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(Streszczenie)

Celem opracowania jest konstrukcja dwubiegunowego modelu wzrostu gospodarczego z prze-
pływami inwestycyjnymi. Model ten bazuje na neoklasycznym modelu wzrostu gospodarczego 
Roberta Solowa oraz na elementach grawitacyjnego modelu wzrostu gospodarczego zapropono-
wanego przez Katarzynę Mroczek, Tomasza Tokarskiego i Mariusza Trojaka. W dwubiegunowym 
modelu wzrostu gospodarczego zakłada się, iż pomiędzy dwoma typami gospodarek (nazywanych 
umownie gospodarkami bogatymi i biednymi) występują przepływy inwestycyjne. W związku 
z tym proces akumulacji kapitału rzeczowego w każdej z gospodarek jest zarówno rezultatem 
inwestycji krajowych, jak i inwestycji zagranicznych. Ponadto przyjmuje się także założenie, 
że poziom wydajności pracy w danej gospodarce zależy nie tylko od poziomu jej technicznego 
uzbrojenia pracy, ale również od poziomu technicznego uzbrojenia pracy gospodarki, z którą łączą 
ją pewne zależności ekonomiczne.

W pracy analizuje się długookresową równowagę modelu wzrostu zarówno ze względu na 
istnienie punktów stacjonarnych (steady stare) układu równań różniczkowych, jak i ze względu 
na stabilność nietrywialnego punktu stacjonarnego. Zbadano również ekonomiczne właściwości 
punktu długookresowej równowagi modelu, przedstawiono skalibrowane parametry modelu oraz 
podano ścieżki wzrostu podstawowych zmiennych makroekonomicznych w wybranych wariantach 
symulacji numerycznych.
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1. Wprowadzenie1

Celem prezentowanego opracowania jest próba konstrukcji dwubiegunowego 
modelu wzrostu gospodarczego z przepływami inwestycyjnymi między dwoma 
typami gospodarek (nazywanymi dalej również umownie gospodarkami boga-
tymi i biednymi)2. Biegunami tymi są analizowane w pracy gospodarki bogate 
oraz gospodarki biedne.

Prezentowany w pracy model wzrostu gospodarczego stanowi kompilację 
neoklasycznego modelu wzrostu Roberta Solowa3 z elementami grawitacyjnego 
modelu wzrostu gospodarczego zaproponowanego przez Katarzynę Mroczek, 
Tomasza Tokarskiego i Mariusza Trojaka4. Dlatego też w prowadzonych w pracy 
rozważaniach zakłada się, że proces akumulacji kapitału rzeczowego (nazywane-
go dalej kapitałem) zależny jest od inwestycji realizowanych w danej gospodarce. 
Przy czym, o ile w modelu wzrostu Solowa uwzględnia się jedynie inwestycje 
finansowane z oszczędności krajowych, o tyle w prezentowanym dwubieguno-
wym modelu wzrostu gospodarczego uwzględnia się również przepływy inwe-
stycji pomiędzy gospodarkami bogatymi i biednymi. Przyjmuje się bowiem, że 
zarówno gospodarki bogate inwestują w gospodarkach biednych, jak i gospodarki 
biedne podejmują inwestycje w gospodarkach bogatych. Ponadto, podobnie jak 
w grawitacyjnym modelu wzrostu gospodarczego, zakłada się, iż na poziom 
wydajności pracy w gospodarkach bogatych (biednych) oddziałuje nie tylko 
techniczne uzbrojenie pracy w krajach bogatych (biednych), ale również wartość 
owej zmiennej makroekonomicznej w gospodarkach biednych (bogatych).

1 Autorzy dziękują Profesorom Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu i Michałowi Majsterkowi (z Uni-
wersytetu Łódzkiego) oraz Krzysztofowi Maladze (z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) 
za uwagi do wstępnej wersji opracowania. Rzecz jasna, cała odpowiedzialność za ostateczną 
wersję pracy spada wyłącznie na autorów.

2 Wydaje się, że gospodarki te można utożsamiać zarówno z grupami bogatych gospodarek kra-
jowych północy i biednych gospodarek południa (w skali gospodarki światowej), gospodarek 
Europy Zachodniej i Wschodniej (w skali Europy), regionów północy i południa we Włoszech 
lub województw zachodu i wschodu w Polsce.

3 R.M. Solow, A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 
February 1956. Por. też np. T. Tokarski, Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie 
neoklasyczne), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 lub T. Tokarski, 
Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2011.

4 Por. K. Mroczek, T. Tokarski, Efekt grawitacyjny a zróżnicowanie wydajności pracy w krajach 
Unii Europejskiej, w: D. Appenzeller (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. 
Analityka gospodarcza. Metody i narzędzia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, Poznań 2014 oraz K. Mroczek, T. Tokarski, M. Trojak, Grawitacyjny model 
zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw, Gospodarka Narodowa 2014/3.
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Struktura prezentowanego opracowania przedstawia się następująco. W punk-
cie 2 podano i skwantyfikowano założenia dwubiegunowego modelu wzrostu 
gospodarczego. Punkt 3 zawiera analizę długookresowej równowagi rozważanego 
modelu wzrostu zarówno ze względu na istnienie punktów stacjonarnych układu 
równań różniczkowych (do którego, matematycznie rzecz biorąc, sprowadza 
się analizowany model wzrostu gospodarczego), jak i ze względu na stabilność 
nietrywialnego punktu stacjonarnego. W punkcie 4 zbadano ekonomiczne wła-
ściwości punktu długookresowej równowagi modelu. W punkcie 5 przedstawiono 
skalibrowane parametry modelu oraz podano ścieżki wzrostu podstawowych 
zmiennych makroekonomicznych w wybranych wariantach symulacji numerycz-
nych. Opracowanie kończy punkt 6, zawierający podsumowanie prowadzonych 
w artykule rozważań oraz ważniejsze wnioski.

2. Założenia modelu

W prowadzonych dalej rozważaniach przyjmuje się następujące założenia doty-
czące funkcjonowania dwóch typów gospodarek5:
1. Proces produkcyjny w gospodarce i (dla i = 1,2) opisuje funkcja wydajności 

pracy typu Cobba–Douglasa6 dana wzorem7:

 ( ) ( )( ) ( )( )αβ tktktyijji iji =≠∧=∀ 2,1, , (1)
gdzie: 

( ) ( )1;0,, ∈+ βαβα  oraz βα > ; parametr α oznacza elastyczność wydajności 
pracy yi (produkcji Yi) w i-tej gospodarce względem technicznego uzbrojenia 
pracy ki (kapitału Ki) w owej gospodarce lub (na gruncie marginalnej teorii po-
działu Clarka) udział nakładów kapitału w produkcie; natomiast parametr β to 
elastyczność łącznej produktywności czynników produkcji8 w i-tej gospodarce 

5 O wszystkich występujących w punktach 2–4 zmiennych makroekonomicznych zakłada się, iż 
są różniczkowalnymi funkcjami czasu 0≥t . Zapis x(t) oznaczał będzie dalej wartość zmiennej 
x w momencie t, zaś x.(t) = dx / dt – pochodną zmiennej x po czasie t, czyli (ekonomicznie rzecz 
biorąc) przyrost wartości owej zmiennej w momencie t.

6 C.W. Cobb, P.H. Douglas, A Theory of Production, American Economic Review 1928/18.
7 Por. np. E. Żółtowska, Funkcja produkcji. Teoria, estymacja, zastosowania, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997; T. Tokarski, Matematyczne modele… lub idem, Ekonomia 
matematyczna…

8 Przy funkcji produkcji Cobba–Douglasa danej wzorem: Y = AKαL1-α,
gdzie: Y oznacza strumień wytworzonego produktu, K – nakłady kapitału rzeczowego, L – nakła-
dy pracy, zaś ( )1;0∈α , łączną produkcyjność czynników produkcji A (pomija się tu subskrypty 
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względem technicznego uzbrojenia pracy w j-tej gospodarce (dla ij ≠ )9. Od-
działywanie technicznego uzbrojenia pracy w gospodarce j na wydajność pracy 
w gospodarce i (dla ji ≠ ) można uzasadnić na trzy sposoby. Po pierwsze, 
podobnie jak ma to miejsce w grawitacyjnym modelu wzrostu gospodarczego 
(zaproponowanego przez Mroczek, Tokarskiego i Trojaka), może ono wynikać 
z działania efektu grawitacyjnego. Po drugie, oddziaływanie kj na yi, gdzie kj>ki, 
może być skutkiem tego, iż gospodarki biedne (absorbując drogą imitacji nowe 
rozwiązania technologiczne) korzystają z wysokiego technicznego uzbrojenia pra-
cy w gospodarkach bogatych. Po trzecie wreszcie, na efektywność funkcjonowa-
nia gospodarek biednych pozytywnie oddziałuje lepiej rozwinięta infrastruktura 
(np. transportowa) w gospodarkach bogatszych, na efektywność funkcjonowania 
gospodarek bogatych negatywnie zaś wpływa słabiej rozwinięta infrastruktura 
gospodarek biednych10. 

Z funkcji wydajności pracy (1) wynika również między innymi, że:
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co oznacza, iż łączna produkcyjność czynników produkcji A jest geometryczną średnią ważoną 
produktywności kapitału (p = Y / K) i wydajności pracy (y = Y / L), gdzie rolę wag pełnią 
elastyczności produkcji względem nakładów kapitału (α) i pracy ( α−1 ) w wytworzonym 
w gospodarce produkcie.

 9 Jeśli funkcje wydajności pracy (1) przemnoży się przez Li > 0 (dla i = 1,2), to otrzymuje się 
funkcje produkcji dane wzorem:

ααβ −=≠∧=∀ 12,1, iiji LKkYijji ,

skąd płynie wniosek, iż funkcje te są jednorodne stopnia 1 względem K1 oraz Li i jednorodne 
stopnia 1+β > 1 względem K1, Li oraz kj. Dlatego też funkcje produkcji wynikające z funkcji 
wydajności pracy (1) charakteryzują się stałymi efektami skali względem K1 oraz Li i rosnącymi 
efektami skali względem K1, Li oraz kj.

10 Przemyśl korzysta np. z autostrady wiodącej z Rzeszowa przez Kraków i Wrocław do Niemiec, 
zaś Rzeszów nie ma możliwości korzystania z dobrej infrastruktury transportowej leżącej na 
wschód od tego miasta, gdyż taka infrastruktura nie istnieje.
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WYKRES 1: Relacje pomiędzy ilorazami technicznych uzbrojeń pracy k1 /
 k2 oraz wydajności 

pracy y1 /
 y2

0 1

1

k1 / k2

y1 / y2

Źródło: oprac. własne.

Ze wzoru (2) oraz z wykresu 1 płynie wniosek, iż jeśli istnieje dywergencja 
technicznego uzbrojenia pracy (czyli 1/ 21 ≠kk ), to dywergencja ta musi się 
również przekładać na dywergencję po stronie wydajności pracy (a więc także 

1/ 21 ≠yy ). Co więcej, ponieważ elastyczność y1 /
 y2 względem k1

 / k2 (równa 
βα − ) jest mniejsza od 1, zatem z prezentowanych tu założeń wynika, że zróż-

nicowanie wydajności pracy w analizowanym modelu wzrostu gospodarczego 
jest mniejsze od zróżnicowania technicznego uzbrojenia pracy.

2. Przyrosty zasobów kapitału iK  (dla i = 1,2) w każdym z analizowanych 
typów gospodarek opisują równania różniczkowe postaci:

 ( ) ( ) ( ) ( )tKtYstYstKijji iijijiiii δ−+=≠∧=∀ 2,1, , (3)

przy:

( )1;02,1 ∈=∀ ii δ  oraz: iii LyYi ==∀ 2,1 , gdzie: Li oznacza liczbę pracują-
cych w gospodarce i, zaś Yi – wielkość produkcji w owej gospodarce; natomiast 
sii oraz sij oznaczają (odpowiednio) wielkość inwestycji finansowanych przez 
gospodarkę i a realizowanych w gospodarce i (sii) lub w gospodarce j (sij). Dlatego 
też wielkości sij (dla ij ≠ ) można utożsamiać z inwestycjami zagranicznymi 
z gospodarki j do gospodarki i. Ponadto δi (dla i = 1,2) oznaczają stopy deprecjacji 
kapitału w gospodarkach typu i.
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3. Liczba pracujących w obu typach gospodarek rośnie według tej samej 
stopy wzrostu n > 0, co powoduje, iż:
 L(t) = L0etn, (4)

gdzie L0
 > 0 jest łączną liczbą pracujących (w obu typach gospodarek) w mo-

mencie t = 0.
4. Gospodarka 1 absorbuje odsetek łącznej liczby pracujących (w obu typach 

gospodarek) równy ( )1;0∈ω , zaś gospodarka 2 wchłania odsetek pracujących 
wynoszący ω−1 . Płynie stąd wniosek, że:

  (5)
oraz:

  (6)

3. Równowaga modelu

Ponieważ dla każdego i = 1,2 zasób kapitału Ki można zapisać jako kiLi, zatem:

 
co – wraz z zależnościami (5–6) – daje:

  (7)

Wstawiając do równań (7) związki (3) uzyskuje się:

  (8)

gdzie 02,1 >+==∀ ni ii δµ  oznacza stopę ubytku kapitału na pracującego. 
Po wstawieniu do zależności (8) równań (5–6) mamy:
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oraz:

 
a stąd, po uwzględnieniu funkcji wydajności pracy (1), dochodzi się do następu-
jącego układu nieliniowych równań różniczkowych:

 (9)

Układ równań różniczkowych (9) posiada w przestrzeni fazowej P = (0;+∞)2 
dwa punkty stacjonarne: punkt trywialny (0;0) oraz pewien punkt nietrywialny 
k* = (k*

1; k*
2) ∈ (0; +∞)2 , który niebawem znajdziemy11.

Nietrywialny punkt stacjonarny k* rozwiązuje zaś układ równań:

 

 (10)

Ponieważ w nietrywialnym punkcie stacjonarnym k* zachodzi: oraz  
k* ∈ (0;+∞)2, więc iloraz *

2
*
1 / kk  jest pewną dodatnią liczbą rzeczywistą κ. Dlatego 

też *
2

*
1 kk κ= , co powoduje, że układ równań (10) można zapisać następująco:

  (11)

Dzieląc pierwsze równanie układu (11) przez drugie z powyższych równań 
uzyskuje się:

αβ

βα

κκ
κκκ
22

11

vu
vu

+
+

= ,

11 Punkt trywialny (jako nieciekawy zarówno z ekonomicznego, jak i matematycznego punktu 
widzenia) będzie pomijany w prowadzonych dalej analizach.
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co prowadzi do zależności:

 ( ) 011
1

2
1

2 =−−+= ++ βααβ κκκκκφ vuvu . (12)

Funkcja ( )κφ  charakteryzuje się następującymi właściwościami:
(i) φ(0) = 0.
(ii) lim φ(κ) = +∞.

(iii) ( ) ( ) ( ) 1
1

1
122 11' −− −−+++= βααβ κβκακακβκφ vuvu  dla każdego 0>κ .

(iv) limφ' (κ) = -∞   oraz   limφ' (κ) = +∞.

(v) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 01111''0 2
1

2
1

1
2

1
2 >−+−++++=>∀ −−−− βααβ κββκαακαακββκφκ vuvu , 

co wraz z właściwością (iv) gwarantuje, iż istnieje dokładnie jedno κ  takie, 
że dla każdego ( )κκ ;0∈  ( ) 0' <κφ , zaś dla κ ∈(κ-;+∞) ( ) 0' >κφ . Dlatego też 
w przedziale ( )κκ ;0∈  funkcja ( )κφ  jest funkcją malejącą, zaś w przedziale  
(κ-;+∞) – funkcją rosnącą. Co więcej, ponieważ φ(κ-) < 0) oraz limφ(κ) = +∞ 
zatem istnieje również dokładnie jedno κκ >* , które rozwiązuje równanie (12).

Ponieważ istnieje dokładnie jedno κ* > 0 rozwiązujące równanie (12), zatem 
z pierwszego z równań układu równań (11) wyciągnąć można wniosek, że istnieje 
również dokładnie jedno techniczne uzbrojenie pracy 0*

2 >k  będącego rozwią-
zaniem owego układu równań. Oznacza to, że układ równań różniczkowych (9) 
ma dokładnie jeden nietrywialny punkt stacjonarny k*∈ (0; +∞)2.

Macierz Jacobiego J układu równań różniczkowych (9) określa związek:

 (13)

Ponieważ w punkcie stacjonarnym k*, zgodnie z równaniami (10), zachodzą 
zależności:

κ→+∞

κ→+∞

κ→+∞

κ→0+
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oraz:

więc w punkcie tym macierz Jacobiego (13) można zapisać następująco:

  
(14)

gdzie:

oraz:

Wartości własne macierzy Jacobiego (14) są pierwiastkami następującego 
równania:
 0det **2 =+− JtrJ λλ . (15) 

Pierwiastki równania (15) są liczbami rzeczywistymi, gdyż:

Z wzorów Viete’a oraz równania (15) wynika, iż sumę 21 λλ +  oraz iloczyn 
21λλ  wartości własnych macierzy Jacobiego J* określają związki:

*
21 trJ=+ λλ

i:
*

21 det J=λλ .
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Ponieważ tr J* = j11 + j22 < 0, zatem suma wartości własnych jest rzeczywistą 
liczbą ujemną. Ponadto zachodzą zależności:

oraz:

Stąd zaś, że det J* = j11j22 – j12j21 wynika, iż:

co oznacza, że det J* > 0. Płynie stąd wniosek, iż obie wartości własne macierzy 
Jacobiego J* są rzeczywistymi liczbami ujemnymi. Stąd zaś (na mocy twier-
dzenia Grobmana–Hartmana12) wynika, iż punkt stacjonarny k* układu równań 
różniczkowych (9) jest punktem asymptotycznie stabilnym. Dlatego też punkt 

12 Por. J. Ombach, Wykłady z równań różniczkowych wspomagane komputerowo – Maple, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, twierdzenie 6.2.1.
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ten jest punktem długookresowej równowagi rozważanego tu modelu wzrostu 
gospodarczego.

4. Ekonomiczne właściwości modelu

Z prowadzonych w pracy rozważań wyciągnąć można wniosek, iż iloraz κ*, bę-
dący relacją technicznych uzbrojeń pracy *

2
*
1 / kk , jest pewną funkcją uwikłaną 

u1, u2, v1 oraz v2. A zatem:

 ( )2121
* ,,, vvuuκκ =∗ . (16)

Co więcej, ponieważ z dokonanych w punkcie 3 podstawień wynika, iż 
dla każdego i = 1,2  ui = (sii, μi) oraz v1 = v1(s12, μ1, ω) i v2 = v2(s21, μ2, ω), 
więc stąd oraz z równania (16) płynie wniosek, że:

  (17)

Korzystając ze wzorów na pochodne funkcji uwikłanej można pokazać, iż 
pochodne cząstkowe funkcji (17) określają zależności13:

 
 

(18)

  
(19)

  
(20)

  
(21)

13 Szacując znaki pochodnych (18–24) należy pamiętać, że w przedziale (κ-;+∞), więc (w szcze-
gólności) także w κ*, pochodna κφ ∂∂ /  przyjmuje wartości dodatnie.
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 (22)

 
 (23)

oraz:

   (24)

Związki (18–24) interpretuje się ekonomicznie w ten sposób, że w stanie dłu-
gookresowej równowagi analizowanego modelu wzrostu gospodarczego ilorazy 
technicznego uzbrojenia pracy *

2
*
1 / kk , czyli κ*, są tym wyższe:

•  im wyższe są stopy inwestycji, które realizowane są w gospodarce 1 (czyli 
s11 i s12),

•  im niższe są stopy inwestycji, które realizowane są w gospodarce 2 (a więc 
s22 oraz s21),

•  im niższa jest stopa ubytku kapitału na pracującego w gospodarce 1 (μ1),
•  im wyższa jest stopa ubytku kapitału na pracującego w gospodarce 2 (μ2),
•  im niższy jest odsetek pracujących w gospodarce typu 1 (a zatem ω).

Co więcej, z równań (1) oraz prowadzonych wcześniej rozważań płynie wnio-
sek, że   (dla i = 1,2), zatem dla dowolnych i, j = 1,2 (przy ij ≠ ) 

. To zaś, zgodnie z równaniem (2), powoduje, iż:

 ( ) βα
κγκ

−
=>∀ *** 0 , (25)

gdzie *
2

*
1

* / yy=γ , a więc γ* oznacza relację wydajności pracy 
w gospodarkach typu 1 i 2 w warunkach długookresowej równowagi 
analizowanego modelu wzrostu gospodarczego. Z zależności (25) wynika 
również, że:
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( )( ) 01*
*

*

>−=
−−βα

κβα
κ
γ

d
d ,

co powoduje, że:

   (26)

Z równań (26) płynie wniosek, że monotoniczność γ* względem rozważanych tu 
stóp inwestycji, stóp ubytku kapitału na pracującego oraz odsetka pracujących ω 
jest taka sama jak monotoniczność κ* względem tych zmiennych.

Co więcej, z równań (12) i (25) wyciągnąć można wniosek, że pełna kon-
wergencja technicznego uzbrojenia pracy i wydajności pracy pomiędzy analizo-
wanymi typami gospodarek (która wystąpi wówczas gdy 1** == γκ )14 będzie 
miała miejsce wtedy i tylko wtedy, gdy:

2211 vuvu +=+ ,

co jest równoznaczne z następującym związkiem:

  (27)

14 W prowadzonych dalej rozważaniach przez pełną konwergencję rozumieli będziemy proces, 
w którym relacja pomiędzy tą samą zmienną makroekonomiczną x w dwóch typach gospoda-
rek zbieżna będzie (w długim okresie) do 1. Jeśli zaś zmienna ta będzie zbieżna do wielkości 
powyżej 1, to będziemy mówili o ograniczonej konwergencji. A zatem w warunkach pełnej 
konwergencji zmiennej musi zachodzić równość:

zaś przy ograniczonej konwergencji:

lub:

Rzecz jasna w stanie równowagi analizowanego dwubiegunowego modelu wzrostu musi 
wystąpić pełna lub ograniczona konwergencja zarówno w przypadku wydajności pracy, jak 
i technicznego uzbrojenia pracy, gdyż:
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Z równania (27) wynika, że poziomy technicznego uzbrojenia pracy i wydajności
pracy w dwóch typach gospodarek będą takie same wówczas, gdy suma stóp

inwestycji realizowanych w gospodarce 1, ważona wagami 
1

1
µ  i

 ωµ
ω

1

1−
, równa 

będzie sumie stóp inwestycji realizowanych w gospodarce 2, ważonej wagami 

2

1
µ

 oraz ( )ωµ
ω
−12

.

5. Kalibracja parametrów modelu oraz  
wybrane stany długookresowej równowagi

Kalibrację wartości parametrów rozważanego modelu wzrostu gospodarczego 
autorzy rozpoczęli od próby wyznaczenia wartości parametrów α i β. W tym 
celu wyszli od tzw. dekompozycji Solowa15 oraz grawitacyjnego modelu wzrostu 
gospodarczego z prac Mroczek, Tokarskiego, Trojaka. Z dekompozycji Solowa 
oraz teorii podziału Clarka wynika, że 3/1≈α . Natomiast kalibracja parametrów 
grawitacyjnego modelu wzrostu gospodarczego daje wartość β nieco mniejszą od 
α/3. Gdyby więc przyjąć, że α = 1/3 oraz β = 1/9, to z równania (2) uzyskuje się, że:

( )
( )

( )
( )

9/2

2

1

2

1








=

tk
tk

ty
ty

co przy k1
 / k2

 = 5 daje 430,1/ 21 ≈yy . Relacja 430,1/ 21 ≈yy  wydaje się wielkością 
mocno niedoszacowaną. Co więcej, gdyby założyć, że nie występuje oddziały-
wanie kj na yi (dla ji ≠ ), czyli β = 0, to równanie (2) przy α = 1/3 sprowadza się 
do zależności:

( )
( )

( )
( )

3

2

1

2

1

tk
tk

ty
ty
=

i wówczas dla k1
 / k2

 = 5 mamy: 710,1/ 21 ≈yy . Wielkość ta również wydaje się 
niedoszacowana16.

15 R.M. Solow, Technical Change and the Aggregate Production Function, Review of Economics 
and Statistics, August 1957.

16 Rzecz jasna, przyjmując założenie, że w każdej z analizowanych gospodarek funkcja wydajności 
pracy dana jest wzorem:

 
α
iii kAy = ,
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Dlatego też kalibrując parametry prezentowanego modelu wzrostu autorzy 
zdecydowali się ustalić wartość elastyczności α (przy dodatkowym założeniu, że 
β = 0,3α) na takim poziomie, by przy k1

 / k2
 = 5 iloraz wydajności pracy y1 i y2 rów-

ny był 3. Wówczas, zgodnie z równaniem (2), powinien być spełniony związek:

co powoduje, że 2925,0≈β , a zatem 1>+ βα . Ponieważ suma elastyczności 
α i β (zgodnie z przyjętymi w punkcie 2 założeniami) winna być mniejsza od 1, za-
tem zdecydowano się na analogiczną kalibrację parametrów α i β przy k1

 / k2
 = 5 oraz 

y1
 / y2

 = 2. Wówczas uzyskano17 

Mając skalibrowane wartości 6153,0≈α  oraz 1846,0≈β  autorzy przyjęli, 
że stopy ubytku kapitału na pracującego w każdym z badanych typów gospodarek 
równe są 6% (a więc μ1

 = μ2
 = 0,06).

W prowadzonych symulacjach numerycznych badano zachowanie się pre-
zentowanego w punktach 2–4 modelu wzrostu przy udziałach pracujących w go-
spodarkach bogatych (czyli ω) zmieniającym się od 20% do 80% co 10 punktów 
procentowych (odpowiednio warianty od 1ABC do 7ABC w tablicy 1).

 gdzie Ai > 0 oznacza łączną produkcyjność czynników produkcji w i-tej gospodarce (dla i = 1,2), 
mamy:

 

α









=

2

1

2

1

2

1

k
k

A
A

y
y

 i wówczas (nawet przy α = 1/3) można dobrać łączne produkcyjności czynników produkcji Ai 
tak, by przy k1 / k2 = 5 relacja y1 / y2 równa była 3 lub 4. Ale w tym przypadku należy przyjąć, że 
albo relacja A1 / A2 (z jakiś tajemniczych względów) jest dana raz na zawsze, albo – jak ma to 
miejsce implicite w modelach Mankiwa–Romera–Weila (N.G. Mankiw, D. Romer, D.N. Weil, 
A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, May 
1992), Nonnemana–Vanhoudta (W. Nonneman, P. Vanhoudt, A Further Augmentation of the 
Solow Model and the Empirics of Economic Growth for the OECD Countries, Quarterly Journal 
of Economics, August 1996) i w prezentowanym w tym opracowaniu modelu wzrostu – można 
endogenizować łączną produkcyjność czynników produkcji w każdej z gospodarek.

17 Skalibrowana elastyczność 6153,0≈α  jest zbliżona do oszacowanych elastyczności funkcji 
wydajności pracy w polskich województwach, prezentowanych w pracy K. Mroczek, T. Tokar-
skiego, Przestrzenne zróżnicowanie technicznego uzbrojenia pracy, wydajności pracy i łącznej 
produkcyjności czynników produkcji w Polsce w latach 1995–2009, Studia Prawno-Ekonomiczne 
2013/88.
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Ponadto założono, że inwestycje finansowane w gospodarce i w 90% reali-
zowane są w tej gospodarce, zaś w 10% w gospodarce j (dla ji ≠ ). Dlatego też 
jeśli przez si oznaczy się łączny udział inwestycji w gospodarce i w jej produkcji, 
to zachodzą równości: sii

 = 0,9si oraz sji
 = 0,1si (dla ij ≠ ). Co więcej, przy kolej-

nych wartościach ω rozważano trzy następujące warianty. Wariant A, w których 
każda z gospodarek charakteryzuje się stopą inwestycji równą 22,5%, wariant 
B – w których gospodarka 1 ma 25% stopę inwestycji, gospodarka 2 zaś – 20% 
stopę inwestycji oraz wariant C przy s1

 = 20% i s2
 = 25%.

Przyjęto też, że wyjściowe wartości technicznego uzbrojenia pracy (czyli 
wartości owej zmiennej w roku t = 1) wynoszą k1

 = 100 oraz k2
 = 20. Przy tak 

ukształtowanej kombinacji zasobów kapitału na pracującego wydajności pracy 
w roku t = 1 wynoszą 29,56 w gospodarce 1 oraz 14,78 w gospodarce 2, zaś 
współczynniki kapitałochłonności (ki

 / yi dla i = 1,2) równe są odpowiednio 3,383 
i 1,353 (długookresowe wartości współczynników kapitałochłonności w prezen-
towanych dalej wariantach symulacji numerycznych zestawione są w tablicy 1).

Przyjęcie powyższych założeń pozwoliło na dokonanie symulacji numerycz-
nych w dwóch etapach. W pierwszym etapie oszacowano κ* rozwiązujące rów-
nanie (12), co pozwoliło również – zgodnie z równaniem (25) – na oszacowanie 
γ*. W drugim zaś etapie, korzystając z układu równań różnicowych 

będącego odpowiednikiem układu równań różniczkowych (9) przy skalibrowa-
nych uprzednio parametrach, oraz z funkcji wydajności pracy:

autorzy wyznaczyli ścieżki wzrostu technicznych uzbrojeń pracy kit oraz wydaj-
ności pracy yit (gdzie dla i = 1,2) w kolejnych latach t = 1, 2, …, 200.

Szukając oszacowań rozwiązań równania (12), czyli κ*, w kolejnych pre-
zentowanych dalej wariantach symulacyjnych autorzy wykorzystali następującą 
prostą procedurę numeryczną. Po pierwsze, przedział (0,0005;10) podzielono na 
prawie 10 tysięcy przedziałów ( )1, +ii κκ , gdzie κ1

 = 0,0005, zaś dla kolejnych i 
0001,01 =−+ ii κκ . Po drugie, policzono wartości funkcji ( )κφ  oraz ( )( )2κφ  

w punktach κi. Po trzecie wreszcie, szukając minimum wartości ( )( )2iκφ , osza-
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cowano κ* (oszacowanie to oznaczone będzie dalej przez 
*κ̂ ). Mając zaś osza-

cowania *κ̂  wyliczono ( ) 4307,0** ˆˆ κγ = .
Oszacowania *κ̂ , *γ̂  oraz wyniki wybranych symulacji numerycznych w wa-

riantach 1ABC, 2ABC, …, 7ABC zestawiono w tablicy 1. Ponadto na wykresach 
2–5 przedstawiono ścieżki wzrostu wybranych zmiennych makroekonomicznych 
w wariantach skrajnych, tj. przy ω = 20% i s1

 = s2
 = 22,5% (wykresy 2–3) oraz 

ω = 80% i s1
 = s2

 = 22,5% (wykresy 4–5).
Z zestawionych w tablicy 1 wyników symulacji numerycznych wyciągnąć 

można następujące wnioski:
A. W wariantach 1ABC, a zatem wówczas, gdy w gospodarkach bogatych (typu 1) 

pracować będzie 20% pracujących, w gospodarkach biednych (typu 2)18 – 80%, 
gospodarki biedne nigdy nie dogonią gospodarek bogatych. Iloraz wydajności 
pracy spadnie z 2 do 1,124–1,362, a zatem wystąpi ograniczona konwergencja 
tej zmiennej makroekonomicznej. W przypadku, w którym oba typy gospoda-
rek będą charakteryzować się łącznymi stopami inwestycji równymi 22,5%, po 
25 latach iloraz wydajności pracy spadnie do 1,352, po 50 latach – do 1,257, 
po 100 zaś latach – do 1,233 (por. też wykresy 2–3). W wariancie 1B (czyli 
wówczas, gdy gospodarki bogatsze będą miały o 5 punktów procentowych 
wyższą łączną stopę inwestycji od gospodarek biednych) relacje wydajności 
pracy równe będą 1,476 po 25 latach, 1,389 po 50 latach oraz 1,364 po 100 la-
tach. Natomiast w wariancie 1C (a zatem w przypadku, w którym gospodarki 
biedne cechowała będzie o 5 punktów procentowych wyższa łączna stopa 
inwestycji) rozważane tu ilorazy ukształtują się na poziomie 1,245 (po 25 la-
tach), 1,147 (po 50 latach) i 1,125 (po 100 latach).

B. Również przy 30% odsetku pracujących w krajach bogatych (warianty 2ABC) 
gospodarki biedne nigdy nie dogonią gospodarek bogatych. W tych przypad-
kach długookresowe relacje między produktami na pracującego znajdą się 
w przedziale między 1,013 (wariant 2C) a 1,258 (wariant 2B), co oznacza, że 
również wówczas będziemy mieli do czynienia z ograniczoną konwergencją 
wydajności pracy. W wariancie 2A po 25 latach wydajność pracy w gospo-
darkach bogatych będzie o 27,1% wyższa niż w gospodarkach biednych, po 
50 latach – o 15,9% wyższa, zaś po 100 latach – wyższa o 12,7%. W warian-
cie 2B produkcja na pracującego w gospodarkach bogatych będzie wyższa 
niż w gospodarkach biednych o 39,4% (po 25 latach), 29,1% (po 50 latach) 

18 W dalszej części punktu 5 gospodarki typu 1 nazywane będą gospodarkami bogatymi (lub 
początkowo bogatymi), zaś typu 2 – biednymi (lub początkowo biednymi).



214 katarzyna FiLiPowicz, tomasz tokarSki

oraz o 26,1% (po 100 latach). Natomiast w wariancie 2C gospodarki bogate 
będą się cieszyć produkcją na pracującego wyższą od gospodarek biednych 
o 16,3% (po 25 latach), 4,6% (po 50 latach) oraz o 1,5% (po upływie 100 lat).

WYKRES 2: Symulacja ścieżek wzrostu wydajności pracy y1 i y2 przy ω = 0,2 oraz s1
 = s2

 = 0,225

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

t

y1

y2

Źródło: oprac. własne.

WYKRES 3: Symulacja relacji k1
 / k2 i y1

 / y2 przy ω = 0,2 oraz s1
 = s2

 = 0,225
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Źródło: oprac. własne.

C. Podobnie jak w uprzednio opisanych wariantach, również w wariantach 3AB 
nigdy nie nastąpi pełna konwergencja po stronie technicznego uzbrojenia 
pracy i wydajności pracy. W wariancie 3A długookresowa wydajność pracy 
w gospodarkach bogatych winna być o 5,5% wyższa niż w gospodarkach 
biednych, natomiast w wariancie 3B – o 18,6% wyższa. Po 25, 50 i 100 latach 
ilorazy wydajności pracy wynosić będą (odpowiednio) 1,215; 1,094 oraz 
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1,059 (przy takich samych łącznych stopach inwestycji równych 22,5%) lub 
1,331; 1,222 i 1,189 (gdy gospodarki bogate inwestować będą 25% swojego 
produktu, biedne zaś – 20%).

D. Gdyby zaś udział pracujących w gospodarkach bogatych wynosił 40%, go-
spodarki te inwestowałyby 20% produktu, biedne – 25%, to długookresowa 
wydajność pracy w gospodarkach początkowo bogatych będzie wynosić 
94,3% wydajności pracy w gospodarkach początkowo biednych. Gospodarki 
początkowo biedne dogonią gospodarki bogate po 42 latach. Po 25 latach 
w tym wariancie relacja y1 / y2 wynosić będzie 1,110, po 50 latach – 0,982, 
natomiast po 100 latach – 0,946.

E. W wariancie 4A (czyli wówczas, gdy oba typy gospodarek absorbować będą 
po 50% ogółu pracujących i gdy cechować się będą 22,5% stopami inwe-
stycji) gospodarki biedne permanentnie gonić będą gospodarki bogate tak 
pod względem technicznego uzbrojenia pracy, jak i wydajności pracy, by je 
w długim okresie dogonić. Po 25 latach wydajność pracy w gospodarkach 
bogatych będzie o 16,3% wyższa niż w gospodarkach biednych, po 50 latach 
o 4,0% wyższa, zaś po 100 zaś latach już tylko o 0,3% wyższa.

F. Gdyby liczba pracujących w gospodarkach bogatych równa była liczbie pra-
cujących w gospodarkach biednych, łączna stopa inwestycji w gospodarkach 
bogatych wynosiłaby 25%, zaś w biednych 20%, to długookresowa relacja 
wydajności pracy y1 / y2 wynosiłaby 1,124. Po 25 latach wydajność pracy w go-
spodarkach bogatych byłaby wówczas wyższa o 27,1% niż w gospodarkach 
biednych, po 50 latach – o 16,0%, zaś po 100 latach byłaby wyższa o 12,7%.

G. Natomiast gdyby przy ω =
 50% stopa inwestycji w gospodarkach typu 1 wyno-

siła 20%, w gospodarkach typu 2–25%, to po 32 latach gospodarki początkowo 
biedne prześcignęłyby gospodarki początkowo bogate, zaś w długim okresie 
relacja y1

 / y2 dążyłaby do 0,890. W tym przypadku po 25 latach iloraz y1
 / y2 

wynosił będzie 1,064, po 25 latach – 0,932, natomiast po 100 latach – 0,894.
H. Również w wariantach 5A i 5C gospodarki początkowo biedne prześcigną 

gospodarki początkowo bogate. Stanie się to po 44 latach (wariant 5A) lub 
26 latach (5C). W wariancie 5A w długim okresie wydajność pracy w go-
spodarkach początkowo bogatych wynosić będzie 94,7% wartości owej 
zmiennej makroekonomicznej w gospodarkach początkowo biednych, zaś 
w wariancie 5C – 84,3%. Relacje wydajności pracy w obu typach gospo-
darek po 25, 50 i 100 latach kształtować się będą na poziomie równym 
(odpowiednio) 1,108; 0,986 i 0,951 w wariancie 5A lub 1,018; 0,886 oraz 
0,847 w wariancie 5C.
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TABLICA 1: Wyniki symulacji numerycznych

W
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nt ω s1 s11 s12 s2 s22 s21
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długookresowe 

relacje
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współczyn-
nik kapitało-
chłonności
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Po ilu 
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(
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κ̂
)

w
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śc
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ra
cy

(
* γ̂

)

w % 1 2
1A

20
22,50 20,25 2,25 22,50 20,25 2,25 1,620 1,231 4,396 3,340 nigdy 6,57*10–5 

1B 25,00 22,50 2,00 20,00 18,00 2,50 2,050 1,362 4,535 3,013 nigdy 1,64*10–5

1C 20,00 18,00 2,50 25,00 22,50 2,00 1,310 1,124 4,281 3,670 nigdy –1,35*10–4

2A
30

22,50 20,25 2,25 22,50 20,25 2,25 1,313 1,125 3,985 3,412 nigdy –1,25*10–4

2B 25,00 22,50 2,00 20,00 18,00 2,50 1,704 1,258 4,198 3,099 nigdy 8,13*10–5

2C 20,00 18,00 2,50 25,00 22,50 2,00 1,030 1,013 3,795 3,732 nigdy 6,52*10–5

3A
40

22,50 20,25 2,25 22,50 20,25 2,25 1,133 1,055 3,756 3,498 nigdy 3,90*10–6

3B 25,00 22,50 2,00 20,00 18,00 2,50 1,486 1,186 4,013 3,202 nigdy 6,07*10–5

3C 20,00 18,00 2,50 25,00 22,50 2,00 0,872 0,943 3,519 3,803 42 5,28*10–5

4A
50

22,50 20,25 2,25 22,50 20,25 2,25 1 1 3,608 3,608 nigdyb 0
4B 25,00 22,50 2,00 20,00 18,00 2,50 1,311 1,124 3,894 3,337 nigdy 8,80*10–5

4C 20,00 18,00 2,50 25,00 22,50 2,00 0,763 0,890 3,337 3,894 32 4,71*10–5

5A
60

22,50 20,25 2,25 22,50 20,25 2,25 0,882 0,947 3,503 3,762 44 –6,15*10–5

5B 25,00 22,50 2,00 20,00 18,00 2,50 1,147 1,061 3,809 3,524 nigdy 1,19*10–4

5C 20,00 18,00 2,50 25,00 22,50 2,00 0,673 0,843 3,208 4,019 26 1,04*10–4

6A
70

22,50 20,25 2,25 22,50 20,25 2,25 0,761 0,889 3,423 3,998 29 1,08*10–5

6B 25,00 22,50 2,00 20,00 18,00 2,50 0,971 0,987 3,744 3,807 65 5,59*10–5

6C 20,00 18,00 2,50 25,00 22,50 2,00 0,587 0,795 3,109 4,211 21 9,65*10–5

7A
80

22,50 20,25 2,25 22,50 20,25 2,25 0,617 0,812 3,357 4,418 19 1,95*10–5

7B 25,00 22,50 2,00 20,00 18,00 2,50 0,763 0,890 3,689 4,303 25 –1,25*10–4

7C 20,00 18,00 2,50 25,00 22,50 2,00 0,488 0,734 3,029 4,559 16 8,28*10–6

Objaśn ien ia: a – przez długookresowy współczynnik kapitałochłonności w gospodarce 1 lub 
2 rozumie się współczynnik kapitałochłonności w horyzoncie 200 lat symulacji numerycznych; 
b – (przy t → +∞) wydajności pracy w obu gospodarkach będą ze sobą zbieżne.

Źródło: oprac. własne.

I. Natomiast w wariancie 5B gospodarki biedne będą jedynie gonić gospodarki 
bogate, by w długim okresie wydajność pracy w gospodarkach bogatych była 
wyższa niż w gospodarkach biednych tylko o 6,1%. Po 25 latach produkcja 
na pracującego w gospodarkach bogatych będzie wyższa niż w gospodarkach 
biednych o 20,4%, po 50 latach – o 9,4%, zaś po 100 latach – o 6,3%.
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WYKRES 4: Symulacja ścieżek wzrostu wydajności pracy y1 i y2 przy ω = 0,8 oraz s1
 = s2

 = 0,225
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Źródło: oprac. własne.

WYKRES 5: Symulacja relacji k1
 / k2 i y1

 / y2 przy ω = 0,8 oraz s1
 = s2

 = 0,225
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Źródło: oprac. własne.

J. Przy 70% udziale pracujących w gospodarkach początkowo bogatych, go-
spodarki początkowo biedne prześcigną gospodarki początkowo bogate po 
29 latach (wariant 6A), 65 latach (6B) lub 21 latach (6C). Długookresowa 
relacja wydajności pracy ukształtuje się wówczas na poziomie 0,889; 0,987 
lub 0,795. Po 25, 50 i 100 latach ilorazy y1

 / y2 równe będą: 1,039; 0,924 
i 0,892 (w wariancie 6A) lub 1,119; 1,017 i 0,990 (wariant 6B) lub 0,962; 
0,835 i 0,798 (6C).

K. Natomiast przy ω = 80% gospodarki początkowo biedne prześcigną początko-
wo bogate po 19 latach (wariant 7A, zilustrowany na wykresach 4–5), 25 latach 
(7B) lub 16 latach (7C). W długim okresie wydajność pracy w gospodarkach 
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początkowo bogatych równa będzie 81,2%, 89,0% lub 73,4% wydajności 
pracy w gospodarkach początkowo biednych. Po 25, 50 i 100 latach ilorazy 
y1

 / y2 równe będą: 0,942; 0,840 i 0,814 (wariant 7A) lub 1,001; 0,912 i 0,892 
(7B) lub 0,882; 0,768 i 0,737 (7C).

6. Podsumowanie

Prowadzone w pracy rozważania można podsumować następująco:
1. Zaproponowany w opracowaniu dwubiegunowy model wzrostu gospodarcze-

go bazuje na modelu wzrostu Solowa oraz grawitacyjnym modelu wzrostu 
gospodarczego. W modelu tym przyjmuje się założenie, iż pomiędzy dwoma 
typami gospodarek (nazywanych umownie gospodarkami bogatymi i biedny-
mi) występują przepływy inwestycyjne. W związku z tym proces akumulacji 
kapitału rzeczowego w każdej z gospodarek jest zarówno wynikiem inwesty-
cji krajowych, jak i inwestycji zagranicznych. Ponadto zakłada się także, iż 
poziom wydajności pracy w danej gospodarce zależy nie tylko od poziomu 
jej technicznego uzbrojenia pracy, ale również od poziomu technicznego 
uzbrojenia pracy gospodarki, z którą łączą ją pewne zależności ekonomiczne.

2. Układ równań różniczkowych, do którego sprowadza się rozważany model, 
ma dokładnie jeden nietrywialny punkt stacjonarny. Wykorzystując twier-
dzenie Grobmana–Hartmana pokazano, iż punkt ten jest punktem asymp-
totycznie stabilnym. Dlatego wyznacza on stan długookresowej równowagi 
rozważanego modelu wzrostu gospodarczego. 

3. Relacje technicznego uzbrojenia pracy ( *
2

*
1 / kk ) oraz wydajności pracy  

( *
2

*
1 / yy ) w stanie długookresowej równowagi dwubiegunowego modelu 

wzrostu gospodarczego zależą od stóp inwestycji, stóp ubytku kapitału na 
pracującego oraz od odsetka pracujących w każdej z gospodarek. Im wyższe 
są stopy inwestycji realizowane w gospodarce bogatej i stopa ubytku kapitału 
na pracującego w gospodarce biednej oraz im niższe są: stopy inwestycji 
realizowane w gospodarce biednej, stopa ubytku kapitału na pracującego 
w gospodarce bogatej i odsetek pracujących w gospodarce bogatej, tym 
wyższe są ilorazy technicznego uzbrojenia pracy ( *

2
*
1 / kk ) oraz wydajności 

pracy ( *
2

*
1 / yy ) w stanie długookresowej równowagi modelu.

4. W celu przeprowadzenia symulacji numerycznych stanów długookresowej 
równowagi dokonano kalibracji parametrów modelu. Parametr α , czyli ela-
styczność wydajności pracy w pierwszej (w drugiej) gospodarce względem 
technicznego uzbrojenia pracy w pierwszej (w drugiej) gospodarce został 
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wyznaczony na poziomie równym ok. 0,6153. Natomiast parametr β , czyli 
elastyczność łącznej produktywności czynników produkcji w pierwszej 
(w drugiej) gospodarce względem technicznego uzbrojenia pracy w drugiej 
(w pierwszej) gospodarce skalibrowano na poziomie 0,1846. Przyjęto także, 
że stopy ubytku kapitału na pracującego w każdym z analizowanych typów 
gospodarek równe są 6%.

5. Symulacje numeryczne pozwoliły na oszacowanie długookresowych relacji 
w poziomie technicznego uzbrojenia pracy i w wydajności pracy pomiędzy 
gospodarkami bogatymi i biednymi, umożliwiły także na wyznaczenie dłu-
gookresowego współczynnika kapitałochłonności w każdym z typów gospo-
darek oraz wyliczenie horyzontu czasowego, w którym gospodarka biedna 
mogłaby dogonić gospodarkę bogatą pod względem poziomu analizowanych 
tu zmiennych makroekonomicznych.

6. W przeprowadzonej analizie numerycznej przyjęto następujące założenia: 
wyjściowy poziom technicznego uzbrojenia pracy w gospodarce bogatej 
jest pięciokrotnie wyższy niż w gospodarce biednej, ponadto każda z gospo-
darek 90% finansowanych przez siebie inwestycji realizuje w swoim kraju, 
a tylko 10% za granicą. Symulacje numeryczne przeprowadzono w siedmiu 
wariantach udziału pracujących w gospodarkach bogatych (od 20% do 80% 
co 10 punktów procentowych). Dodatkowo dla każdego z powyższych 
wariantów rozważano trzy następujące kombinacje stóp inwestycji: pierw-
szy – stopy inwestycji są równe 22,5% w każdej z gospodarek; drugi – stopa 
inwestycji w gospodarkach bogatych wynosi 25%, a w biednych 20% oraz 
wariant trzeci – stopa inwestycji w gospodarkach biednych wynosi 25%, 
a w bogatych 20%.

7. W pierwszych dwóch wariantach (czyli w sytuacji, w której w gospodarkach 
bogatych pracować będzie 20% i 30% pracujących), niezależnie od przyjętej 
kombinacji stóp inwestycji, gospodarki biedne nigdy nie dogonią gospodarek 
bogatych. Przy 40% i 50% udziale pracujących w krajach bogatych, kraje 
biedne dogoniłyby gospodarki bogate tylko w trzecim układzie stóp inwestycji 
(tj. inwestując o 5 punktów procentowych więcej niż kraje bogate). W warian-
cie, gdy 60% pracujących pracować będzie w krajach bogatych, gospodarki 
biedne będą miały szanse dogonić gospodarki bogate tylko w sytuacji, gdy 
stopy inwestycji będą w nich takie same lub wyższe niż w krajach bogatych. 
Z kolei w wariantach szóstym i siódmym (tj. przy 70% i 80% udziale pracu-
jących w krajach bogatych) gospodarki biedne prześcigną gospodarki bogate 
niezależnie od tego, który z rozważanych trzech kombinacji stóp inwestycji 
zostanie w nich przyjęty.
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BIPOLAR GROWTh MODEL WITh INvESTMENT fLOWS 

( S u m m a r y )

The aim of the present study is to design a bipolar model of economic growth with investment 
flows between two types of economies (conventionally referred to as rich economies and poor 
economies). These poles are rich economies and poor economies.

Presented model of economic growth is a compilation of the neoclassical Solow growth model 
with elements of the gravity economic growth model proposed by Mroczek, Tokarski and Trojak. 
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Therefore, in the following considerations it is assumed that the process of capital accumulation 
depends on investments undertaken in the economy. At the same time, Solow growth model takes 
into account only investments financed by domestic savings, whereas in the bipolar growth model 
also the investment flows between rich and poor economies are considered. It is assumed that both 
rich economies are investing in the poor economies and the poor economies make investments in 
the rich economies. In addition, like in the gravity model of economic growth, it is assumed that 
the level of labor productivity in the rich (poor) economies depends not only on the capital-labor 
ratio of the rich (poor) countries, but also on the value of this macroeconomic variable in the poor 
(rich) economies.

The paper analyses the long-term equilibrium of the growth model, both in terms of existence 
of steady states of the system of differential equations and in terms of stability of a non-trivial 
steady state. What is more, economic characteristics of the point of the long-term equilibrium of the 
model are examined, model parameters are calibrated and growth paths of basic macroeconomic 
variables in selected variants of numerical simulations are presented.
Keywords: economic growth; investments flows; convergence/divergence 




