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1. WPROWADZENIE

W neoklasycznym modelu wzrostu Solowa (1956) (podobnie jak w jego rozszerze-
niach prezentowanych w pracach Mankiwa i inni, 1992, czy Nonnemana, Vanhoudta, 
1996, por. te  np. Tokarski, 2011), przyjmuje si  m.in. za o enie, e liczba pracuj cych 
w gospodarce ro nie wed ug pewnej sta ej stopy wzrostu (stanowi c sta y odsetek 
rosn cej wyk adniczo liczby ludno ci). Opieraj c si  na tym za o eniu pokazuje si , 
e w warunkach d ugookresowej równowagi gospodarki techniczne uzbrojenie pracy 

oraz wydajno  pracy s  tym wy sze, im ni sza jest stopa wzrostu liczby pracuj cych.
Guerrini (2006) (por. te  Zawadzki, 2007 lub Bucci, Guerrini, 2009) wykaza , e 

je li w modelu Solowa przyjmie si  za o enie, e stopa wzrostu liczby pracuj cych5  
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zmiennej x w momencie t.  – pierwsz  pochodn  zmiennej x po czasie t, czyli (ekonomicznie 

rzecz bior c) przyrost warto ci owej zmiennej w momencie t, za   – drug  pochodn  x po t.
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 charakteryzuje si  tym, e dla dowolnego nieujemnego momentu t 
 oraz 

y j y
, to równanie ró niczkowe:

 

opisuj ce proces akumulacji technicznego uzbrojenia pracy posiada asymptotycznie 
stabilny, nietrywialny punkt stacjonarny.

Ponadto w pracach Ferrary, Guerriniego (2009) oraz Guerriniego (2010a) roz-
wa a si  model wzrostu typu Ramseya z logistyczn  cie k  wzrostu liczby ludno ci. 
Wykazuje si  tam, e analizowany model ma dok adnie jeden nietrywialny punkt 
stacjonarny (por. te  Guerrini, 2010b). Podobne analizy prowadzone by y równie  
na gruncie modeli typu AK (Bucci, Guerrini, 2009) oraz Mankiwa-Romera-Weila 
(Guerrini, 2010c). Natomiast oddzia ywanie opó nionej dynamiki liczby ludno ci (przy 
logistycznej trajektorii tej zmiennej) na d ugookresow  równowag  modelu wzrostu 
Solowa znale  mo na m.in. w pracy Bianci, Guerriniego (2014).

W prezentowanych w pracy rozwa aniach za o enie dotycz ce stopy wzrostu liczby 
pracuj cych w modelu Solowa s  równie  modyfikowane. Autorzy przyjmuj , e liczba 
pracuj cych ro nie do pewnej asymptoty po krzywej logistycznej (co jest szczegól-
nym przypadkiem stopy wzrostu liczby pracuj cych z pracy Guerriniego, 2006) lub, 
e liczba ta pocz tkowo ro nie, nast pnie za  maleje asymptotycznie do 0. Punktem 

odniesienia jest model Solowa z rosn c  wyk adniczo liczb  pracuj cych. 
Za o enie o d cej do pewnej asymptoty logistycznej cie ce wzrostu liczby 

pracuj cych wynika st d, e w wielu rednio i wysoko rozwini tych gospodarkach 
liczba ludno ci ro nie coraz wolniej. Je li za  za o y si  malej cy wska nik aktyw-
no ci ekonomicznej ludno ci (rozumiany jako iloraz liczby pracuj cych i liczby lud-
no ci), wynikaj cy chocia by z rosn cego odsetka osób w wieku poprodukcyjnym na 
skutek starzenia si  spo ecze stw, to mo e si  okaza , e liczba pracuj cych rosn  
b dzie jedynie do pewnej asymptoty. Z drugiej strony, spadaj ca liczba ludno ci oraz 
zmniejszaj cy si  wska nik aktywno ci ekonomicznej mo e prowadzi  do tego, e 
liczba pracuj cych  od pewnego momentu mo e równie  male  (w szczególnym przy-
padku do 0).

Struktura prezentowanego opracowania przedstawia si  nast puj co. W punk-
cie 2 scharakteryzowano wspomniane uprzednio cie ki wzrostu liczby pracuj cych. 
Punkt 3 zawiera analityczne rozwi zania modelu Solowa, przy alternatywnych za o e-
niach dotycz cych trajektorii liczby pracuj cych. W punkcie 4 skalibrowano parame-
try modelu oraz przedstawiono symulacje numeryczne cie ek wzrostu technicznego 
uzbrojenia pracy i wydajno ci pracy towarzysz ce wybranym poziomom stóp inwesty-
cji. Opracowanie ko czy punkt 5, w którym znajduje si  podsumowanie prowadzonych 
w nim rozwa a  oraz wa niejsze wnioski.



cie ki wzrostu w modelu Solowa przy alternatywnych trajektoriach liczby pracuj cych 23

2. ZA O ENIA O ALTERNATYWNYCH CIE KACH 
WZROSTU LICZBY PRACUJ CYCH

Jak ju  wspomniano, w prowadzonych dalej analizach przyjmowane b d  trzy 
alternatywne za o enia dotycz ce cie ek wzrostu liczby pracuj cych w modelu 
Solowa (1956) z funkcj  produkcji Cobba-Douglasa (1928). Przyjmowa  si  b dzie 
mianowicie, e liczba pracuj cych okre lona jest przez jedno z trzech nast puj cych 
równa :

 , (1)

gdzie n > 0,

 , (2)

przy n > 0, m  2 i T  0, lub:

 , (3)

gdzie: 

 , 

przy czym n > 0 i T > 0. Interpretacja ekonomiczna parametrów n, m oraz T w rów-
naniach (1–3) podana zostanie w dalszej cz ci opracowania6.

cie ka wzrostu liczby pracuj cych (1) nazywana b dzie dalej standardow  cie k  
wzrostu, gdy  taki kszta t owej cie ki wzrostu zaproponowany zosta  tak w orygi-
nalnym modelu wzrostu Solowa. cie ka (2) to logistyczna cie ka wzrostu, gdy  jej 
posta  wyznacza funkcja logistyczna (por. np. Pindyck, Rubinfeld, 1991). Natomiast 
cie ka wzrostu liczby pracuj cych (3) nazywana b dzie dalej gaussowsk  cie k  

wzrostu, bo jej kszta t zbli ony jest do wykresu funkcji g sto ci rozk adu normalnego 
Gaussa N( , ).

Z równania (1) wynika, e w kolejnych momentach  liczba pracuj cych 
ro nie od 1 do + , za  stopa wzrostu tej zmiennej, czyli , równa jest n.

Równanie (2) implikuje natomiast:

 ,

co powoduje, e:

 . (4)

6 Parametry w funkcjach (1–3), opisuj cych cie ki wzrostu liczby pracuj cych (w alternatywnych 
wariantach modelu Solowa) dobrano tak, by spe niony by  warunek L(0) = 1.
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Warunek (4) gwarantuje, e na cie ce wzrostu (2) liczba pracuj cych w momencie 
t = 0 przyjmuje warto  1.

Ponadto z równa  (2) i (4) wyci gn  mo na nast puj ce wnioski:

(i) .

(ii) .

(iii) , co powoduje, e  jest dodatnie 

 dla7  oraz ujemne dla .
(iv) L(T ) = m/2.

Oznacza to, e je li spe nione s  równania (2) i (4), to liczba pracuj cych ro nie 
coraz szybciej od 1 do m/2 w przedziale czasu (0;T ), natomiast w przedziale (T;+ ) 
liczba ta ro nie coraz wolniej od m/2 do m. A zatem m jest maksymaln  liczb  pracu-
j cych na trajektorii (2), za  T – momentem, w którym cie ka ta ma punkt przegi cia. 

Oznaczmy teraz przez  stop  wzrostu liczby pracuj cych w kolej-
nych momentach . Wówczas, przy dodatnio nachylonej logistycznej cie ce 
wzrostu liczby pracuj cych (2), stop  wzrostu liczby pracuj cych mo na zapisa  nast -
puj cym wzorem:

 ,

lub, po uwzgl dnieniu równania (4):

 . (5)

Z zale no ci (5) wynika m.in., e: (po pierwsze) w ka dym momencie t  0 , 

(po drugie) , (po trzecie)  oraz (po czwarte) . 

Oznacza to, e przy logistycznej cie ce wzrostu liczby pracuj cych (2) w przedziale 

czasu [0;+ ) stopa wzrostu owej zmiennej spada od  przez n w momencie 

 do 0 przy .

7 T = 0 w przypadku, w którym m = 2.



cie ki wzrostu w modelu Solowa przy alternatywnych trajektoriach liczby pracuj cych 25

Rozwa aj c za  gaussowsk  cie k  wzrostu liczby pracuj cych (3) okazuje si , e:

(i) .

(ii) .

(iii) , a zatem: . Co wi cej, poniewa  , 
 wi c w przedziale (0;T ) , za  .

(iv) Ponadto: L(T ) = enT.

P ynie st d wniosek, e liczba pracuj cych na gaussowskiej cie ce wzrostu (3) 
ro nie w przedziale czasu (0;T ) od 1 do enT, by nast pnie spada  do 0. A zatem T jest 
momentem, w którym liczba pracuj cych na gaussowskiej cie ce wzrostu (3) osi ga 
sw  maksymaln  warto .

Oznaczmy przez m  1 maksymaln  liczb  pracuj cych na cie ce wzrostu (3). 
Wówczas zachodzi równo :

 . (6)

W prowadzonych dalej rozwa aniach analizowali b dziemy cie k  wzrostu (3) zak a-
daj c, e zachodzi równanie (6).

Zauwa my równie , e na cie ce wzrostu liczby pracuj cych (3) stop  wzrostu 
owej zmiennej makroekonomicznej mo emy zapisa  nast puj co:

 ,

co wraz z równaniem (6) daje:

 . (7)

Z równania (7) wynika co nast puje. Po pierwsze, w momencie t = 0 stopa wzrostu 

liczby pracuj cych  równa jest 2n. Po drugie, w momencie  stopa ta wynosi n. 

Po trzecie, w momencie t = T spada do 0, by nast pnie male  do - .
cie ki wzrostu liczby pracuj cych opisane przez równania (1–3) przy 

m = e  2,7182818 i n = 0,01, zilustrowano na rysunku 1.
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Rysunek 1. Standardowa, logistyczna oraz gaussowska cie ka wzrostu liczby 
pracuj cych przy m = e oraz n = 0,01

ród o: obliczenia w asne.

3. ANALITYCZNE ROZWI ZANIA MODELU

Przejd my teraz do modelu Solowa z funkcj  produkcji Cobba-Douglasa. Za o enia 
tego modelu mo na zapisa  przy pomocy trzech nast puj cych równa :

I. Proces produkcyjny opisuje funkcja produkcji Cobba-Douglasa dana wzorem8:

 , (8)

gdzie . Y(t) w funkcji produkcji (8) oznacza wielko  wytworzonego produktu, 
K(t) – nak ady kapita u (rzeczowego), za   jest elastyczno ci  produktu wzgl dem 
nak adów kapita u rzeczowego.

II. Akumulacj  kapita u opisuje nast puj ce równanie ró niczkowe:

 , (9)

przy czym . s oznacza stop  oszcz dno ci/inwestycji,  za  – stop  depre-
cjacji kapita u.

III. cie k  wzrostu liczby pracuj cych opisuje równanie (1), (2) lub (3).
Oznaczmy teraz przez k(t) = K(t)/L(t) techniczne uzbrojenie pracy, natomiast przez 

y(t) = Y(t)/L(t) – wydajno  pracy. Wówczas z równa  (8–9) wyprowadzi  mo na 
równanie Solowa postaci:

8 Oryginalna funkcja produkcji Cobba-Douglasa opisana jest wzorem:
, gdzie A > 0 oznacza czn  produkcyjno  czynników produkcji. Zak adamy jednak, e 

Y i K (wyra one w jednostkach pieni nych w pewnych cenach sta ych) zdeflowane s  tak, e w momencie 
t = 0 Y i K (podobnie jak L) równe s  1 i wówczas A = 1.
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 , (10)

gdzie funkcja:

 

opisuje cie k  wzrostu stopy ubytku kapita u na pracuj cego, za  funkcje (t) wyni-
kaj  z równa  (1), (2) lub (3).

Równanie ró niczkowe (10) jest (matematycznie rzecz bior c) równaniem ró nicz-
kowym Bernoulliego. Szukaj c nietrywialnej ca ki owego równania ró niczkowego9 
mo emy je stronami przemno y  przez k –  > 0, co daje:

 . (11)

We my teraz podstawienie Bernoulliego postaci:

 , (12)

co powoduje, e nieliniowe równanie ró niczkowe (11) sprowadzamy do równania 
liniowego niejednorodnego danego wzorem:

 . (13)

Zapiszmy ca k  q(t) równania (13) jako:

 , (14)

gdzie qd(t) jest nieznan  ca k  uzupe niaj c . Wówczas:

 . (15)

Wstawiaj c podstawienia (14) i (15) do równania ró niczkowego (13) uzyskujemy:

 ,

co powoduje, e:

 . (16)

9 Równanie ró niczkowe (10) posiada równie  rozwi zanie trywialne k(t) = 0 dla ka dego . 
Jednak rozwi zanie to b dzie dalej pomijane z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jest ono sprzeczne z warun-
kiem k(0) = 1. Po drugie, jest nieciekawe tak z matematycznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.



Katarzyna Filipowicz, Robert Syrek, Tomasz Tokarski28

Licz c ca ki (16) i (14), przy danej funkcji (t), mo na znale  ca k  k(t) równania 
Solowa (10). Ca ka ta wyznacza a b dzie cie k  wzrostu technicznego uzbrojenia 
pracy. St d za  oraz z faktu, i  z funkcji produkcji (8) wyprowadzi  mo na funkcj  
wydajno ci pracy postaci:

  (17)

wynika, e znaj c cie k  wzrostu technicznego uzbrojenia pracy k(t) poznamy tak e 
cie k  wzrostu wydajno ci pracy y(t).

Ca ek (16) i (14) poszukiwa  b dziemy przy standardowej, logistycznej i gaus-
sowskiej cie ce wzrostu liczby pracuj cych.

Przy standardowej cie ce wzrostu liczby pracuj cych (1) nietrywialna ca ka rów-
nania ró niczkowego (10) dana jest wzorem (por. np. Tokarski, 2011, rozdzia  7):

 . (18)

Równanie (18) wyznacza cie k  wzrostu technicznego uzbrojenia pracy przy cie ce 
wzrostu liczby pracuj cych okre lonej przez równanie (1). Wstawiaj c to równanie 
do funkcji wydajno ci pracy (17) dochodzimy do wniosku, i  cie k  wzrostu owej 
zmiennej makroekonomicznej opisuje równanie:

 . (19)

cie ki wzrostu (18) i (19) s  jawnymi funkcjami elementarnymi. Zatem atwo poka-
za , e przy s >  + n (s <  + n) w ka dym nieujemnym momencie t pochodne  
i  s  dodatnie (ujemne), natomiast przy s =  + n . Co wi cej, w ka -

dym ze wspomnianych przypadków  oraz . 

P yn  st d dwa nast puj ce wnioski. Po pierwsze, je eli s >  + n (s <  + n), to 
zarówno techniczne uzbrojenie pracy k, jak i wydajno  pracy y ro nie (maleje) od 1 

do  oraz . Po drugie, przy s =  + n w ka dym nieujemnym 

momencie t owe zmienne makroekonomiczne przyjmuj  warto  równ  1.
Je li we miemy logistyczn  cie k  wzrostu liczby pracuj cych (2), to funkcj  

(t) mo na zapisa  nast puj co:

 , (20)



cie ki wzrostu w modelu Solowa przy alternatywnych trajektoriach liczby pracuj cych 29

co powoduje, e jedn  z ca ek powy szego równania mo na zapisa  wzorem:

 . (21)

Wstawiaj c równanie (21) do zwi zku (14) mamy:

 . (22)

Natomiast ze zwi zków (16) i (21) otrzymujemy:

 . (23)

Dokonuj c podstawienia:

  (24)

ca k   mo emy sprowadzi  do ca ki10:

, (25)

gdzie  jest funkcj  hipergeometryczn  Gaussa11, za   – sta  ca ko-
wania. Ze zwi zków (24–25) mamy:

10 Ca k   policzono korzystaj c z programu Mathematica.

11 Funkcja hipergeometryczna  jest nieelementarn  funkcj  b d c  rozwi zaniem nast -
puj cego równania ró niczkowego drugiego rz du:

,

gdzie a, b s  dowolnymi sta ymi rzeczywistymi, za  c  0. Funkcj  t  mo na zapisa  wzorem:

,

przy: .
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 ,

co wraz z zale no ci  (23) daje:

 .

Wstawiaj c za  powy sz  ca k  do równania (22) otrzymujemy:

 

 

co, po uwzgl dnieniu podstawienia Bernoulliego (12), daje12:

 

  (26)

a to, wraz z funkcj  wydajno ci pracy , prowadzi do równo ci:

 

  (27)

W a ciwo ci matematyczne owej funkcji scharakteryzowane s  np. w pracach Korn, Korn (1983, s. 269 
i dalsze) lub Cattani (2006). Natomiast jej wykorzystanie w modelowaniu procesów wzrostu gospodarczego 
na gruncie tzw. modelu Lucasa-Uzawy znajduje si  w opracowaniach Boucekkine, Ruiz-Tamarit (2004, 
2008) i Zawadzkiego (2015), na gruncie modelu Solowa w pracy Guerriniego (2006) lub na gruncie 
modelu Mankiwa, Romera, Weila w opracowaniu Krawca, Szyd owskiego (2002).

12 Sta a ca kowania C w równaniach (26) i (27) dobrana b dzie w prezentowanych dalej symulacjach 
numerycznych tak, by spe niony by  warunek k(0) = y(0) = 1.
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Zwi zki (26) i (27) wyznaczaj  cie ki wzrostu technicznego uzbrojenia pracy i wydaj-
no ci pracy z logistyczn  funkcj  liczby pracuj cych (2). cie ki te s  funkcjami 
nieelementarnymi i z tego wzgl du ich kszta t analizowany b dzie w cz ci opisuj cej 
wyniki symulacji numerycznych.

Nale y jednak zauwa y , e przy  funkcja hipergeometryczna:

 ,

co powoduje, e – zgodnie z równaniami (26–27) – zachodzi:  oraz 

. Wielko ci  i  wyznaczaj  (odpowiednio) d ugookre-

sowe techniczne uzbrojenie pracy oraz wydajno  pracy w modelu Solowa ze cie k  
wzrostu liczby pracuj cych okre lon  przez funkcj  logistyczn  (2). Poniewa  

 oraz , zatem wielko ci te s  wy sze, ni  

w analogicznym, oryginalnym modelu Solowa (z funkcj  produkcji Cobba-Douglasa).
Przy gaussowskiej cie ce wzrostu liczby pracuj cych (3) cie k  wzrostu ubytku 

kapita u na pracuj cego okre la równanie:

 ,

co powoduje, e jedn  z ca ek  mo na zapisa  nast puj co:

 . (28)

St d za  oraz z równania (14) p ynie wniosek, i  w rozwa anym tu przypadku zachodzi:

 . (29)

Natomiast ca k  qd(t) dan  równaniem (16), po uwzgl dnieniu zwi zku (28), mo na 
zapisa  wzorem:

 . (30)

Zapiszmy ca k   z równania (30) jako:
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 ,

gdzie: a =  + 2n > 0 oraz b = n / T > 0, lub:

 .

Dokonuj c podstawienia:

 

ca k  G(t) mo emy zapisa  wzorem:

 ,

co powoduje, e:

 ,

gdzie erf(u) jest funkcj  b du Gaussa13, za   – sta  ca kowania, lub:

 ,

co (po uwzgl dnieniu podstawie  a =  + 2n oraz n = T / n) daje:

13 Funkcja ta okre lona jest nast puj cym wzorem: . Funkcja b du Gaussa 

charakteryzuje si  m.in. nast puj cymi w a ciwo ciami (za Opyrcha , 2014 oraz https://www.wolfram
alpha.com/):
(i) erf (–z) = –erf (z),
(ii) erf (0) = 0,
(iii) ,

(iv) ,

(v)  oraz .
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 . (31)

Wstawiaj c za  ca k  (31) do równania (30) mamy:

 . (32)

Po wstawieniu równania (32) do zwi zku (29) dochodzimy do zale no ci:

 ,

co, po uwzgl dnieniu podstawienia Bernoulliego  i funkcji wydajno ci 
pracy 

g
, daje14:

  (33)

oraz:

 . (34)

14 Równie  w równaniach (33) i (34) sta  ca kowania C dobrano w symulacjach numerycznych 
tak, by zachodzi  warunek k(0) = y(0) = 1.
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Równania (33) i (34) wyznaczaj  cie ki wzrostu technicznego uzbrojenia pracy 
i wydajno ci pracy w modelu Solowa z gaussowsk  cie k  wzrostu liczby pracu-
j cych. Poniewa  funkcja b du Gaussa jest funkcj  nieelementarn , zatem równie  
równania te opisuj  funkcje nieelementarne. Mo na jednak zauwa y , e przy  

 a , co powoduje, e wówczas 

 i .

4. KALIBRACJA PARAMETRÓW MODELU I SYMULACJE NUMERYCZNE

Podobnie jak w pracach Filipowicz, Tokarskiego (2015) oraz Filipowicz i inni 
(2015) autorzy skalibrowali parametr  na takim poziomie, by przy relacji technicz-
nego uzbrojenia pracy w dwóch gospodarkach równej 5 stosunek wydajno ci pracy 
wynosi  3. Wówczas przy funkcji wydajno ci pracy (17) mamy15:

 .

Ponadto arbitralnie przyj to, e  = 0,07, n = 0,01 oraz m = e. Wówczas moment T 

przy logistycznej cie ce wzrostu równy jest , za  przy gaus-

sowskiej cie ce wzrostu . Stop  inwestycji zmieniano co 10 punktów 

procentowych od 10% do 40%. 10% stopy inwestycji nazywane b d  dalej niskimi 
stopami inwestycji, 20% – rednimi, 30% – wysokimi, 40% za  – bardzo wysokimi 
stopami inwestycji.

W tabeli 1 zestawiono symulacje wydajno ci pracy w czterech wyró nionych 
wariantach stóp inwestycji przy za o eniu standardowej (y1), logistycznej (y2) oraz 
gaussowskiej (y3) trajektorii liczby pracuj cych. We wszystkich wariantach symu-
lacyjnych przyj to, i  w momencie t = 0 techniczne uzbrojenie pracy i wydajno  
pracy s  równe 1.

Natomiast na rysunkach 2–5 przedstawiono trajektorie odpowiednich wydajno ci 
pracy przy 10%, 20%, 30% i 40% stopie inwestycji16.

15 Gdyby (zgodnie z dekompozycj  Solowa, 1957) przyj , e  = 1/3, to przy k1/k2 = 5 otrzymuje si : 

, co wydaje si  wielko ci  mocno niedoszacowan .

16 Kszta t cie ek wzrostu technicznego uzbrojenia pracy jest bardzo zbli ony do kszta tu cie ek 
wzrostu wydajno ci pracy.
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Tabela 1. 
Symulacje wydajno  pracy przy standardowej (y1), logistycznej (y2) oraz gaussowskiej (y3) trajektorii 

liczby pracuj cych i przy  = 0,07, n = 0,01,   0,68261 i m = e

Rok t

Stopa inwestycji s (%)

10 20 30 40

y1 y2 y3 y1 y2 y3 y1 y2 y3 y1 y2 y3

 10 1,124 1,110 1,067 1,866 1,845  1,779  2,810  2,781  2,689  3,963  3,924  3,802

 20 1,226 1,207 1,132 2,738 2,701  2,555  4,908  4,846  4,606  7,762  7,672  7,311

 50 1,428 1,437 1,331 4,825 4,866  4,558 10,451 10,548  9,924 18,431 18,609 17,551

 75 1,514 1,587 1,512 5,868 6,151  5,907 13,385 14,030 13,514 24,258 25,425 24,528

100 1,562 1,716 1,721 6,463 7,090  7,147 15,093 16,548 16,708 27,686 30,345 30,664

150 1,601 1,912 2,262 6,970 8,310  9,841 16,565 19,732 23,372 30,655 36,503 43,240

200 1,612 2,033 3,065 7,117 8,969 13,501 16,990 21,399 32,215 31,516 39,682 59,738

+ 1,616 2,153 + 7,175 9,562 + 17,161 22,870 + 31,860 42,459 +

ród o: obliczenia w asne.

Z prezentowanych wyników symulacji numerycznych mo na wyci gn  nast -
puj ce wnioski:
– Je li za o y si , e pewna gospodarka cechuje si  nisk  stop  inwestycji (na 

poziomie 10%) oraz liczb  pracuj cych rosn c  wyk adniczo, to d ugookresowa 
wydajno  pracy w tej gospodarce (czyli wydajno  pracy przy ) b dzie 
wy sza o niewiele ponad 60%, ni  w momencie pocz tkowym (t = 0). Je eli 
za  przyjmiemy, e liczba pracuj cych b dzie rosn  do asymptoty równej e, 
to wydajno  pracy ustabilizuje si  na poziomie o ponad 110% wy szym, ni  
w momencie t = 0. Z kolei przyjmuj c gaussowsk  trajektori  liczby pracuj cych 
okazuje si , e ju  po 100 latach wydajno  pracy b dzie o ponad 70% wy sza 
ni  w momencie t = 0, a po 150 latach o ponad 120% wy sza ni  w momencie 
pocz tkowym (por. rysunek 2). 

– Przyjmuj c za , e gospodarka cechuje si  rednimi stopami inwestycji oraz e 
w momencie pocz tkowym cechowa a si  wydajno ci  pracy równ  1, wów-
czas w d ugim okresie w przypadku standardowej trajektorii liczby pracuj cych 
wydajno  pracy ustabilizuje si  na poziomie 7,175, a w przypadku trajektorii 
logistycznej na poziomie 9,562. W trzecim wariancie zmian liczby pracuj cych 
(gaussowskim), wydajno  pracy ju  po 100 latach osi gnie poziom 7,147, po 150 
latach 9,841, a po 200 latach 13,501 i dalej b dzie rosn  do +  (por. rysunek 3).

– Rozwa aj c wariant z wysokimi stopami inwestycji, w 200-letnim horyzoncie 
czasowym wydajno  pracy zwi kszy si  do poziomu 16,990 (przy standardowej 
trajektorii liczby pracuj cych), do poziomu 21,399 (przy logistycznej trajektorii) 
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oraz do poziomu 32,215 (przy gaussowskiej trajektorii). Ponadto zak adaj c, i  
liczba pracuj cych b dzie zmienia  si  zgodnie z gaussowsk  trajektori , po 150 
latach wydajno  pracy b dzie wynosi  23,372 i tym samym b dzie wy sza ni  
d ugookresowe warto ci omawianej zmiennej makroekonomicznej dla standardo-
wej oraz logistycznej cie ki wzrostu. 

– Zak adaj c za , e gospodarka b dzie cechowa  si  bardzo wysokimi stopami 
inwestycji, dochodzimy do wniosku, e wydajno  pracy ustabilizuje si  wówczas 
na poziomie 31,860 dla standardowej cie ki wzrostu liczby pracuj cych oraz 
na poziomie 42,492 dla cie ki logistycznej. Przy gaussowskiej trajektorii liczby 
pracuj cych ju  po 100 latach poziom wydajno ci pracy b dzie wynosi  30,664, 
a po 150 latach 43,240 i dalej b dzie si  zwi ksza  do +  (por. rysunek 5).

Rysunek 2. cie ki wzrostu wydajno ci pracy przy standardowej, logistycznej 
oraz gaussowskiej trajektorii liczby pracuj cych i s = 10%

ród o: obliczenia w asne.

Rysunek 3. cie ki wzrostu wydajno ci pracy przy standardowej, logistycznej 
oraz gaussowskiej trajektorii liczby pracuj cych i s = 20%

ród o: obliczenia w asne.



cie ki wzrostu w modelu Solowa przy alternatywnych trajektoriach liczby pracuj cych 37

Rysunek 4. cie ki wzrostu wydajno ci pracy przy standardowej, logistycznej 
oraz gaussowskiej trajektorii liczby pracuj cych i s = 30%

ród o: obliczenia w asne.

Rysunek 5. cie ki wzrostu wydajno ci pracy przy standardowej, logistycznej 
oraz gaussowskiej trajektorii liczby pracuj cych i s = 40%

ród o: obliczenia w asne.

5. PODSUMOWANIE

Prowadzone w pracy rozwa ania mo na podsumowa  nast puj co:
(i) W oryginalnym modelu wzrostu Solowa zak ada si  m.in., e liczba pracuj cych 

ro nie wed ug sta ej stopy wzrostu. W prezentowanych w pracy rozwa aniach 
zak ada si  za , e liczba pracuj cych zmienia si  po trajektorii okre lonej przez 
funkcj  logistyczn  lub funkcj  przypominaj c  kszta tem funkcj  g sto ci roz-
k adu normalnego Gaussa.

(ii) Przy logistycznej cie ce wzrostu liczby pracuj cych trajektorie technicznego 
uzbrojenia pracy i wydajno ci pracy okre lone s  przez pewne funkcje z o one 
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z funkcj  hipergeometryczn  Gaussa, natomiast przy gaussowskiej cie ce wzro-
stu liczby pracuj cych – przez funkcje z o one z funkcj  b du Gaussa.

(iii) W prowadzonych w pracy symulacjach numerycznych elastyczno  produkcji 
wzgl dem nak adów kapita u skalibrowano na poziomie równym 0,68216, za  
stopy inwestycji zmieniano co 10 punktów procentowych od 10% do 40%.

(iv) We wszystkich czterech wariantach stóp inwestycji, przy standardowej oraz 
logistycznej trajektorii liczby pracuj cych, wydajno  pracy ro nie do pewnej 
asymptoty, przy czym asymptota ta jest po o ona wy ej dla funkcji logistycz-
nej. Natomiast przy gaussowskiej cie ce wzrostu liczby pracuj cych wydajno  
pracy ro nie do + . Ponadto dynamika wydajno ci pracy przy standardowej oraz 
logistycznej trajektorii liczby pracuj cych przez pocz tkowe 50 lat jest bardzo 
zbli ona. Nast pnie wyst puje znaczne spowolnienie tempa wzrostu wydajno ci 
pracy w modelu ze standardow  trajektori  liczby pracuj cych. Z kolei wydajno  
pracy przy za o eniu gaussowskiej cie ki wzrostu liczby pracuj cych pocz t-
kowo jest ni sza ni  w przypadku pozosta ych dwóch cie ek, jednak po 75 
latach dogania poziom wydajno ci pracy przy standardowej cie ce, a po 100 
latach zaczyna przewy sza  tak e poziom wydajno ci pracy przy logistycznej 
trajektorii liczby pracuj cych.

(v) Ró nice w przyj tych za o eniach o stopach inwestycji prowadz  do bardzo istot-
nych ró nic w poziomie wydajno ci pracy niezale nie od rozwa anej cie ki wzro-
stu liczby pracuj cych. Przyj cie stopy inwestycji kolejno na poziomie 10%, 20%, 
30% i 40% pozwoli oczekiwa  zwi kszenia wydajno ci pracy z 1 w momencie 
t = 0 do kolejno 1,562–1,721, 6,463–7,147, 15,093–16,708, oraz 27,686–30,664 
w 100-letnim horyzoncie czasowym. Jest to zgodne z odpowiednim wnioskiem 
wynikaj cym z oryginalnego modelu Solowa, z t  ró nic , e przy gaussow-
skiej cie ce wzrostu liczby pracuj cych równanie Solowa nie ma nietrywialnego 
punktu stacjonarnego, za  wydajno  pracy ro nie do + .
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CIE KI WZROSTU W MODELU SOLOWA
PRZY ALTERNATYWNYCH TRAJEKTORIACH LICZBY PRACUJ CYCH

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

Celem prezentowanego opracowania jest analiza porównawcza kszta towania si  cie ek wzrostu 
podstawowych zmiennych makroekonomicznych (wydajno ci pracy i technicznego uzbrojenia pracy) 
w modelu wzrostu Solowa przy 3 alternatywnych za o eniach dotycz cych trajektorii liczby pracuj cych. 
Trajektoriami tymi s  trajektoria standardowa (tj. rosn ca wyk adniczo liczba pracuj cych), trajektoria 
logistyczna (na której liczba pracuj cych ro nie do pewnej asymptoty) oraz tzw. trajektoria gaussowska 
(na której liczba pracuj cych przypomina kszta tem funkcj  g sto ci rozk adu normalnego Gaussa).

Uzyskane, niestandardowe cie ki wzrostu owych zmiennych makroekonomicznych okre lone s  
przez pewne funkcje z o one m.in. z funkcj  hipergeometryczn  i funkcj  b du Gaussa (nale ce 
do tzw. funkcji specjalnych Gaussa). Co wi cej, na wyznaczonych przez autorów cie kach wzrostu 
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wydajno  pracy i techniczne uzbrojenie pracy przy logistycznej cie ce wzrostu rosn  do asymptoty 
wy ej po o onej, ni  w oryginalnym modelu Solowa, za  przy gaussowskiej cie ce wzrostu liczby 
pracuj cych wydajno  pracy oraz techniczne uzbrojenie pracy rosn  do niesko czono ci.

S owa kluczowe: stopa wzrostu liczby pracuj cych, równowaga modelu Solowa, funkcje spe-
cjalne Gaussa

GROWTH PATHS IN THE SOLOW MODEL 
WITH ALTERNATIVE TRAJECTORIES OF THE NUMBER OF WORKERS

A b s t r a c t

The aim of the study is a comparative analysis of growth paths of basic macroeconomic variables 
(labor productivity and capital labor ratio) in the Solow growth model with three alternative assumptions 
about the trajectory of the number of workers. There are standard trajectory (the number of workers 
increasing exponentially), logistics trajectory (the number of workers is growing to the certain asymptote) 
and so-called Gaussian trajectory (the number of workers is similar to the density function of Gaussian 
distribution).

In the result, nonstandard growth paths of macroeconomic variables are defined by certain functions 
compose with hypergeometric function and Gauss error function (so called Gaussian special functions). 
Moreover, labor productivity and capital labor ratio for logistic trajectory is growing to asymptote, which 
is located higher than in the original Solow model. The labor productivity and capital labor ratio for 
Gaussian trajectory of the number of workers increase to infinity.

Keywords: growth rate of the number of workers, equilibrium of Solow model, Gaussian 
special functions


