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O PEWNEJ WERSJI TWIERDZENIA O MAGISTRALI
W GOSPODARCE GALE’A ZE ZMIENNĄ TECHNOLOGIĄ
1. WSTĉP1

Artykuá wpisuje siĊ w nurt tych (nielicznych) prac z teorii magistral, w których dowodzi siĊ tzw. efektu magistrali w niestacjonarnych modelach dynamiki ekonomicznej
typu Neumanna-Gale’a2. Do jednej z takich prac naleĪy artykuá Panek (2014), w którym udowodnione zostaáo tzw. „sáabe” twierdzenie o magistrali w niestacjonarnej
gospodarce Gale’a z rosnącym tempem wzrostu produkcji na magistrali gáoszące,
Īe w dáugich okresach czasu (dáugich horyzontach gospodarki) T = {0,1, ..., t1},
t1 < +, optymalne procesy wzrostu przebiegają w dowolnie bliskim (w sensie
odlegáoĞci kątowej) otoczeniu pewnej ĞcieĪki wzrostu, zwanej magistralą, na której
gospodarka rozwija siĊ w najwyĪszym tempie.
Wykorzystując ideĊ dowodu twierdzenia 5 przedstawionego w pracy Panek
(2013b) dowodzimy, Īe jeĪeli w niestacjonarnej gospodarce Gale’a – podobnej do
opisanej we wspomnianej pracy Panek (2014) – optymalny proces wzrostu w pewnym
okresie czasu ݐǍ ൏  ݐଵ dociera do magistrali, a ceny (von Neumanna) nie zmieniają siĊ
zbyt gwaátownie, to niezaleĪnie od dáugoĞci horyzontu (niezaleĪnie od t1) proces taki
przez wszystkie kolejne okresy t  T pozostaje blisko magistrali, za wyjątkiem byü
moĪe koĔcowego okresu t1 .
2. MODEL. RÓWNOWAGA CHWILOWA VON NEUMANNA

Zakáadamy, Īe czas t zmienia siĊ skokowo, t = 0, 1, 2, …. W gospodarce zuĪywa
siĊ i wytwarza n towarów. Przez x(t) = (x1(t), x2(t),...,xn(t)) 0 0 oznaczamy wektor towarów zuĪywanych w okresie t (wektor nakáadów), a przez y(t) = (y1(t),
y2(t),...,yn(t)) 0 0 wektor towarów wytwarzanych w tym okresie (wektor produkcji).
JeĪeli z nakáadów x(t) moĪna wytworzyü produkcjĊ y(t), wtedy o parze (x(t), y(t))
1 Pomysá tego artykuáu zrodziá siĊ po záoĪeniu do druku pracy Panek (2014). Sam model, poza
jednym warunkiem, nie róĪni siĊ od jego wersji przedstawionej we wspomnianej pracy. Prezentujemy
go maksymalnie syntetycznie, odsyáając zainteresowanego Czytelnika do pracy autora z 2014 r.
2 Zob. np. Gantz (1980), Joshi (1997), Keeler (1972), Panek (2013a,b, 2014).
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mówimy, Īe opisuje dopuszczalny proces produkcji w okresie t. Przez ܼሺݐሻ ܴ ؿାଶ
oznaczamy zbiór wszystkich dopuszczalnych procesów produkcji w gospodarce
w okresie t = 0, 1, 2, …. Nazywamy go przestrzenią produkcyjną Gale’a w okresie t. Warunek (x(t), y(t))  Z(t) (równowaĪnie (x, y)  Z(t) oznacza, Īe w okresie t
z nakáadów x(t) moĪliwe jest wytworzenie produkcji y(t). Przestrzenie produkcyjne
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 ܼ גሺݐሻ൯Ǥ
(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) Zbiory Z(t) są domkniĊte w R2n.
Warunki powyĪsze obowiązują w caáej pracy. Tak zde¿niowane przestrzenie produkଶ
cyjne są stoĪkami zanurzonymi w ܴା
z wierzchoákami w 0, których ksztaát moĪe
zmieniaü siĊ z czasem, stosownie do zmian technologii produkcji (szerzej: postĊpu
technologiczno-organizacyjnego) w gospodarce. Z warunku (G2) wynika, Īe jeĪeli
(x, y)  Z(t) oraz (x, y) z , to x z  Dalej interesują nas wyáącznie niezerowe
procesy (x(t), y(t)).
LiczbĊ
ߙ൫ݔሺݐሻǡ ݕሺݐሻ൯ ൌPD[ሼߙȁߙݔሺݐሻ ݕ أሺݐሻሽ

nazywamy wskaĨnikiem technologicznej efektywnoĞci procesu (x(t), y(t))  Z(t)
\{0}. Funkcja Į jest ciągáa i dodatnio jednorodna stopnia 0 na obszarze okreĞlonoĞci;
Panek (2003, tw. 5.2). LiczbĊ
ߙெǡ௧ = ሺ௫ǡ௬ሻאሺ௧ሻךሼሽ ߙሺݔǡ ݕሻ

(1)

nazywamy optymalnym wskaĨnikiem technologicznej efektywnoĞci produkcji w niestacjonarnej gospodarce Gale’a w okresie t. Zadanie (1) ma rozwiązanie, tj.
 ݐ Ͳ൫ݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻ൯ ܼ אሺݐሻ൫ߙ൫ݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻ൯ ൌ ߙெǡ௧ ൯

Panek (2013b, tw.2). Mówimy, Īe para ൫ݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻ൯ opisuje optymalny proces produkcji w okresie t. Z dodatniej jednorodnoĞci stopnia 0 funkcji wynika, Īe procesy te
są okreĞlone z dokáadnoĞcią do struktury:
 ݐ Ͳ ߣ Ͳ൫ߙ൫ߣݔҧ ሺݐሻǡ ߣݕതሺݐሻ൯ ൌ ߙ൫ݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻ൯ ൌ ߙெǡ௧ ൯.
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(G5) W optymalnych procesach produkcji wytwarzane są wszystkie towary3.
Wówczas z (G1) wynika, Īe
 ݐ Ͳ൫ݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻ൯ ܼ אሺݐሻ൫ߙ൫ݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻ൯ ൌ ߙெǡ௧ Ƭߙெǡ௧ ݔҧ ሺݐሻ ൌ ݕതሺݐሻ  Ͳ൯. (2)

Przez ሺݐሻ ൌ  ൫ଵ ሺݐሻǡ ଶ ሺݐሻǡ ǥ ǡ  ሺݐሻ൯  Ͳ oznaczamy wektor cen towarów w niestacjonarnej gospodarce Gale’a w okresie t. LiczbĊ
ߚ൫ݔሺݐሻǡ ݕሺݐሻǡ ሺݐሻ൯ ൌ

ۃሺݐሻǡ ݕሺݐሻۄ
ۃሺݐሻǡ ݔሺݐሻۄ

nazywamy wskaĨnikiem ekonomicznej efektywnoĞci procesu (x(t), y(t)) przy cenach
p(t) (przez ¢a, b² oznaczamy iloczyn skalarny wektorów a, b). W regularnej gospodarce Gale’a w kaĪdym okresie t t 0 istnieją takie ceny ҧሺݐሻ  Ͳ, nazywane cenami
von Neumanna, przy których
ߚ൫ݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻǡ ҧሺݐሻ൯ ൌ ሺ௫ǡ௬ሻאሺ௧ሻךሼሽ ߚ൫ݔǡ ݕǡ ҧ ሺݐሻ൯ ൌ ߙெǡ௧ 

(3)

Panek (2003, tw. 5.4). Mówimy, Īe trójka ൛ߙெǡ௧ ǡ ൫ݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻ൯ǡ ҧሺݐሻൟ opisuje stan chwilowej równowagi von Neumanna w niestacjonarnej gospodarce Gale’a. W równowadze takiej w kaĪdym okresie t dochodzi do zrównania technologicznej efektywnoĞci
produkcji z efektywnoĞcią ekonomiczną i jest to zawsze najwyĪsza efektywnoĞü
jaką moĪe osiągnąü gospodarka. Ceny w równowadze von Neumanna są okreĞlone
z dokáadnoĞcią do struktury (mnoĪenia przez staáą dodatnią). Interesuje nas niestacjonarna gospodarka Gale’a, w której moĪliwe jest ustalenie takich cen ҧሺݐሻ, aby byáy
one nierosnące4:
(G6)  ݐ Ͳ൫ҧሺ ݐ ͳሻ  أҧሺݐሻ൯.

3. TWIERDZENIE O MAGISTRALI

Oznaczamy przez T = {0, 1, …, t1}, t1 < +, podzbiór okresów czasu, który dalej
nazywamy horyzontem gospodarki. Liczba t1 oznacza jednoczeĞnie dáugoĞü horyzontu T. Niech t < t1. WeĨmy dwa sąsiednie procesy produkcji:
3
4

Tzw. warunek regularnoĞci gospodarki, zob. np. Panek (2003, rozdz. 5, pkt 5.1).
Warunek jest speániony gdy np. ceny von Neumanna są zawsze (w kaĪdym okresie t) dodatnie.
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൫ݔሺݐሻǡ ݕሺݐሻ൯ ܼ אሺݐሻ
൫ݔሺ ݐ ͳሻǡ ݕሺ ݐ ͳሻ൯ ܼ אሺ ݐ ͳሻ.

Zakáadamy, Īe gospodarka jest zamkniĊta w tym sensie, Īe nakáady w okresie nastĊpnym mogą pochodziü tylko z produkcji wytworzonej w okresie poprzednim:
ݔሺ ݐ ͳሻ ݕ أሺݐሻ

co wobec (G3) prowadzi do warunku:
൫ݕሺݐሻǡ ݕሺ ݐ ͳሻ൯ ܼ אሺ ݐ ͳሻ

 ݐൌ Ͳǡͳǡ ǥ ǡ ݐଵ െ ͳ.

(4)

Ustalmy początkowy wektor produkcji:
ݕሺͲሻ ൌ  ݕ  Ͳ.

(5)

భ
O ciągu wektorów ሼݕሺݐሻሽ௧௧ୀ
speániającym warunki (4), (5) mówimy, Īe opisuje
0
(y , t1) – dopuszczalny proces wzrostu (trajektoriĊ produkcji) w niestacjonarnej gospodarce Gale’a. WeĨmy ceny von Neumanna ҧሺݐଵ ሻ i rozpatrzmy nastĊpujące zadanie
wzrostu docelowego (maksymalizacji wartoĞci produkcji wytworzonej w gospodarce
w ostatnim okresie horyzontu T):

PD[ۃҧሺݐଵ ሻǡ ݕሺݐଵ ሻۄ
൫ݕሺݐሻǡ ݕሺ ݐ ͳሻ൯ ܼ אሺ ݐ ͳሻ  ݐൌ Ͳǡͳǡ ǥ ǡ ݐଵ െ ͳ
ݕሺͲሻ ൌ  ݕ  Ͳ.
௧భ
Jego rozwiązanie ሼ כ ݕሺݐሻሽ௧ୀ
nazywamy ൫ ݕ ǡ ݐଵ ǡ ҧሺݐଵ ሻ൯ – optymalnym procesem
wzrostu (trajektorią produkcji) w niestacjonarnej gospodarce Gale’a.5 ZauwaĪmy, Īe
biorąc dowolny optymalny proces produkcji ൫ݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻ൯ ܼ אሺݐሻǡ  ݐൌ Ͳǡͳǡ ǥ ǡ ݐଵ െ ͳǡP
moĪna zawsze decydują o tym warunki (G1), (G5)) wskazaü taki optymalny proces
produkcji ሺݔҧ ሺ ݐ ͳሻǡ ݕതሺ ݐ ͳሻሻ  אZ(t + 1), Īe

ݔҧ ሺ ݐ ͳሻ ݕ أതሺݐሻǤ

5

Przy przyjĊtych zaáoĪeniach zadanie to ma rozwiązanie. Dowód przebiega podobnie jak dowód
tw. 5.7 w pracy Panek (2003).
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(G7) NiezaleĪnie od dáugoĞci horyzontu T = {0, 1, …, t1} stnieje ciąg optymalnych
௧భ
Z
procesów produkcji ሼݔҧ ሺݐሻǡ ݕതሺݐሻሽ௧ୀ
, w którym:
ݔҧ ሺ ݐ ͳሻ ൌ ݕതሺݐሻǤ
௧భ
Wówczas ciąg ሼݕതሺݐሻሽ௧ୀ
tworzy ሺݕതሺͲሻǡ ݐଵ ሻ – dopuszczalny proces wzrostu, w którym

ݕതሺ ݐ ͳሻ ൌ ߙெǡ௧ାଵ ݕ
ഥ ሺݐሻ  Ͳǡ ݐൌ Ͳǡ ͳǡ«ݐଵ െ ͳǡ

(6)

czyli
t1 t 1t T = {0, 1, …, t1} ቆ ݕതሺݐሻ ൌ ݏҧ ൌ   Ͳቇǡ
ԡݕതሺݐሻԡ
(tutaj i dalej ԡܽԡ ൌ  σ ܽ ሻ. Proces taki charakteryzuje siĊ staáą w czasie (optymalną)
strukturą produkcji ݏҧ oraz maksymalnym (choü zmiennym w czasie) tempem wzrostu
produkcji. Póáprosta
ܰ ൌ ሼߣݏҧȁߣ  Ͳሽ

wyznacza tzw. magistralĊ produkcyjną (promieĔ von Neumanna) w niestacjonarnej
gospodarce Gale’a, na której produkcja roĞnie z okresu na okres w maksymalnym
tempie. Wszystkie procesy wzrostu postaci (6) leĪą na magistrali.
Zgodnie z (3) ekonomiczna efektywnoĞü ߚ൫ݔሺݐሻǡ ݕሺݕሻǡ ҧሺݐሻ൯ dowolnego procesu
produkcji ൫ݔሺݐሻǡ ݕሺݐሻ൯ ܼ אሺݐሻ  ךሼͲሽ nie przekracza technologicznej efektywnoĞci ĮM,t.
Maksymalną technologiczną efektywnoĞü gospodarka osiąga na magistrali. Dochodzi
wówczas do zrównania obu tych efektywnoĞci (i to na najwyĪszym moĪliwym do
osiągniĊcia poziomie). Zasadne jest wiĊc przyjĊcie, Īe:
(G8) t t 0(x(t), y(t))  ܼሺݐሻ൫ݔሺݐሻ ߚ ฺ ܰ בሺݔሺݐሻǡ ݕሺݐሻǡ ҧሺݐሻ൯ ൏ ߙெǡ௧ .
JeĪeli speániony jest ten warunek, to:
௫ሺ௧ሻ

 ݐ Ͳ ߝ Ͳߜఌǡ௧  א൫Ͳǡ ߙெǡ௧ ൯ሺݔሺݐሻǡ ݕሺݐሻሻ ܼ אሺݐሻ ቀቛԡ௫ሺ௧ሻԡ െ ݏҧቛ  ߝ ฺ
ߚ൫ݔሺݐሻǡ ݕሺݕሻǡ ҧ ሺݐሻ൯  ߙெǡ௧ െ ߜఌǡ௧ ቁ

(7)
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Panek (2003, lemat 5.2)6. Aby wykluczyü sytuacjĊ, gdy z upáywem czasu dla pewnej
liczby İ > 0

௧

zakáadamy,

ߜఌǡ௧
ൌͲ
ߙெǡ௧

Īe:7
ఋ

ഄǡ
(G9)  ߝ Ͳߥఌ  Ͳ ݐ Ͳ ൬ఈ  ߥఌ ൰.
ಾǡ

ఋ

Przypadek ௧ ఈ ഄǡ ൌ Ͳ jest maáo realistyczny. Oznacza, Īe z czasem efektywnoĞü
ಾǡ
ekonomiczna procesu zbliĪa siĊ do optymalnej nawet wówczas, gdy struktura procesu
odbiega stale od optymalnej o ustaloną wielkoĞü İ > 0 PoniewaĪ įİ,t  (0, ĮM,t),
wiĊc vs  (0,1) .
Ƒ Twierdzenie (o magistrali w niestacjonarnej gospodarce Gale’a)
Ustalmy horyzont T = {0,1,..., t1} (0 < t1 < +) i weĨmy liczbĊ İ > 0 Niech liczba
௧భ
vİ speánia warunek (G9) oraz ൫ ݕ ǡ ݐଵ ǡ ҧሺݐଵ ሻ൯ – optymalny proces wzrostu ሼ כ ݕሺݐሻሽ௧ୀ
w pewnym okresie ݐƼ  ൏ ݐଵ dociera do magistrali:
 כ ݕሺݐƼሻ ܰ אǤ

JeĪeli zachodzą warunki (G1) – (G8) oraz ceny von Neumanna w okresach
ݐƼ,…, t1 speániają warunek8:


୫ୟ୶

אሼෘశభǡǥǡభ ሽ

ۃҧ ሺ௧ሻǡ௦ҧۄ

୫୧୬אሼෘశభǡǥǡ ሽ ۃҧ ሺ௧ሻǡ௦ҧۄ
భ

to

ଵ

൏ ଵିఔ 

(8)

ഄ

௬  כሺ௧ሻ

 א ݐሼݐƼ  ͳǡ ǥ ǡ ݐଵ െ ͳሽ ቀቛԡ௬ כሺ௧ሻԡ െ ݏҧቛ ൏ ߝቁ.

6 Warunek gáosi, Īe efektywnoĞü ekonomiczna dowolnego procesu, w którym struktura produkcji
róĪni siĊ od magistralnej, jest niĪsza od maksymalnej efektywnoĞci moĪliwej do osiągniĊcia na magistrali.
7

Z geometrycznego punktu widzenia warunek (G9) wyklucza sytuacjĊ, w której przy
stoĪki Z(t) „puchną” w otoczeniu magistrali N.
8 Ceny speániające ten warunek nie zmieniają siĊ gwaátownie.

tĺ +
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Dowód. Z (3), (4) oraz de¿nicji funkcji ȕ wnioskujemy, Īe
ۃҧ ሺ ݐ ͳሻǡ  כ ݕሺ ݐ ͳሻ ۄ ߙெǡ௧ାଵ ۃҧሺ ݐ ͳሻǡ  כ ݕሺݐሻ ݐ ۄൌ Ͳǡͳǡ ǥ ǡ ݐଵ െ ͳǡ

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

W myĞl (G6)
ۃҧ ሺݐଵ ሻǡ  כ ݕሺݐଵ െ ͳሻ ۄ ۃҧሺݐଵ െ ͳሻǡ  כ ݕሺݐଵ െ ͳሻۄ

a stąd
ۃҧ ሺݐଵ ሻǡ  כ ݕሺݐଵ ሻ ۄ ߙெǡ௧భ ߙெǡ௧భ ିଵ ۃҧ ሺݐଵ െ ͳሻǡ  כ ݕሺݐଵ െ ʹሻۄ.

PostĊpując tak dalej dochodzimy do warunku:
௧భ
Ƽ  כƼ
ۃҧ ሺݐଵ ሻǡ  כ ݕሺݐଵ ሻ ۄ ς௧ୀ௧
ሙ ାଵ ߙெǡ௧ ۃҧ ሺݐሻǡ  ݕሺ ݐሻۄ.

PoniewaĪ  כ ݕሺݐƼሻ  ܰ אwiĊc
 ߪ Ͳሺ כ ݕሺݐƼሻ ൌ ߪݏҧ  Ͳሻ

(naleĪy przyjąü ߪ ൌ 

௬ כሺ௧ሙሻ
௦ҧ

 czyli:

భ
Ƽ
ۃҧ ሺݐଵ ሻǡ  כ ݕሺݐଵ ሻ ۄ ߪ ς௧௧ୀ௧
ሙ ାଵ ߙெǡ௧ ۃҧ ሺݐሻǡ ݏҧۄ.

ZaáóĪmy, Īe
௬  כ൫௧ ᇲ ൯

 ݐ ᇱ  אሼݐƼ  ͳǡ ǥ ǡ ݐଵ െ ͳሽ ቀቛԡ௬ כሺ௧ ᇲ ሻԡ െ ݏҧቛ  ߝቁ.

Wówczas, zgodnie z (7),
ߚ൫ כ ݕሺ ݐᇱ ሻǡ  כ ݕሺ ݐᇱ  ͳሻǡ ҧ ሺ ݐᇱ  ͳሻ൯  ߙெǡ௧ ᇲ ାଵ െ ߜఌǡ௧ ᇲ ାଵ 

(9)
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czyli
ۃҧ ሺ ݐᇱ  ͳሻǡ  כ ݕሺ ݐᇱ  ͳሻ ۄ ൫ߙெǡ௧ ᇲ ାଵ െ ߜఌǡ௧ ᇲ ାଵ ൯ۃҧ ሺ ݐᇱ  ͳሻǡ  כ ݕሺ ݐᇱ ሻۄǤ

(10)

àącząc (9), (10) mamy:
భ
ۃҧ ሺݐଵ ሻǡ  כ ݕሺݐଵ ሻ ۄ ߪሺς௧స
ෘ శభ ߙெǡ௧ ሻ൫ߙெǡ௧ ᇲ ାଵ െ ߜఌǡ௧ ᇲ ାଵ ൯ۃҧ ሺݐƼሻǡ ݏҧ ۄ.

(11)

ಯᇲ శభ

௧భ

Utwórzmy nastĊpujący ciąg wektorów produkcji ሼුݕሺݐሻሽ௧ୀ

ුݕሺݐሻ ൌ ቊ

 כ ݕሺݐሻǡ ݐൌ Ͳǡ ͳǡ ǥ ݐƼǡ
ߪݏҧ ς௧ఛୀ௧ሙାଵ ߙெǡఛ ǡ  ݐൌ ݐƼ  ͳǡ ǥ ݐଵ Ǥ

Ciąg ten tworzy proces (y0, t1) – dopuszczalny, który dostajemy „ze sklejenia” począt௧భ
(dla  ݐ ݐƼሻ i dopuszczalnej trakowego fragmentu optymalnej trajektorii ሼ כ ݕሺݐሻሽ௧ୀ
jektorii postaci (6) (dla  ݐ ݐƼሻ. Z de¿nicji procesu optymalnego:
భ
ۃҧሺݐଵ ሻǡ  כ ݕሺݐଵ ሻ ۄ ۃҧ ሺݐଵ ሻǡ ුݕሺݐଵ ሻ ۄൌ ߪ ς௧௧ୀ௧
ሙ ାଵ ߙெǡ௧ ሻۃҧ ሺݐଵ ሻǡ ݏҧۄǤ

(12)

Z (11), (12) otrzymujemy nierównoĞü:

௧

௧

భ
భ
Ƽ
൏ ߪ ς௧ୀ௧
ሙ ାଵ ߙெǡ௧ ሻۃҧ ሺݐଵ ሻǡ ݏҧ ۄ ߪሺς సෘశభ ߙெǡ௧ ሻ൫ߙெǡ௧ ᇲ ାଵ െ ߜఌǡ௧ ᇲ ାଵ ൯ۃҧ ሺݐሻǡ ݏҧۄ
ಯᇲ శభ

z której – zwaĪywszy na warunki (G9) i (8) – wynika, Īe
ଵ

൏ ଵିఔ  ఈ
ഄ

ఈಾǡᇲ శభ

ಾǡᇲ శభ ିఋഄǡᇲ శభ

Otrzymana sprzecznoĞü zamyka dowód.

ۃҧ ሺ௧ሙሻǡ௦ҧۄ

 ۃҧ ሺ௧

భ ሻǡ௦ҧۄ

ଵ

൏ ଵିఔ Ǥ
ഄ

Ŷ
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4. UWAGI KOēCOWE

Przedstawiony model róĪni siĊ od wiĊkszoĞci znanych wersji modelu NeumannaGale’a przede wszystkim zaáoĪeniem o zmiennej technologii (zmieniających w czasie
przestrzeniach produkcyjnych Z(t)). Gospodarka moĪe rozwijaü siĊ w maksymalnym
tempie (róĪnym w róĪnych okresach) pod warunkiem osiągniĊcia optymalnej struktury produkcji charakterystycznej dla magistrali N (swoista „droga najszybszego
ruchu” gospodarki). W standardowych, stacjonarnych modelach Neumanna-Gale’a
(ze staáą technologią) dowodzi siĊ wówczas, Īe niezaleĪnie od dáugoĞci horyzontu
T = {0,1,..., t1} optymalny proces wzrostu:
í przebiega w dowolnie bliskim otoczeniu magistrali, za wyjątkiem co najwyĪej
pewnej liczby okresów początkowych i koĔcowych (innymi sáowy, im dáuĪszy jest
horyzont, tym dáuĪej w jego Ğrodkowym okresie gospodarka rozwija siĊ w otoczeniu magistrali),
í jeĪeli w pewnym okresie ݐƼ gospodarka dociera do magistrali, wtedy pozostaje na
niej przez wszystkie nastĊpne okresy horyzontu T, poza co najwyĪej (jednym)
koĔcowym okresem t1 .
Pierwszą grupĊ twierdzeĔ przyjĊto w literaturze nazywaü „silnymi”, drugą „bardzo silnymi” twierdzeniami o magistrali9. Przedstawione w artykule twierdzenie jest
ogniwem poĞrednim miĊdzy wersją „silną” i „bardzo silną”. Co istotne na tle literatury, jego dowód nie wymaga dodatkowych zaáoĪeĔ o kierunkach zmian technologii
w gospodarce10.
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O PEWNEJ WERSJI TWIERDZENIA O MAGISTRALI W GOSPODARCE GALE’A
ZE ZMIENNĄ TECHNOLOGIĄ
Streszczenie
Artykuá wpisuje siĊ w nurt nielicznych prac z ekonomii matematycznej, zawierających dowody tzw.
twierdzeĔ o magistrali w modelach niestacjonarnych gospodarek typu Neumanna-Gale’a. Wykorzystując ideĊ dowodu twierdzenia 5 przedstawionego w pracy Panek (2013b) udowodniono wersjĊ poĞrednią- miĊdzy „silną” i „bardzo silną” – twierdzenia o magistrali w niestacjonarnej gospodarce Gale’a
gáoszącą, Īe jeĪeli w niestacjonarnej gospodarce Gale’a optymalny proces wzrostu w pewnym okresie
czasu dociera do magistrali, a ceny (von Neumanna) nie zmieniają siĊ zbyt gwaátownie, to niezaleĪnie
od dáugoĞci horyzontu proces taki przez wszystkie kolejne okresy (za wyjątkiem co najwyĪej ostatniego)
przebiega w pobliĪu magistrali.
Sáowa kluczowe: niestacjonarna gospodarka Gale’a, przestrzeĔ produkcyjna, technologiczna i ekonomiczna efektywnoĞü produkcji, równowaga von Neumanna, magistrala produkcyjna

A NEW APPROACH TO THE TURNPIKE THEOREM IN THE GALE ECONOMY
WITH CHANGEABLE TECHNOLOGY
Abstract
This article is part of a trend of few works of mathematical economics containing proofs of the
so-called turnpike theorems in the non-stationary Neumann-Gale economies. Using the idea of the proof
of theorem 5 in the article Panek (2013b) the intermediate version was proven, that stands between the
“strong” and the “very strony” turnpike theorem in the non-stationary Gale economy. It states that if in
the non-stationary Gale’s economy the optimal growth process in a certain period of time reaches the
turnpike and the (von Neumann) prices do not change to abruptly, than irrespectively of the length of
the horizon, such a process for all subsequent periods (except for perhaps the ¿nal time) can be found
in the turnpike’s proximity.
Keywords: non-stationary Gale economy, production set, technological and economic production
ef¿ciency, von Neumanna equilibrium, production turnpike

