nie tylko 
postulat regularno ci, ale jest tak e dopuszczalnym procesem w gospodarce Gale’a 
we wszystkich okresach czasu t = 0, 1, …, czyli

 .

atwo pokaza , e przy takich za o eniach warunek (G8) jest spe niony dla . 
W twierdzeniu 2(iii) zachodzi wtedy oczywi cie silniejszy warunek: . 

Warto ci  dodan  twierdzenia 6 jest fakt, e przy jego dowodzie nie wymaga si  
stacjonarno ci gospodarki. Natomiast s abo ci  jest przyj ta, trudna do zweryfikowa-
nia, hipoteza o zbie no ci technologii produkcji (przy t  + ) do pewnej technologii 
granicznej. Stwarza to interesuj ce pole dla dalszych bada .
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„SILNY” EFEKT MAGISTRALI W MODELU NIESTACJONARNEJ GOSPODARKI GALE’A 
Z GRANICZN  TECHNOLOGI

S t r e s z c z e n i e

W nawi zaniu do pracy Panek (2013a) prezentujemy dowód „silnego” twierdzenia o magistrali 
w niestacjonarnej gospodarce Gale’a ze zmienn  technologi  zbie n  do pewnej technologii granicz-
nej. Przy dowodzie twierdzenia istotn  rol  gra za o enie, e technologiczna efektywno  produkcji 
w gospodarce maleje w miar  jak struktura produkcji odbiega w niej od struktury optymalnej. 

Artyku  wpisuje si  w nurt nielicznych prac z ekonomii matematycznej zawieraj cych dowody 
twierdze  o magistrali w dynamicznych modelach niestacjonarnych gospodarek typu Neumanna-Gale’a.

S owa kluczowe: niestacjonarna gospodarka Gale’a z graniczn  technologi , ceny von Neumanna, 
magistrala produkcyjna
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“STRONG” TURNPIKE EFFECT IN THE NON-STATIONARY GALE ECONOMY 
WITH LIMIT TECHNOLOGY

A b s t r a c t

This article, in reference to Panek (2013a) presents proof of the “strong” turnpike theorem in 
the non-stationary Gale economy with changeable technology convergent to some limit technology. 
In the proof of the theorem assumption, that production processes efficiency in the economy is the lower 
the more the investment/input structure in such processes differs the optimum, play significant roles.

The paper is part of trend of few works of mathematical economics containing proofs of the 
turnpike theorems in the non-stationary dynamic Neumann-Gale economic models.

Keywords: non-stationary Gale-type economy with limit technology, von Neumann prices, 
production turnpike 




