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1.WSTĉP

Mimo upáywu ponad póá wieku od czasu powstania zrĊbów teorii magistral (por.
bibliogra¿Ċ zamieszczoną w pracy Panek, 2011), jej zasadnicze wyniki w postaci
tzw. twierdzeĔ o magistrali uzyskano dotąd gáównie w klasie modeli stacjonarnych
gospodarek typu Neumanna-Gale’a-Leontiefa. Do nielicznych naleĪą twierdzenia
o magistrali w modelach gospodarek niestacjonarnych (ze zmienną technologią; por.
np. Gantz, 1980; Keeler, 1972). W nurt ten wpisują siĊ m. in. artykuáy Panek (2013a,
2013b), w których przeĞledzono tzw. „sáaby” oraz „bardzo silny” efekt magistrali
w niestacjonarnych gospodarkach von Neumanna oraz Gale’a ze zmienną technologią
zbieĪną do pewnej technologii granicznej, determinującej ksztaát magistrali produkcyjnej1.
Wprawdzie w obu wspomnianych pracach gospodarka na magistrali osiąga maksymalne tempo wzrostu, pozostaje ono jednak staáe (niezmienne w czasie) w caáym
okresie jej funkcjonowania. PoniĪej prezentujemy dowód „sáabego” twierdzenia
o magistrali w niestacjonarnej gospodarce Gale’a z tempem produkcji rosnącym na
magistrali z upáywem czasu.
2. POSTAû OGÓLNA NIESTACJONARNEGO MODELU GALE’A

Standardowo przez t oznaczamy zmienną czasu przebiegającą pewien skoĔczony zbiór okresów T = {0,1, ..., t1}, który nazywamy horyzontem gospodarki.
W gospodarce mamy skoĔczoną liczbĊ n zuĪywanych lub wytwarzanych towarów.
Symbolem x(t) = (x1(t),...,xn(t)) oznaczamy wektor towarów zuĪywanych w okresie
t (wektor nakáadów), a przez y(t) = (y1(t),...,yn(t)) wektor towarów wytwarzanych
w okresie t (wektor produkcji). Gdy w pewnym okresie t  T z nakáadów x(t) moĪna
w gospodarce wytworzyü produkcjĊ y(t), to o parze x(t), y(t) mówimy, Īe tworzy
dopuszczalny proces produkcji (w okresie t). Przez Z(t) ܴ ؿାଶ oznaczamy zbiór
1

Pewną specy¿czną klasą „macierzowych” niestacjonarnych modeli von Neumanna z graniczną
technologią zajmuje siĊ J. N. Czeremnych (1982, rozdz. 4).
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wszystkich procesów produkcji dopuszczalnych w Ğwietle technologii, jaką gospodarka dysponuje w okresie t. Zapis (x, y)  Z (t) (równowaĪnie x(t), y(t)  Z (t))
oznacza, Īe w okresie t z nakáadów x gospodarka jest w stanie wytworzyü produkcjĊ y.
Przestrzenie produkcyjne ze zmienną technologią Z(t) speániają nastĊpujące
warunki:
(G1) ሺݔଵ ǡ ݕଵ ሻ ܼ גሺݐሻሺ ݔଶ ǡ  ݕଶ ሻ ܼ גሺݐሻߙǡ ߚ  Ͳ൫ሺߙݔଵ  ߚ ݔଶ ǡ ߙݕଵ  ߚ ݕଶ ሻ ܼ גሺݐሻ൯.
(G2) ሺݔǡ ݕሻ ܼ גሺݐሻሺ ݔൌ Ͳ ฺ  ݕൌ Ͳሻ.
(G3) ሺݔǡ ݕሻ ܼ גሺݐሻ ݔᇱ  ݕ أ Ͳݔ ؤᇱ ݕ أ൫ሺ ݔᇱ ǡ  ݕᇱ ሻ ܼ גሺݐሻ൯.
(G4) Przestrzenie produkcyjne Z(t) są zbiorami domkniĊtymi w R2n.
(G5) Z(t)Z(t+1), t = 0, 1,…, t1-1.
Z interpretacją ekonomiczną tych warunków moĪna zapoznaü siĊ np. w pracy Panek
(2013b).
àatwo zauwaĪyü, Īe przestrzenie produkcyjne speániające warunki (G1)-(G5)
są stoĪkami domkniĊtymi zawartymi w ܴାଶ , z wierzchoákami w 0. Z warunku
(x, y)  Z (t) oraz (x, y) z 0 wynika, Īe x z 0. Dalej interesują nas tylko takie
nietrywialne (niezerowe) procesy (x, y).
3. CHWILOWA RÓWNOWAGA VON NEUMANNA

WeĨmy proces produkcji (x, y)  Z (t), (x, y) z 0. LiczbĊ
ߙሺݔǡ ݕሻ ൌPD[ሼߙȁߙݕ أ ݔሽ

nazywamy tradycyjnie wskaĨnikiem technologicznej efektywnoĞci procesu
(x, y). MoĪna udowodniü, Īe funkcja Į jest ciągáa i dodatnio jednorodna stopnia 0 na
Z(t)\{0}, zob. np. Panek (2003, rozdz.5, tw. 5.2). LiczbĊ
ߙெǡ௧ ൌ



ሺ௫ǡ௬ሻאሺ௧ሻ̳ሼሽ

ߙሺݔǡ ݕሻ

(1)

nazywamy optymalnym wskaĨnikiem technologicznej efektywnoĞci produkcji w niestacjonarnej gospodarce Gale’a w okresie t. JeĪeli speánione są warunki (G1)-(G5),
to zadanie (1) ma rozwiązanie, tj.
൫ݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻ൯ ܼ גሺݐሻ൫ߙ൫ݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻ൯ ൌ ߙெǡ௧ ൯

(2)

oraz
ߙெǡ௧ାଵ  ߙெǡ௧ ,

t = 0,1,…,ݐଵ െ ͳ,

(3)
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zob. Panek (2013b, tw.2). O parze ሺݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻሻ ܼ גሺݐሻ mówimy, Īe tworzy optymalny
proces produkcji w okresie t. Z dodatniej jednorodnoĞci stopnia 0 funkcji Į wynika, iĪ
 ߣ Ͳ൫ߙሺݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻሻ ൌ ߙሺߣݔҧ ሺݐሻǡ ߣݕതሺݐሻሻ ൌ ߙெǡ௧ ൯,

co prowadzi do wniosku, Īe optymalne procesy produkcji są  t  T okreĞlone
z dokáadnoĞcią do mnoĪenia przez staáą dodatnią.
Dalej zajmujemy siĊ taką niestacjonarną gospodarką Gale’a, speániającą warunki
(G1)-(G5), w której:
(G6)  ܶ ג ݐቀ൫ݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻ൯ ܼ גሺݐሻȁߙ൫ݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻ൯ ൌ  ߙெǡ௧ ݕ  רതሺݐሻ  ͲቁǤ
Warunek ten gáosi, Īe w kaĪdym okresie horyzontu T moĪna wskazaü optymalny
proces produkcji, w którym wytwarzane są wszystkie towary. GospodarkĊ speániającą
ten warunek przyjĊto nazywaü regularną (Gale, 1956, Makarow, Rubinow, 1973).
Z (G6) oraz (G3) wynika, Īe
ܶ ג ݐ൫ݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻ൯ ܼ גሺݐሻ൫ߙெǡ௧ ݔҧ ሺݐሻ ൌ ݕതሺݐሻ  Ͳ൯Ǥ

(4)

Mówiąc o optymalnym procesie produkcji w okresie t mamy dalej na myĞli proces
൫ݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻ൯ speániający warunek (4).

Niech p(t) = (p1(t),..., pn(t))  0 bĊdzie wektorem cen towarów w gospodarce
w okresie t oraz ൫ݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻ൯ ܼ גሺݐሻ. LiczbĊ
ۃሺ௧ሻǡ௬ۄ

ߚ൫ݔǡ ݕǡ ሺݐሻ൯ ൌ ۃሺ௧ሻǡ௫ۄ

(tam gdzie jest okreĞlona) nazywamy wskaĨnikiem ekonomicznej efektywnoĞci procesu (x, y)  Z (t) przy cenach p(t) (tutaj i dalej ܽۃǡ ܾ =ۄσ ܽ ܾ ). W regularnej
gospodarce Gale’a  t  T istnieje taki wektor cen ҧሺݐሻǡ przy których:
ሺݔǡ ݕሻ ܼ גሺݐሻ൫ۃҧ ሺݐሻǡ  ۄݕെ ߙெǡ௧ ۃҧሺݐሻǡ  ۄݔ Ͳ൯

(5)

ߚሺݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻǡ ҧሺݐሻሻ ൌ  ሺ௫ǡ௬ሻגሺ௧ሻךሼሽ ߚሺݔǡ ݕǡ ҧ ሺݐሻሻ ൌ ߙெǡ௧ ,

(6)

oraz
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zob. Panek (2003, rozdz. 5, tw. 5.3)2. Nazywamy go wektorem cen von Neumanna
w niestacjonarnej gospodarce Gale’a w okresie t. O trójce ൛ߙெǡ௧ ǡ ൫ݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻ൯ǡ ҧሺݐሻൟ
mówimy, Īe charakteryzuje niestacjonarną gospodarkĊ Gale’a w chwilowej równowadze von Neumanna (opisuje stan równowagi chwilowej von Neumanna w niestacjonarnej gospodarce Gale’a).
Zgodnie z (5), (6) równowaga chwilowa oznacza taki stan gospodarki w okresie
t, mierzony wielkoĞcią produkcji i cenami, w którym dochodzi do zrównania ekonomicznej efektywnoĞci produkcji z jej efektywnoĞcią technologiczną na najwyĪszym,
moĪliwym do osiągniĊcia poziomie. Ceny von Neumanna oraz optymalne procesy
produkcji w takiej równowadze są okreĞlone z dokáadnoĞcią do struktury (mnoĪenia przez staáą dodatnią). W szczególnoĞci zakáadamy, Īe moĪliwe jest ustalenie
takich cen von Neumanna ҧሺݐሻ w poszczególnych okresach t  גT, aby (niezaleĪnie
od dáugoĞci horyzontu T) byáy one nierosnące i jednostajnie ograniczone (z doáu
i z góry):
(G7) ҧሺ ݐ ͳሻ  أҧሺݐሻƬ Ͳ൏ ߨ  ߨ௫ ൏ λሺߨ  ԡҧሺݐሻԡ  ߨ௫ ሻ
(tutaj oraz wszĊdzie dalej ԡܽԡ ൌ σȁܽ ȁ ).
4. DYNAMIKA. MAGISTRALA PRODUKCYJNA

WeĨmy proces (x(t), y(t)  Z (t)). Zakáadamy, Īe gospodarka jest zamkniĊta
w tym sensie, Īe nakáady w okresie nastĊpnym pochodzą w niej z produkcji wytworzonej w okresie poprzednim: ݔሺ ݐ ͳሻ ݕ أሺݐሻ. W Ğwietle warunku (G3) prowadzi
to do inkluzji:
൫ݕሺݐሻǡ ݕሺ ݐ ͳሻ൯ ܼ גሺ ݐ ͳሻǡ ݐൌ Ͳǡͳǡ ǥ ǡ ݐଵ െ ͳǤ

(7)

Ustalmy początkowy wektor produkcji:
ݕሺͲሻ ൌ   ݕ  ͲǤ

(8)

௧భ
O ciągu wektorów ሼݕሺݐሻሽ௧ୀ
speániającym warunki (7)-(8) mówimy, Īe tworzy
0
(y , t1) – dopuszczalny proces wzrostu w niestacjonarnej gospodarce Gale’a. Rozpatrzmy zadanie maksymalizacji wartoĞci produkcji wytworzonej w ostatnim okresie
horyzontu T, mierzonej w cenach von Neumanna ҧሺݐଵ ሻǣ

PD[ۃҧ ሺݐଵ ሻǡ ݕሺݐଵ ሻۄ,
2

(9)

W powoáanej pracy dowód przeprowadzony jest wprawdzie dla stacjonarnej gospodarki Gale’a
(ze staáą w czasie przestrzenią produkcyjną Z), ale w peáni stosuje siĊ takĪe do niestacjonarnej gospodarki
speániającej warunki (G1)-(G6). Wystarczy przyjąü Z t) = Z, ҧ ሺݐሻ ൌ ҧ RUD] ߙெǡ௧ ൌ ߙெ .
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Aby siĊ przekonaü, iĪ zadanie to ma rozwiązanie wystarczy zauwaĪyü, Īe jest ono
równowaĪne z zadaniem
௬גோ

బ ǡభ

ۃҧሺݐଵ ሻǡ ۄݕ

maksymalizacji liniowej ( a wiĊc ciągáej) funkcji na zwartym zbiorze
௧భ
ܴ௬ బ ǡ௧భ ൌ  ൛ݕȁ ݕൌ ݕሺݐଵ ሻ dla pewnego (y0, t1) – dopuszczalnego procesu ሼݕሺݐሻሽ௧ୀ
ൟ
wektorów produkcji moĪliwych do wytworzenia w koĔcowym okresie t1 w jakimkolwiek (y0, t1) – dopuszczalnym procesie wzrostu, zob. np. Panek (2003, rozdz.5, lemat
భ
5.1). Rozwiązanie ሼ כ ݕሺݐሻሽ௧௧ୀ
zadania (9)-(10) nazywamy ൫ ݕ ǡ ݐଵ ǡ ҧሺݐଵ ሻ൯ – optymalnym procesem wzrostu w niestacjonarnej gospodarce Gale’a.
WeĨmy optymalny proces produkcji ൫ݔҧ ሺͲሻǡ ݕതሺͲሻ൯ ܼ גሺͲሻ (w okresie początkowym t = 0), w którym ݕതሺͲሻ  Ͳ (warunek regularnoĞci, zob.(4)). Istnieje wówczas
optymalny proces produkcji ൫ݔҧ ሺͳሻǡ ݕതሺͳሻ൯ ܼ גሺͳሻǡ w którym ݔҧ ሺͳሻ ݕ أതሺͲሻ. Rozumując analogicznie dalej widzimy, Īe istnieje ciąg optymalnych procesów produkcji
భ
ሼݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻሽ௧௧ୀ
, w którym ݔҧ ሺ ݐ ͳሻ ݕ أതሺݐሻ,  ݐൌ Ͳǡ ͳǡ ǥ ǡ ݐଵ െ ͳ. Postulujemy nieco
wiĊcej, a mianowicie:
௧భ
(G8) Istnieje ciąg ሼݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻሽ௧ୀ
optymalnych procesów produkcji speániających
warunek (4), w którym nakáady w okresie nastĊpnym są równe produkcji wytworzonej w okresie poprzednim:

ݔҧ ሺ ݐ ͳሻ ൌ  ݕതሺݐሻǡ  ݐൌ Ͳǡ ͳǡ ǥ ǡ ݐଵ െ ͳǤ

(11)

Wówczas istnieje ሺݕത  ǡ ݐଵ ሻ – dopuszczalny proces wzrostu postaci3:
ݕതሺݐሻ ൌ ൫ς௧ఛୀଵ ߙெǡఛ ൯ݕതሺͲሻǡ ݐൌ ͳǡ ǥ ǡ ݐଵ .

(12)

Proces ten jest okreĞlony z dokáadnoĞcią do mnoĪenia przez staáą dodatnią w tym
௧భ
sensie, Īe  ߣ Ͳ proces ሼߣݕതሺݐሻሽ௧ୀ
jest ሺߣݕതሺͲሻǡ ݐଵ ሻ – dopuszczalny. Co wiĊcej,
ఒ௬തሺ௧ሻ

௬തሺ௧ሻ

൫ς

 ߣ Ͳ ൬ԡఒ௬തሺ௧ሻԡ ൌ ԡ௬തሺ௧ሻԡ ൌ ฮ൫ςഓసభ


ఈಾǡഓ ൯௬തሺሻ

തሺሻฮ
ഓసభ ఈಾǡഓ ൯௬

௬തሺሻ

ൌ ԡ௬തሺሻԡ ൌ  ݏҧ ൌ ܿݐݏ݊Ǥ  Ͳ൰,

(13)

Proces ten początkuje wektor produkcji ݕത  i nie naleĪy go myliü z procesem (y0, t1) – dopuszczalnym.
3
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tj. proces taki charakteryzuje siĊ staáą w czasie (optymalną) strukturą produkcji. Póáprostą
ܰ ൌ  ሼߣݏҧȁߣ  Ͳሽ

nazywamy magistralą produkcyjną (promieniem von Neumanna) w niestacjonarnej
gospodarce Gale’a. Na magistrali gospodarka rozwija siĊ w maksymalnym, zmieniającym siĊ w czasie tempie4, zachowując przy tym jednak staáą strukturĊ produkcji.
5. TWIERDZENIE O MAGISTRALI

Zgodnie z (5), (6) efektywnoĞü ekonomiczna dowolnego dopuszczalnego procesu
produkcji w okresie t nie przekracza technologicznej efektywnoĞci procesu optymalnego. Dalej, w celu zapewnienia jednoznacznoĞci magistrali zakáadamy, Īe w kaĪdym
okresie t  גT efektywnoĞü ekonomiczna dowolnego procesu dopuszczalnego leĪącego
poza magistralą jest niĪsza od maksymalnej technologicznej efektywnoĞci osiąganej
przez gospodarkĊ w tym okresie na magistrali:
ۃҧ ሺ௧ሻǡ௬ۄ

(G9) ܶ ג ݐሺݔǡ ݕሻ ܼ גሺݐሻቆሺݔǡ ݕሻ ് Ͳ ߚ ֜ ܰ ב ݔ ר൫ݔǡ ݕǡ ҧሺݐሻ൯ ൌ ۃҧ ሺ௧ሻǡ௫ ۄ൏ ߙெǡ௧ ቇ .
JeĪeli speániony jest ten warunek, to
 ߝ Ͳߜ ܶ ג ݐఌǡ௧  א൫Ͳǡ ߙெǡ௧ ൯ሺݔǡ ݕሻ ܼ אሺݐሻ
௫

ቀቛԡ௫ԡ െ ݏҧቛ  ߝ ֜ ߚ൫ݔǡ ݕǡ ҧሺݐሻ൯  ߙெǡ௧ െ ߜఌǡ௧ ቁǤ

(14)

Dowód przebiega podobnie jak dowód lematu 5.2 w pracy Panek (2003)5.
ఋ
Liczby įİ,t, ĮM,t w (14) speániają warunek Ͳ ൏ ఈ ഄǡ ൏ ͳ, co nie wyklucza jednak
ಾǡ
takiej maáo realistycznej sytuacji, gdy przy rosnącej nieograniczenie dáugoĞci horyzontu T = {0,1,..., t1}:
limt įİ,t = 0 dla pewnej liczby İ > 0
(tj. gdy z upáywem czasu efektywnoĞü ekonomiczna procesu produkcji zbliĪa siĊ do
optymalnej, mimo Īe struktura tego procesu stale odbiega o İ od struktury optymalnej
ݏҧሻ. Dlatego dalej przyjmujemy, Īe
ఋ

(G10)  ߝ Ͳߥఌ  Ͳݐଵ  Ͳ ܶ א ݐ൬ఈ ഄǡ  ߥఌ ൰Ǥ
ಾǡ

4
5

Generalnie rosnącym ze wzglĊdu na rozwój technologii, zob. (3).
NaleĪy podstawiü Z(t) ĮM,t ,įİ,t, zamiast Z, ĮM,įİ
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Warunek ten nie wyklucza wzrostu efektywnoĞci produkcji ĮM,t (nawet nieograniczonego), ale pod warunkiem odpowiedniego (tego samego rzĊdu) wzrostu įİ,t. W sensie
geometrycznym warunek (G9) oznacza specy¿czny ksztaát przestrzeni produkcyjnych
Z(t): stoĪków z upáywem czasu „coraz silniej wypukáych” w otoczeniu magistral.
Ƒ Twierdzenie („Sáabe” twierdzenie o magistrali)
JeĪeli niestacjonarna gospodarka Gale’a speánia warunki (G1)-(G10), to İ > 0
istnieje taka liczba naturalna kİ, Īe liczba okresów czasu, w których ൫ ݕ ǡ ݐଵ ǡ ҧሺݐଵ ሻ൯
௧భ
– optymalny proces wzrostu ሼ כ ݕሺݐሻሽ௧ୀ
speánia warunek
௬  כሺ௧ሻ

ቛԡ௬ כሺ௧ሻԡ െ ݏҧቛ  ߝ

(15)

nie przekracza kİ. Liczba kİ nie zaleĪy od dáugoĞci horyzontu T = {0,1,..., t1}.
Dowód. Początkowy wektor produkcji y0 oraz wektor ݏҧ struktury produkcji na magistrali są dodatnie (zob. (8), (13)), zatem istnieje taka liczba ı> 0, Īe  ݕ ݏߪ ؤҧ Przyjmując w (12) ݕതሺͲሻ ൌ ߪݏҧǡ zwaĪywszy na (G3), otrzymujemy (y0, t1) – dopuszczalny
భ
proces ሼݕሺݐሻሽ௧௧ୀ

ݕሺݐሻ ൌ ൜

 ݕ ǡ݈݀ܽ ݐൌ Ͳǡ 
ݕതሺݐሻǡ ݈݀ܽ ݐൌ ͳǡ ǥ ǡ ݐଵ ǡ


w którym wektor produkcji ݕതሺݐሻ ma postaü (12). Z de¿nicji procesu ൫ ݕǡ ݐଵ ǡ ҧሺݐଵ ሻ൯
௧భ
wynika, Īe
– optymalnego ሼ כ ݕሺݐሻሽ௧ୀ
భ
ۃҧሺݐଵ ሻǡ  כ ݕሺݐଵ ሻ ۄ ۃҧ ሺݐଵ ሻǡ ݕሺݐଵ ሻ ۄൌ ۃҧሺݐଵ ሻǡ ൫ς௧௧ୀଵ
ߙெǡ௧ ൯ݕതሺͲሻ ۄൌ

௧

భ
ൌ ߪ൫ς௧ୀଵ
ߙெǡ௧ ൯ۃҧ ሺݐଵ ሻǡ ݏҧ ۄ ͲǤ

(16)

Zgodnie z (5):
ۃҧ ሺ ݐ ͳሻǡ  כ ݕሺ ݐ ͳሻ ۄ ߙெǡ௧ାଵ ۃҧሺ ݐ ͳሻǡ  כ ݕሺݐሻۄ,  ݐൌ Ͳǡ ͳǡ ǥ ǡ ݐଵ െ ͳ.

Dla t = t1 – 1 mamy:
Ͳ ൏ ۃҧ ሺݐଵ ሻǡ  כ ݕሺݐଵ ሻ ۄ ߙெǡ௧భ ۃҧሺݐଵ ሻǡ  כ ݕሺݐଵ െ ͳሻۄ.

PoniewaĪ ceny von Neumanna są okreĞlone z dokáadnoĞcią do struktury, wiĊc w myĞl
(G7) istnieje taki wektor cen ҧሺݐଵ െ ͳሻ, Īe
ۃҧ ሺݐଵ ሻǡ  כ ݕሺݐଵ െ ͳሻ ۄ ۃҧሺݐଵ െ ͳሻǡ  כ ݕሺݐଵ െ ͳሻۄ,
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a stąd
ۃҧሺݐଵ ሻǡ  כ ݕሺݐଵ ሻ ۄ ߙܯǡۃ ͳݐത ሺ ͳݐെ ͳሻǡ  כݕሺ ͳݐെ ͳሻ ۄ ߙܯǡܯߙ ͳݐǡ ͳݐെͳ ۃത ሺ ͳݐെ ͳሻǡ  כݕሺ ͳݐെ ʹሻۄǤ

Dobierając ceny ҧሺݐଵ െ ʹሻ tak, aby speániony byá warunek
ۃҧ ሺݐଵ െ ͳሻǡ  כ ݕሺݐଵ െ ʹሻ ۄ ۃҧ ሺݐଵ െ ʹሻǡ  כ ݕሺݐଵ െ ʹሻۄ

otrzymujemy
ۃҧ ሺݐଵ ሻǡ  כ ݕሺݐଵ ሻ ۄ ߙெǡ௧భ ߙெǡ௧భ ିଵ ۃҧ ሺݐଵ െ ʹሻǡ  כ ݕሺݐଵ െ ʹሻۄǤ

PostĊpując tak dalej, ostatecznie dochodzimy do warunku:
௧భ
ۃҧ ሺݐଵ ሻǡ  כ ݕሺݐଵ ሻ ۄ ς௧ୀଵ
ߙெǡ௧ ۃҧሺͲሻǡ  ݕ ۄ.

(17)

Oznaczmy przez Lİ zbiór okresów Ĳ1,...,Ĳk < t1, w których zachodzi warunek (15).
Wówczas, zgodnie z (14):
ߚ൫ כ ݕሺݐሻǡ  כ ݕሺ ݐ ͳሻǡ ҧሺ ݐ ͳሻ൯ ൌ

ۃҧ ሺ௧ାଵሻǡ௬  כሺ௧ାଵሻۄ
ۃҧ ሺ௧ାଵሻǤ௬  כሺ௧ሻۄ

 ߙெǡ௧ାଵ െ ߜఌǡ௧ାଵ , ܮ א ݐఌ ,

czyli
ۃҧ ሺ ݐ ͳሻǡ  כ ݕሺ ݐ ͳሻ ۄ ൫ߙெǡ௧ାଵ െ ߜఌǡ௧ାଵ ൯ۃҧ ሺ ݐ ͳሻǡ  כ ݕሺݐሻۄ, ܮ א ݐఌ ǡ

co áącznie z (17) prowadzi do nierównoĞci:
భ
ۃҧ ሺݐଵ ሻǡ  כ ݕሺݐଵ ሻ ۄ ൬ς௧సభ
ߙெǡ௧ ൰ ൫ς௧אഄ൫ߙெǡ௧ െ ߜఌǡ௧ ൯൯ۃҧ ሺͲሻǡ  ݕ ۄǤ
בಽഄ

àącząc (16) i (18) dochodzimy do warunku:
௧

௧

భ
భ
Ͳ ൏ ߪ൫ς௧ୀଵ
ߙெǡ௧ ൯ۃҧሺݐଵ ሻǡ ݏҧ ۄ ൬ς సభ
ߙெǡ௧ ൰ ൫ς௧אഄ൫ߙெǡ௧ െ ߜఌǡ௧ ൯൯ۃҧ ሺͲሻǡ  ݕ ۄǡ
בಽഄ

z którego wynika, Īe
ೖ
ςఛ௧ୀఛ
൬ͳ െ
భ

ఋഄǡ
ఈಾǡ

൰

ఙۃҧ ሺ௧భ ሻǡ௦ҧۄ
ۃҧ ሺሻǡ௬ బ ۄ

 ͲǤ

JednoczeĞnie, zgodnie z (G7)
ߪۃҧ ሺݐଵ ሻǡ ݏҧߪ ۄԡҧሺݐଵ ሻԡݏҧ ߪߨ ݏҧ


ൌ  ܥൌ ܿݐݏ݊Ǥ  Ͳǡ


ۃҧሺͲሻǡ  ݕ ۄ
ԡҧሺͲሻԡݕ௫
ߨ௫ ݕ௫

(18)

Niestacjonarna gospodarka Gale’a z rosnącą efektywnoĞcią produkcji na magistrali
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ൌ  ݕ  Ͳǡ a stąd:
gdzie ݏҧ ൌ  ݏҧ  Ͳ ǡ ݕ௫

ೖ
ςఛ௧ୀఛ
൬ͳ െ
భ

ఋഄǡ
ఈಾǡ

൰   ܥ ͲǤ

Wobec (G10) ostatecznie dochodzimy do nierównoĞci:
ሺͳ െ ߥఌ ሻ  ܥ,

z której otrzymujemy oszacowanie liczby k:
୪୬ 

݇  ୪୬ሺଵିఔ ሻ ൌ ܣǤ
ഄ

W charakterze liczby kİ, o której mowa w tezie twierdzenia, wystarczy wziąü
najmniejszą liczbĊ naturalną wiĊkszą od min {0, A}. Liczba ta nie zaleĪy od dáugoĞci
Ŷ
horyzontu T = {0,1,..., t1}.
Twierdzenie pokazuje, Īe tzw. efekt magistrali – zbliĪania siĊ w dáugich okresach
czasu optymalnych procesów wzrostu do magistrali (w sensie odlegáoĞci kątowej)
– ujawnia siĊ takĪe w niestacjonarnej gospodarce Gale’a z efektywnoĞcią produkcji rosnącą nieograniczenie (np. pod wpáywem postĊpu technologicznego). Nie jest
wykluczone, Īe warunki (G7), (G10) moĪna osáabiü. Wymaga to dalszych badaĔ.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
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NIESTACJONARNA GOSPODARKA GALE’A Z ROSNĄCĄ EFEKTYWNOĝCIĄ PRODUKCJI
NA MAGISTRALI
Streszczenie
W pracach Panek (2013a, 2013b) udowodniono „sáabe” oraz „bardzo silne” twierdzenie o magistrali
w modelach dynamiki ekonomicznej von Neumanna-Gale’a ze zmienną technologią zbieĪną do pewnej
technologii granicznej. Na magistrali produkcyjnej wyznaczonej przez technologiĊ graniczną gospodarka
osiąga najwyĪsze tempo wzrostu, ale jest ono staáe (niezmienne w czasie). W artykule zaprezentowano
dowód magistralnych wáasnoĞci optymalnych procesów w takiej niestacjonarnej gospodarce Gale’a,
w której – w odróĪnieniu od wspomnianych wyĪej prac – tempo wzrostu produkcji na magistrali roĞnie
pod wpáywem postĊpu technologicznego.
Sáowa kluczowe: niestacjonarny model Gale’a, równowaga chwilowa von Neumanna, magistrala
produkcyjna, „sáabe” i „bardzo silne” twierdzenie o magistrali

NON-STATIONARY GALE ECONOMY WITH THE TURNPIKE’S INCREASING PRODUCTION
EFFICIENCY
Abstract
Papers Panek (2013a, 2013b) prove „weak” and „very strong” turnpike theorem in the NeumannGale model of the economic dynamics with changeable technology convergent to some limit technology. The economy achieves the highest growth rate on the production turnpike determined by the limit
technology, nevertheless the growth rate is constant (time-invariant). This article presents proofs of
the turnpike properties of the optimal processes in such a non-stationary Gale economy, in which – in
contrast to the above-mentioned papers production growth rate on the turnpike is increasing due to
technological progress.
Keywords: non-stationary Gale model, von Neumann temporary equilibrium, production turnpike,
„weak” and „very strong” turnpike theorem

