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GOSPODARKA GALE’A Z WIELOMA MAGISTRALAMI. 
„SILNY” I „BARDZO SILNY” EFEKT MAGISTRALI

1. WST P

W artykule Panek (2016b) przedstawili my model stacjonarnej gospodarki Gale’a 
z tzw. wielopasmow  magistral , z o on  z wi zki promieni von Neumanna oraz udo-
wodnili my „s abe” twierdzenie o magistrali g osz ce, e w d ugich okresach czasu 
(w d ugim horyzoncie ) optymalne procesy wzrostu w takiej gospo-
darce s  prawie zawsze zbie ne do wielopasmowej magistrali2. Obecnie prezentujemy 
„siln ” oraz „bardzo siln ” wersj  twierdzenia o wielopasmowej magistrali w stacjo-
narnej gospodarce Gale’a. Pierwsze g osi, e zbie no  optymalnych procesów wzrostu 
do wielopasmowej magistrali ma miejsce zawsze, poza ewentualnie pewn  sko czon  
liczb  jego pocz tkowych i/lub ko cowych okresów, niezale n  od d ugo ci horyzontu 
T. Im d u szy jest horyzont, tym d u ej optymalne procesy w fazie rodkowej prze-
biegaj  w dowolnie bliskim otoczeniu wielopasmowej magistrali. Zgodnie z drugim 
twierdzeniem, „wej cie” optymalnego procesu wzrostu na wielopasmow  magistral  
jest (prawie) bezpowrotne, po osi gni ciu magistrali gospodarka pozostaje na niej 
wsz dzie dalej poza, by  mo e, ostatnim okresem horyzontu T. 

Warto ci  dodan  artyku u – na tle znanej autorowi literatury przedmiotu – jest wyka-
zanie, e magistralna stabilno  optymalnych procesów wzrostu jest nie tylko atrybu-
tem stacjonarnej gospodarki Gale’a z pojedyncz  magistral , lecz tak e jej immanentn  
cech  równie  wtedy, gdy miejsce pojedynczej magistrali (pojedynczego promienia 
von Neumanna) w gospodarce zajmuje wi zka magistral (magistrala wielopasmowa). 

2. MODEL

W modelu stacjonarnej gospodarki Gale’a z wielopasmow  magistral  przedsta-
wionym w pracy Panek (2016b) kluczow  rol  gra przestrze  produkcyjna typu Gale’a 

 z o ona z par -wymiarowych, nieujemnych wektorów nak adów (zu ycia) 
 i produkcji (wyników) . Zapis  oznacza, e 

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 W sensie miary k towej, któr  definiujemy dalej (patrz p. 2). Na wielopasmowej magistrali 
gospodarka osi ga najwy sze tempo wzrostu (tam e).
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w gospodarce z wektora nak adów  mo na wytworzy  (w ustalonej jednostce czasu) 
wektor produkcji . Przestrze  produkcyjna Gale’a spe nia nast puj ce warunki:

(G1) 

(warunek proporcjonalno ci nak adów i wyników),

(G2) 

(warunek addytywno ci procesów produkcyjnych),

(G3) 

(warunek „braku rogu obfito ci”),

(G4) 

(mo liwo  marnotrawstwa nak adów),

(G5) 

(mo liwo  marnotrawstwa mocy produkcyjnych)

(G6) 

(domkni to  przestrzeni produkcyjnych).
Zbiór Z jest sto kiem domkni tym i wypuk ym, z wierzcho kiem w 0. Przedmiotem 

naszego zainteresowania s  nietrywialne (niezerowe) procesy . Liczb
 nazywamy wska nikiem technologicznej efektywno ci pro-

cesu . Mo na wykaza , e:
– funkcja ( ) jest ci g a i dodatnio jednorodna stopnia 0 na ,
– istnieje ,

zob. np. Panek (2003, tw. 5.2). Proces , dla którego , 
nazywamy optymalnym procesem produkcji. Proces ten jest okre lony z dok adno ci  
do mno enia przez sta  dodatni  (z dok adno ci  do struktury). Liczb   nazy-
wamy optymalnym wska nikiem technologicznej efektowno ci produkcji w gospo-
darce Gale’a. Przez 

  (1)

oznaczamy zbiór wszystkich optymalnych procesów produkcji w gospodarce Gale’a. 
Zbiór  jest sto kiem wypuk ym nie zawieraj cym 0, Panek (2016b, tw. 1). 
Zak adamy, e gospodarka Gale’a spe nia nast puj cy warunek silnej regularno ci:
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(G7) 

g osz cy, e w optymalnych procesach produkcji wytwarzane s  wszystkie towary3. 
Wynika st d, e technologiczna efektywno  ka dego optymalnego procesu produkcji 
jest dodatnia:

 .

Je eli  i , to o wektorze  mówimy, 

e charakteryzuje struktur  produkcji w procesie 4. Przez 

  (2)

oznaczamy zbiór wektorów charakteryzuj cych struktur  produkcji we wszystkich 
optymalnych procesach . Przy za o eniach (G1) – (G7) zbiór ten jest nie-
pusty, zwarty i wypuk y oraz sk ada si  (wobec (G7)) wy cznie z wektorów dodatnich, 
Panek (2016b, tw. 2). Niech . Pó prost

 

nazywamy promieniem von Neumanna (generowanym przez proces , 
). Zbiór (wi zk ) promieni

 

nazywamy wielopasmow  magistral  produkcyjn  w stacjonarnej gospodarce Gale’a.
Niech 5 b dzie wektorem cen towarów oraz . 

Liczb 6

 

( ) nazywamy wska nikiem ekonomicznej efektywno ci procesu  przy 
cenach . Je eli zachodz  warunki (G1) – (G7), to istniej  takie ceny , e

 

3 S abszy warunek (G7’) przedstawimy w p. 4.
4 Tutaj i dalej: je eli , to . Zauwa my przy okazji, e (wobec (G3)) je eli 

, to .
5 Zapis  oznacza, e  oraz .
6 Tutaj i dalej: je eli , to .
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(wsz dzie gdzie ) oraz

 

lub równowa nie

  (3)

oraz

   , (4)

Panek (2016b, tw. 4). Ka da trójka    wyznacza tzw. optymalny stan 
równowagi v. Neumanna. Wektor  nazywamy wektorem cen równowagi.

Zak adamy, e czas biegnie skokowo oraz  jest ustalonym 
interesuj cym nas horyzontem funkcjonowania gospodarki . Przez 

 oznaczamy wektor nak adów, a przez  
wektor produkcji w okresie . Warunek  oznacza, e w okresie  
z nak adów  mo liwe jest wytworzenie produkcji . Nak ady w okresie nast p-
nym  mog  pochodzi  jedynie z produkcji  wytworzonej w okresie 
poprzednim, . W wietle (G4) prowadzi to do warunku:

 , . (5)

W okresie pocz tkowym produkcja jest ustalona:

 . (6)

O ci gu wektorów produkcji  spe niaj cych warunki (5) – (6) mówimy, e 
opisuje  – dopuszczalny proces wzrostu w gospodarce Gale’a. Dla dowolnego 
pocz tkowego wektora produkcji  i dowolnej d ugo ci horyzontu  istniej  

 – dopuszczalne procesy wzrostu, zob. np. Panek (2003, tw. 5.7). W gospo-
darce Gale’a szczególn  posta  maj  dopuszczalne procesy , w których 

, lub inaczej procesy postaci

 , (7)

nazywane stacjonarnymi procesami z tempem wzrostu . Przy za o eniach 
(G1) – (G6) stacjonarne procesy wzrostu postaci (7) istniej , gdy pocz tkowy wektor 
produkcji spe nia warunek  (równowa nie, gdy ). S  one okre lone 
z dok adno ci  do struktury (mno enia przez dowoln  sta  dodatni ): je eli , to

  oraz .
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W gospodarce Gale’a tempo  jest najwy szym mo liwym do osi gni cia 
tempem wzrostu, w szczególno ci nie istniej  stacjonarne procesy wzrostu postaci 

 z tempem . Dlatego procesy postaci (7) nazywane s  tak e opty-
malnymi stacjonarnymi procesami w gospodarce Gale’a. Wszystkie takie procesy le  
na wielopasmowej magistrali . 

Wsz dzie poza magistral  osi gane przez gospodark  tempo wzrostu jest ni sze 
od . Z faktem tym koresponduje za o enie, e równie  efektywno  ekonomiczna 
ka dego procesu poza magistral   jest ni sza od optymalnej7. W szczególno ci ozna-
cza to, e

(G8) .

Ustalmy nast puj c  miar  odleg o ci wektora towarów (w zale no ci od kontekstu 
b d  to nak ady  lub produkcja ) od wielopasmowej magistrali 8:

 .

Je eli zachodzi warunek (G8), to 

  , (8)

Panek (2016b, tw. 5). 
Niech proces  b dzie rozwi zaniem nast puj cego zadania maksymali-

zacji warto ci produkcji mierzonej w cenach równowagi w ostatnim okresie  hory-
zontu :

  (9)

 p.w. (5) – (6). (10)

Przy za o eniach (G1) – (G6) zadanie to ma rozwi zanie9. Nazywamy je  
– optymalnym procesem wzrostu w stacjonarnej gospodarce Gale’a.

7 W klasycznym modelu Gale’a (z pojedynczym promieniem von Neumanna) warunek ten zapewnia 
jednoznaczno  magistrali, zob. np. Nikaido (1968, rozdz. IV, § 13), Panek (2003, rozdz. 5, pkt 5.1.3), 
Takayama (1985, rozdz. 7).

8 W ekonomii matematycznej wielko   nazywana bywa umownie odleg o ci  k tow  

mi dzy wektorami , ; zob. np. Nikaido (1968, rozdz. 4, p. 13.3). Przez analogi   nazywamy 
odleg o ci  k tow  wektora  od wielopasmowej magistrali .

9 Zob. np. Panek (2003, tw. 5.7).
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 Twierdzenie 1 („S abe” twierdzenie o magistrali). Je eli zachodz  warunki 
(G1) – (G8) oraz istnieje taki  – dopuszczalny proces , , e 

, to dla dowolnej liczby  istnieje taka liczba naturalna , i  liczba okresów 
czasu, w których  – optymalny proces wzrostu  spe nia warunek:

 

nie przekracza . Liczba  zale y od  oraz nie zale y od d ugo ci horyzontu .

Dowód. Panek (2016b, tw. 6). 

3. „SILNE” I „BARDZO SILNE” TWIERDZENIE O MAGISTRALI

We my liczb   i oznaczmy przez  zbiór dopuszczalnych procesów 
produkcji z nak adami odleg ymi o co najmniej  od wielopasmowej magistrali :

 .

Zgodnie z (8) efektywno  ekonomiczna  ka dego procesu  jest 
ni sza od optymalnej o co najmniej . Poni ej przedstawiamy niektóre w asno ci 
funkcji , które b d  nam potrzebne dalej. Obowi zuj  warunki (G1) – (G8).

 Fakt 1. 

 .

Dowód. Funkcja  jest ci g a na zwartym zbiorze

 ,

zob. Panek (2016b, dowód tw. 5). St d oraz z dodatniej jednorodno ci stopnia 0 wynika 
jej ci g o  na . 

 Fakt 2.

 . (11)

Dowód. Ci g a funkcja  jest dodatnio jednorodna stopnia 0, wi c 

 .
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Zbiór  jest zwarty, wi c istnieje
 .
Zgodnie z (8):

 .

 
Wprowadzaj c oznaczenie  mo emy warunek (11) zapisa  ina-

czej tak10: 

 . (12)

Funkcja ( ) jest nierosn ca (tam gdzie jest okre lona),  przy , zatem 
, gdy . Przy dowodzie „silnego” twierdzenia o magistrali (twierdze-

nie 2) korzystamy z nast puj cego warunku monotoniczno ci:

(G9)  Efektywno  ekonomiczna procesu  maleje w miar  oddalania 
si  (w sensie metryki ) nak adów  od wielopasmowej magistrali .

Je eli zachodzi ten warunek, wtedy funkcja ( ) maleje (równowa nie, funkcja ( ) 
ro nie na obszarze okre lono ci11.

 Fakt 3.

 

 ,

gdzie: .

Dowód12. We my dowolne wektory , . Zwa ywszy e  
stwierdzamy, i  istnieje liczba

 .

10 Liczba  jest najwi ksz  liczb  spe niaj c  warunek (8).
11 Warunek (G9) jest spe niony w szczególno ci, gdy wsz dzie poza  przestrze  produkcyjna 

Gale’a jest sto kiem silnie wypuk ym: dla dowolnych liczb  i ka dej pary liniowo niezale nych 
procesów  ich kombinacja liniowa  jest punk-
tem wewn trznym przestrzeni produkcyjnej .

12 Dowód wzorowany na Panek (2015, lemat 1).



Emil Panek144

Poniewa  , wi c z (G4) dostajemy , czyli

 , (13)

gdzie , , . 

Funkcja  jest ci g a na  oraz 

 ,

wi c

 . (14)

Z (13), (14) wynika teza. 

Fakt 3 g osi, e je eli wektor (unormowanych) nak adów  le y blisko którego-
kolwiek wektora  (struktury produkcji na wielopasmowej magistrali ), to istnieje 
proces, który (z efektywno ci  dowolnie blisk  optymalnej) z nak adów  prowadzi 
do wielopasmowej magistrali .

 Twierdzenie 2 („Silne” twierdzenie o magistrali). Niech  b dzie  
– optymalnym procesem wzrostu. Je eli spe nione s  warunki (G1) – (G9) oraz istnieje 
taki  – dopuszczalny proces , , e , to

 

(  oznacza tutaj zbiór liczb naturalnych). 

Dowód. Poka emy najpierw, e

 , (15)

gdzie . Istotnie, poniewa  zbiór  jest zwarty 
i sk ada si  z wektorów dodatnich, to 

 .

Niech 

 ,
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, , . Zbiór  
jest zwarty, a odwzorowanie  ci g e, wi c jego obraz  
jest zwarty oraz . Niech . Wtedy .

We my teraz dowoln  liczb  , liczb   spe niaj c  warunek (12), 
liczb   oraz odpowiadaj c  jej liczb   z faktu 3. Zgod-
nie ze „s abym” twierdzeniem o magistrali istnieje taka liczba naturalna , e je eli 

, to

  (16)

co najmniej w jednym okresie . Niech . Przez  oznaczmy pierwszy, 
a przez  ostatni okres, w którym zachodzi warunek (16). Wówczas (w wietle (15), 
zwa ywszy e ) mamy 

 

oraz w my l faktu 3:

 ,

tzn.

 ,

gdzie , , . Dalej dowód prze-

biega analogicznie jak w pracy Panek (2015, tw. 3, s. 255–256). Tworzymy  
– dopuszczalny proces 

 

i z definicji procesu optymalnego  dostajemy nierówno :

 . (17)

Zak adaj c, e  jest liczb  okresów (mi dzy , ), w których 

 ,
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z (3), (5), (8) otrzymujemy: 

 . (18) 

cz c (17), (18) dochodzimy do nierówno ci

  

(z której wynika w szczególno ci, e ), lub inaczej: 

 .

Nierówno  powy sz , po podstawieniu , mo emy zapisa  w równo-

wa nej postaci:

 . (19)

Zgodnie z faktem 3:

 ,

zatem  oraz . Wówczas:

 ,

czyli

 .

St d i z (19) dostajemy:

 .

Pami taj c, e  (gdy   i funkcja ( ) jest rosn ca; zob. 
warunek (G9)) oraz  i , dochodzimy do nierówno ci:
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 ,

czyli  lub (równowa nie) .

Jedyn  nieujemn  liczb  ca kowit  spe niaj c  ten warunek jest . Tez  twierdzenia 
otrzymujemy przyjmuj c . 

Przypomnijmy, e zgodnie ze „s abym” twierdzeniem o magistrali (twierdzenie 1), 
w d ugich okresach czasu (w d ugim horyzoncie ) optymalne procesy wzrostu s  
„prawie zawsze” (w prawie wszystkich okresach) zbie ne do magistrali wielopasmo-
wej. Twierdzenie nie rozstrzyga kiedy (w których okresach) zbie no  taka ma miej-
sce. Udowodnione wy ej „silne” twierdzen ie o magistrali wielopasmowej precyzuje, 
e dzieje si  tak zawsze, za wyj tkiem ewentualnie pocz tkowych i/lub ko cowych 

okresów horyzontu . Im horyzont jest d u szy, tym d u ej optymalne procesy wzrostu 
w jego rodkowym okresie przebiegaj  w dowolnie bliskim otoczeniu wielopasmowej 
magistrali .13 Szczególn  sytuacj  mamy, gdy optymalny proces w pewnym okresie 

 dociera do magistrali. Mówi o tym kolejne twierdzenie.

 Twierdzenie 3 („Bardzo silne” twierdzenie o magistrali). Je eli spe nione s  warunki 
(G1) – (G8) i  – optymalny proces wzrostu  w pewnym okresie 

 dociera do wielopasmowej magistrali 

 ,

to

 .

Dowód. Z definicji  – optymalnego procesu wzrostu , zgodnie 
z (3) mamy:

 , . (20)

Je eli w pewnym okresie  proces ten dociera do magistrali, wówczas istnieje 
tak e  – dopuszczalny proces  postaci

13 Czytelnika zainteresowanego klasycznymi wersjami twierdze  o zbie no ci optymalnych procesów 
wzrostu w gospodarce typu Gale’a do pojedynczej magistrali  (a nie do wi zki magistral ) odsy amy 
np. do prac Nikaido (1968 rozdz. IV), Gale (1967), McKenzie (1976, 1998, 2005 rozdz. 26), Lancaster 
(1968, rozdz. 11), Panek (2013, 2014, 2016a). Na marginesie warto zauwa y , e zainicjowane ponad pó  
wieku temu badania nad „efektem magistrali” w modelach dynamiki ekonomicznej typu input – output 
w ostatnim okresie znajduj  coraz mocniejsze ugruntowanie w teorii sterowania optymalnego i teorii gier, 
zob. np. Kolokoltsov, Yang (2012), Rapoport, Cartigny (2010), Zaslawski (2015).
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, , co prowadzi do nierówno ci:

 . (21)

Za ó my, e  w pewnym okresie . Wówczas

 ,

i zgodnie z (8) istnieje taka liczba , e

 . (22)

Z (20), (22) otrzymujemy nierówno

 , (23)

gdzie . St d oraz z (21) wynika, e

 ,

co jest mo liwe tylko gdy . Otrzymana sprzeczno  zamyka dowód. 

4. UWAGI KO COWE

Uwaga 1. „Bardzo silne” twierdzenie o magistrali pozostaje prawdziwe po zast pieniu 
warunku silnej regularno ci (G7) nast puj cym warunkiem tzw. s abej regularno ci:

(G7’)   – dopuszczalny proces  spe niaj cy 
warunek:

 

g osz cym, e z ka dego miejsca (punktu) wielopasmowej magistrali  pewien proces 
wzrostu w sko czonym czasie  prowadzi do dodatniego wektora produkcji . 
Warunek ten jest s abszy od (G7), tzn. je eli zachodzi (G7), to zachodzi tak e (G7’)14. 

14 Wi cej o warunku (G7’) piszmy w artykule Panek (2016b).
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Uwaga 2. Rozpatrzmy zamiast zadania (9) – (10) nast puj cy problem maksymalizacji 
u yteczno ci produkcji w ko cowym okresie horyzontu :

  (24)

 p.w. (5) – (6). (25)

O funkcji u yteczno ci  zak adamy, e15:

(G10) (i) funkcja ( ) jest ci g a, wkl s a, rosn ca i dodatnio jednorodna stopnia 1,

 (2i) ,

 (3i) .

W my l (2i) funkcj  u yteczno ci aproksymuje z góry forma liniowa z wektorem 
kierunkowym , gdzie  jest pewn  liczb  dodatni . Warunek (3i) jest równowa ny 
z nast puj cym:

 ,

co oznacza, e na wielopasmowej magistrali (dla ka dego wektora ) hiperp asz-
czyzna  jest styczna do wykresu funkcji u yteczno ci .

Przyjmijmy nast puj ce oznaczenia:

 ,

 ,

 , .

Wówczas zadanie (24) – (25) jest równowa ne z zadaniem

  (24’)

 , (25’)

 jest zbiorem wszystkich wektorów produkcji, które w okresie  jest zdolna wytwo-
rzy  gospodarka z pocz tkowym wektorem produkcji  (w okresie ). 

15 Zob. np. Nikaido (1968, rozdz. IV), Panek (2016b), Takayama (1985, rozdz. 7). Warunek (G10) 
jest silniejszy od podobnego warunku (G9) w artykule Panek (2016b).
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Zadanie to ma rozwi zanie, gdy  funkcja u yteczno ci  jest ci g a, a zbiór  jest 
zwarty16. Tym samym istnieje rozwi zanie zadania (24) – (25). Nazywamy je  
– optymalnym procesem wzrostu i podobnie jak rozwi zanie zadania (9) – (10) ozna-
czamy przez .

Przy za o eniach (G1) – (G10) „silne” twierdzenie o magistrali (twierdzenie 2) 
pozostaje prawdziwe po zast pieniu  – optymalnego procesu wzrostu (roz-
wi zania zadania (9) – (10)) przez  – optymalny proces wzrostu (rozwi zanie 
zadania (24) – (25)). Istotnie, powtarzaj c dos ownie dowód twierdzenia 2 – po pod-
stawieniu  zamiast  oraz  zamiast  w warunkach (17), 
(18) – zwa ywszy na (G10)(2i) dochodzimy do pary nierówno ci:

  (17’)

  . (18’)

cz c (17’), (18’) i uwzgl dniaj c (G10)(3i) dochodzimy do warunku (19). Dalej 
dowód przebiega analogicznie jak w twierdzeniu 2.

Uwaga 3. Przy tych samych za o eniach prawdziwe pozostaje tak e „bardzo silne” 
twierdzenie o magistrali (twierdzenie 3) po zast pieniu  – optymalnego pro-
cesu wzrostu procesem  – optymalnym. Zak adaj c, e istnieje cho by jeden 
okres , w którym  i powtarzaj c dowód twierdzenia 3 
dochodzimy do konkluzji, e  – optymalny proces wzrostu (rozwi zanie 
zadania (24) – (25)) spe nia obecnie (wobec (G10)(2i)) – zamiast (21), (23) – warunki 
nast puj ce:

 , (21’)

 , (23’)

sk d wynika, e

 .

Warunek (G10)(3i) stanowi jednak, e , co prowadzi do nierówno ci:

 .

Wynika z niej, e , a to jest sprzeczne z (8). Otrzymana sprzeczno  zamyka 
dowód.

16 Zbiory  s  niepuste, wypuk e oraz zwarte, zob. Panek (2003, lemat 5.1).
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5. ZAKO CZENIE

S ab  stron  rozwa anego tutaj oraz w pracy Panek (2016b) modelu Gale’a z wie-
lopasmow  magistral  jest stacjonarno  gospodarki. Wprawdzie w kilku publikacjach, 
m.in. Panek (2013, 2014, 2016a), zajmujemy si  modelami ró nych niestacjonar-
nych gospodarek Gale’a, ale podobnie jak w innych znanych pracach z tego zakresu 
magistrale s  tam zawsze pojedynczymi promieniami (w przypadku stacjonarnym) 
lub pojedynczymi krzywymi (w wariancie niestacjonarnym), le cymi w przestrzeni 
fazowej stanów gospodarki. 

Z tej perspektywy interesuj ce jest szersze spojrzenie i prze ledzenie w asno-
ci gospodarek typu Neumanna-Gale’a-Leontiefa z wielopasmowymi magistralami, 

zmienn  technologi  oraz ró nymi kryteriami wzrostu17.
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GOSPODARKA GALE’A Z WIELOMA MAGISTRALAMI.
„SILNY” I „BARDZO SILNY” EFEKT MAGISTRALI

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

Praca nawi zuje do artyku u Panek (2016b) zawieraj cego dowód tzw. „s abego” twierdzenia o wie-
lopasmowej magistrali w stacjonarnej gospodarce typu Gale’a. Obecnie prezentujemy „siln ” oraz „bardzo 
siln ” wersj  twierdzenia o wielopasmowej magistrali. Pokazujemy, e mimo uogólnienia modelu – 
polegaj cego na zast pieniu pojedynczej magistrali (promienia von Neumanna) wi zk  magistral, któr  
nazywamy magistral  wielopasmow  – nie zmieniaj  si  wcze niej udowodnione magistralne w asno ci 
optymalnych procesów wzrostu w gospodarce Gale’a.

S owa kluczowe: stacjonarna gospodarka Gale’a, równowaga von Neumanna, wielopasmowa magi-
strala, „silny” i „bardzo silny” efekt magistrali

GALE’S ECONOMY WITH MULTIPLE TURNPIKES.
“STRONG” AND “VERY STRONG” TURNPIKE EFFECT

A b s t r a c t

This paper refers to the Panek (2016b) which contained proof of “weak” multiple turnpike’s the-
orem in the Gale’s stationary economy. Here we present “strong” and “very strong” multiple turnpike’s 
theorem. We show that, despite the generalization of this model – involving the replacement of a single 
turnpike (von Neumann’s ray) with the bundle of turnpikes, which we call multilane turnpike – the 
previously proven turnpike’s main properties of the optimal growth processes of the Gale’s economy 
do not change.

Keywords: Gale’s stationary economy, von Neumann’s equilibrium, multilane turnpike, “strong” 
and “very strong” turnpike effect


