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Тема 6. Моделі типу «витрати-випуск».  
Міжгалузеві моделі Леонтьєва. Лінійна модель обміну та міжгалузевий ба-

ланс. Аналіз продуктивності та умови загальної рівноваги. Побудова узго-

джених векторних прогнозів на основі моделей типу «витрати-випуск». 

Приклади конспектів лекцій. 

Побудова узгоджених векторних прогнозів  

на основі моделей типу «витрати-випуск». 

W roku 1973 ekonomista ze Stanów Zjednoczonych Wasili Leontiew został uhonorowany 

Nagrodą Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych za rozwój metody „wejście – wyjście” 

oraz za jej zastosowanie do problemów ekonomicznych. Metoda ta opiera się na modelach 

nazywanych modelami rodzaju „nakłady – wyniki”, bądź „modelami przepływów między-

gałęziowych”. Często również są nazywane te modele od nazwiska ich twórcy – „modela-

mi Leontiewa”. Praktyczne zastosowanie tych modeli w sposób ścisły jest związane z po-

ruszanymi w tym rozdziale problemami – chodzi o możliwości uzyskania wewnętrznie 

zgodnych prognoz ekonomicznych na podstawie formalnych modeli przepływów między-

gałęziowych z wykorzystaniem środków statystyki matematycznej. Zaprezentujemy w tym 

podrozdziale opis modeli przepływów międzygałęziowych w najprostszej ich postaci oraz 

wymienimy podstawowe typy planów gospodarczych, określanych za ich pomocą. 

Podstawowym pojęciem modelu statystycznego rodzaju „nakłady – wyniki” jest 

pojęcie „gałęzi”. Warto zauważyć, iż nie jest to pojęcie ściśle i jednoznacznie określone. W 

rzeczywistej gospodarce narodowej trudno jest poprowadzić wyraźną granicę pomiędzy 

poszczególnymi jej sektorami, czy branżami, czy też „gałęziami”, jednak taki, w dużym 

stopniu umowny, jej podział na odrębne gałęzi okazał się bardzo owocny i jest podstawą 

dla wielu liniowych modeli dotyczących sektora produkcyjnego gospodarki. Modele te 

zaliczamy do modeli makroekonomicznych, tzn. takich, które wyjaśniają ogólne prawa 

rozwoju gospodarki, oraz wskazują, jaka może ona być. Makroekonomia analizuje zacho-

wanie się oraz rozwój gospodarki jako całości, badając prawidłowości relacji łącznych 

wielkości oraz wskaźników typu: ogólny poziom cen oraz bezrobocie; ogólny popyt oraz 

inwestycje; relacje pomiędzy ogólną podażą oraz popytem i wpływ tego na ogólny poziom 

produkcji, na wzrost ekonomiczny itp. Celem badań makroekonomicznych jest nie tylko 

wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania oraz rozwoju gospodarki, ale i doskonalenie 

tych mechanizmów. Zjawiska, które znajdują się w strefie zainteresowania badań makroe-

konomicznych dotyczą każdego członka społeczeństwa, oddziałują na wszystkich, nato-

miast możliwości prognozowania tych zjawisk są istotne zarówno dla fachowców od za-

rządzania procesami ekonomicznymi, jak i dla zwykłych obywateli. Modele Leontiewa, 

czyli modele przepływów międzygałęziowych, mimo przybliżonego, nieco uproszczonego 

charakteru, są jednym z efektywnych narzędzi uzyskania takich prognoz.  

Warto też zauważyć, że modele te mogą być w takim samym stopniu pożyteczne 

przy sporządzaniu planów gospodarczych zarówno na poziomie makroekonomicznym, 

polegającym na ujmowaniu strumieni przepływów środków produkcji i dóbr pomiędzy 

różnymi działami gospodarki narodowej, jak i na poziomie mikroekonomicznym, w skali 
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pojedynczego, odrębnego przedsiębiorstwa. Wynika to z tego, że matematyczna istota pla-

nowania jest podobna (bez względu na skalę problemu i okres którego dotyczy) ponieważ 

opiera się na bilansie produkcji i zużycia. W przypadku modelu makroekonomicznego 

punktem wejściowym podobnej analizy jest bilans gospodarki narodowej przy założeniu, 

że znane są poziomy produkcji dla każdej gałęzi i jej przydziały do poszczególnych dzia-

łów gospodarki. 

Załóżmy że cała gospodarka podzielona została na n działów, czyli inaczej – na n 

gałęzi. Czasami mówi się „gałąź czysta” lub „technologiczna”, ponieważ są to raczej eko-

nomiczne abstrakcje, niekonieczne formalnie zorganizowane w postaci odrębnych resortów 

itp. Zakładamy, że każdy dział odpowiada za produkowanie pewnego produktu (dobra, 

wyrobu), produkuje tylko jeden taki produkt, natomiast różne gałęzi produkują różne pro-

dukty. Innymi słowy, sektor produkcyjny gospodarki narodowej produkuje n różnych ro-

dzajów dóbr. Sektor produkcyjny gospodarki zwykle funkcjonuje w ten sposób, że do pro-

dukcji jednych wyrobów może potrzebować wyrobów wyprodukowanych w innych gałę-

ziach, zatem umownie funkcjonowanie sektora produkcyjnego można rozumieć jako sys-

tem wzajemnie powiązanych różnych gałęzi, między którymi odbywa się ciągły przepływ 

dóbr materialnych i usług. 

Analiza za pomocą metody „nakłady – wyniki” oparta jest na tabeli bilansowej, 

czyli tabeli przepływów międzygałęziowych, którą buduje się na podstawie danych staty-

stycznych. Takimi danymi statystycznymi mogą być różnego rodzaju sprawozdania, rapor-

ty, dane, dotyczących technologicznych wskaźników procesów produkcyjnych itp. Tabela 

ta może mieć następujący kształt (patrz Tabela 4): 
 

Produkt 

globalny 

Przepływy międzygałęziowe Produkt 

końcowy 

X1 x11 x12 ... x1n x1 

X2 x21 x22 ... x2n x2 

... ... ... ... ... ... 

Xn xn1 xn2 ... xnn xn 

 

Tabela dotyczy ustalonej jednostki czasu. Symbol Xi oznacza poziom produkcji i-

tej gałęzi mierzony w odpowiednich właściwych jednostkach miary. Innymi słowy, wiel-

kości X1, X2, ..., Xn określają produkcję globalną poszczególnych gałęzi. Część produkcji i-

tej gałęzi określona liczbą xij przechodzi z działu o numerze i do działu o numerze j, do 

wykorzystania w procesie produkcyjnym tej gałęzi. Nie wykluczamy, że część produkcji i-

tej gałęzi równa xij może zostać w niej dla wewnętrznego zużycia.  

 Wielkości xij, i, j = 1, 2, ..., n, nazywamy przepływami międzygałęziowymi.  

Oczywiście nie cała produkcja Xi i-tej gałęzi zostaje zużyta dla potrzeb produkcyj-

nych (inaczej taka gospodarka byłaby wtedy bez sensu). Po zaspokojeniu zapotrzebowań, 

związanych z procesem produkcyjnym, pozostaje jeszcze pewna część produkcji i-tej gałę-

zi, która może być przeznaczona na konsumpcję, zwiększenie zapasów czy też eksport, itp. 

Oznaczamy tę nadwyżkę symbolem xi i nazywamy ją produktem końcowym i-tej gałęzi.  
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Uwaga 2.11. Wielkości tworzące tabele przepływów międzygałęziowych mogą być lub w 

jednostkach naturalnych (sztuki, tony, metry, itp.) lub też w wartościowych, czy pienięż-

nych. W zależności od tego rozróżniamy dwa rodzaje bilansu międzygałęziowego: natu-

ralny lub wartościowy. 

Ponieważ tabela przepływów międzygałęziowych jest również tabelą bilansową, to 

oczywiście powinny być spełnione następujące równości: 

X1 = x11 + x12 + ... + x1n + x1, 

X2 = x21 + x22 + ... + x2n + x2, 

…………………………………… 

Xn = xn1 + xn2 + ... + xnn + xn. 

Równości nazywamy układem bilansowym produkcji. Wprowadzimy następujące wielko-

ści: 

aij = 
j

ij

X

x
, i, j = 1, 2, ..., n, 

Ponieważ liczba xij określa ilość produkcji i-tej gałęzi niezbędnej do wyprodukowania Xj 

jednostek produkcji gałęzi j, to liczba aij wyznaczona wzorem określa ilość produkcji i-tej 

gałęzi niezbędną, aby wyprodukować jednostkę produkcji gałęzi j, dlatego wielkości aij, i, j 

= 1, 2, ..., n określone wzorem nazywamy technologicznymi współczynnikami produkcji. 

Zwykle liczbowe wartości tych współczynników są znane. Źródłem do ich określenia mogą 

być dane statystyczne, wcześniejsze doświadczenia, lub też badania związane z projekto-

waniem procesu produkcyjnego i obliczenia wynikające z odpowiedniej technologii, itp.  

Jak wynika z definicji przepływ xij można zapisać następująco  

xij = aijXj, i, j = 1, 2, ..., n. 

Zastępując w układzie bilansowym przepływy xij ich zapisem przez technologiczne współ-

czynniki aij otrzymamy:  

X1 = a11X1 + a12 X2 + ... + a1n Xn + x1, 

X2 = a21X1 + a22 X2 + ... + a2n Xn + x2, 

…………………………………………………… 

Xn = an1X1 + an2 X2 + ... + ann Xn + xn. 

Wprowadzając macierz A technologicznych współczynników produkcji, wektor X produk-

cji globalnej poszczególnych gałęzi oraz wektor x produkcji końcowej poszczególnych 

gałęzi, tzn. 
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możemy zapisać układ bilansowy produkcji w postaci macierzowej: 

X = AX + x, 

lub równoważnie 

x = (I – A)X, 
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gdzie symbol I oznacza diagonalną jednostkową macierz wymiarów n  n. 

Macierz A technologicznych współczynników produkcji zawiera informacje doty-

czące struktury relacji międzygałęziowych oraz odzwierciedla istniejący aktualnie poziom 

technologiczny w sektorze produkcyjnym gospodarki narodowej. Porównując takie macie-

rzy dla różnych czasowych okresów można przeanalizować dynamikę oraz tendencje roz-

woju procesów technologicznych. Cechą charakterystyczną analizowanych obecnie modeli 

jest to, że macierz A będzie znana i stała dla wszystkich podlegających badaniu okresów 

czasu. Oznacza to, że dla badanego przedziału czasowego technologia nie ulega zmianą. 

Stąd nazwa takich modeli – statyczne modele przepływów międzygałęziowych.  

Biorąc pod uwagę interpretację rzeczywistą występujących w tym modelu zmien-

nych dochodzimy do wniosku, że wszystkie współrzędne wektora X produkcji globalnej 

powinny być wartościami nieujemnymi, tzn. 

X1  0, X2  0, ..., Xn  0, lub krótko X  0. 

Jeżeli przyjąć dodatkowo założenie, iż analizowany proces produkcyjny jest zamknięty, 

tzn. nie ma wymiany z innymi podobnymi systemami gospodarczymi, to należy również 

traktować współrzędne wektora x produkcji końcowej jako wartości nieujemne: 

x1  0, x2  0, ..., x n  0, lub krótko x  0. 

W przeciwnym bowiem przypadku, tzn. gdy x1 < 0, produkcji globalnej Xi i-tej gałęzi za-

brakłoby dla funkcjonowania gospodarki. 

Podstawowy problem, związany ze statycznym modelem przepływów międzygałę-

ziowych, można sformułować następująco. Znane są: 

 macierz A, która opisuje poziom technologiczny w sektorze produkcyjnym,  

 oraz wektor x produkcji końcowej.  

Należy określić odpowiedni wektor X produkcji globalnej. Z punktu widzenia matema-

tycznego problem sprowadza się do następującego zadania.  

 Należy znaleźć nieujemne rozwiązanie układu równań liniowych: 

(I – A)X = x, gdzie X  0, 

pod warunkiem, że macierz A  0 oraz wektor x  0 są znane.  

Układ równań w literaturze ekonomicznej jest nazywany statycznym modelem 

przepływów międzygałęziowych, lub modelem Leontiewa. Macierz  

L = (I – A) 

nazywana jest macierzą Leontiewa. W tym podrozdziale zbadamy bardziej szczegółowo 

niektóre matematyczne aspekty, związane z określeniem rozwiązań modelu Leontiewa. 

Pozwoli to w sposób skuteczny wykorzystać te modele do zrobienia na ich podstawie pro-

gnoz ekonomicznych. Na początku zrobimy jednak kilka uwag. 

Uwaga 2.12. Uogólnimy model, wprowadzając pojęcie współczynnika pracochłonności. 

Model Leontiewa nadaje się do zbadania bardziej ogólnych problemów ekonomicznych, 

związanych na przykład z racjonalnym wykorzystaniem zasobów pracy. Wiadomo, że 

oprócz środków materialnych, określonych macierzą technologicznych współczynników 

produkcji A, dla funkcjonowania sektora produkcyjnego niezbędna jest praca robotnicza. 

Zwykle zasób pracy, którym gospodarka dysponuje, jest ograniczony, natomiast potrzeby 
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w takich zasobach dla różnych gałęzi są różne. Uzupełnienie modelu Leontiewa przez 

czynniki, związane z podobnymi ograniczeniami, może wyglądać następująco. 

Niech zasób pracy, którym gospodarka dysponuje w rozpatrywanym okresie, ogra-

niczony jest na poziomie L, (L > 0). Oznaczmy przez li ilość pracy niezbędną po to, aby 

przy nakładach aij środków materialnych, określonych macierzą technologicznych współ-

czynników produkcji A, wytworzyć jednostkę produkcji globalnej gałęzi i, (i = 1, 2, ..., n).  

 Liczba li nazywa się współczynnikiem pracochłonności, natomiast wektor l = (l1, l2, ... 

ln) – wektorem pracochłonności procesu produkcyjnego. 

Jednostkami miary dla L oraz li może być na przykład liczba pracujących, lub roboczogo-

dziny itp.  

Wtedy podstawowy problem, związany ze statycznym modelem przepływów mię-

dzygałęziowych, uwzględniającym ograniczenia na zasoby pracy, można sformułować 

następująco. 

 Dla określonych z góry macierzy A technologicznych współczynników produkcji, 

wektora x = (x1, x2, ..., xn)  0 produkcji końcowej, wektora l = (l1, l2, ... ln) praco-

chłonności procesu produkcyjnego oraz zasobu pracy L należy określić wektor X = 

(X1, X2, ..., Xn) produkcji globalnej tak, aby: 

(I – A)X = x, gdzie X  0, oraz 

l1X1 + l2X2 + ... + lnXn  L. 

Uwaga 2.13. Podobnie, jak było to w programowaniu matematycznym, słuszne jest uzu-

pełnienie modelu Leontiewa przez model dualny. Model dualny będzie zdefiniowany przez 

wskaźniki wartościowe. Niech pj oznacza cenę jednostki produkcji gałęzi j (j = 1, 2, ..., n).  

 p = (p1, p2, ... pn) – wektor cen.  

Oznaczmy przez wj poziom płac w gałęzi j, tzn. wydatki nieprodukcyjne na wytworzenie 

jednostki produkcji globalnej gałęzi j.  

 w = (w1, w2, ... wn) – wektor wydatków nieprodukcyjnych.  

Wtedy biorąc pod uwagę treść współczynników technologicznych aij możemy zapisać na-

stępujące równości: 

p1 = a11p1 + a21p2 + ... + an1pn + w1, 

p2 = a12p1 + a22p2 + ... + an2pn + w2, 

…………………………………………………… 

pn = a1np1 + a2np2 + ... + ann pn + wn. 

Lub w postaci wektorowej p = pA + w, czyli ostatecznie 

p(I – A) = w, p  0. 

 Układ równań nazywa się modelem dualnym do modelu Leontiewa  

Definicja 2.11. Będziemy mówili, że model Leontiewa jest produktywny, jeżeli dla dowol-

nego nieujemnego wektora x  0 produktu końcowego układ równań (I – A)X = x ma nieu-

jemne rozwiązanie X  0 dla wektora produktu globalnego. W tym przypadku macierz A 

technologicznych współczynników produkcji również będziemy nazywać macierzą pro-

duktywną. 
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Formalne matematyczne kryteria produktywności macierzy A technologicznych 

współczynników produkcji, czyli warunki konieczne i dostateczne, aby macierz A była 

produktywna, są znane. Produktywność macierzy A, a więc i produktywność modelu Leon-

tiewa, zależy od spektralnych własności tej macierzy. Innymi słowy, produktywność mode-

lu Leontiewa w sposób istotny związana jest wartościami liczb własnych macierzy A tech-

nologicznych współczynników produkcji. Przypomnijmy, że liczba  nazywa się liczbą 

własną macierzy kwadratowej A = [aij], (i, j = 1, 2, ..., n), oraz wektor x  0, nazywa się 

wektorem własnym odpowiadającym liczbie własnej , jeżeli zachodzi równość  

Ax = x. 

Jak wynika z treści opisywanych przez model przepływów międzygałęziowych zjawisk, 

macierz A jest macierzą nieujemną: A  0. Oznacza to, że wszystkie jej elementy powinny 

być liczbami nieujemnymi:  

aij  0, i = 1, 2, ..., n, j = 1, 2, ..., n. 

Podobne macierze odgrywają istotną rolę w wielu dziedzinach matematyki stoso-

wanej, dlatego ich własności są szczegółowo zbadane. Między innymi dla macierzy nieu-

jemnych istnieje pojęcie liczby Frobeniusa. Omówimy to pojęcie bardziej dokładnie. Niech  

 = {1, 2, ..., m}, m  n, 

będą liczbami własnymi nieujemnej kwadratowej macierzy A. Wtedy istnieje taka liczba 

własna A  , która jest dodatnią liczbą rzeczywistą i dla dowolnej liczby własnej i  , 

spełniona jest nierówność 

|i|  A. 

Jedno spośród kryteriów produktywności macierzy A technologicznych współczynników 

produkcji polega na tym, aby liczba Frobeniusa A macierzy A byłaby ostro mniejsza od 

jedynki:  

A < 1. 

Wymienimy obecnie (oczywiście bez uzasadnienia) kilka pożytecznych w prakty-

ce, dostatecznych warunków, gwarantujących produktywność macierzy A. W odróżnieniu 

od formalnych kryteriów, których weryfikacja wymaga zbadania struktury spektralnej ma-

cierzy A, proponowane warunki są łatwe do sprawdzenia, sformułowane są przez parame-

try bezpośrednio uczestniczące w określeniu modelu oraz mają naturalną interpretację eko-

nomiczną. 

Twierdzenie 2.2. Załóżmy, że układ równań X – AX = x ma rozwiązanie dla jakiegoś ostro 

dodatniego wektora x > 0 – wtedy model Leontiewa jest produktywny. 

Innymi słowy, jeżeli jakiś dodatni popyt x > 0 da się zaspokoić w gospodarce, któ-

rej sektor produkcyjny opisuje się za pomocą modelu Leontiewa, to model ten jest produk-

tywny. 

Dla nierozkładanych macierzy A , określających model przepływów międzygałę-

ziowych, produktywność modelu gwarantują następujące ograniczenia na wartości techno-

logicznych współczynników produkcji aij. 
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1. Dla każdego i = 1, 2, ..., n, dla wartości ri = 


n

1j

ija  spełnione są relacje:  

ri  1. 

2. Zachodzi ostra nierówność  

ri* < 1 

co najmniej dla jednego wiersza i* macierzy A. 

Warunki te można wytłumaczyć w sposób następujący. Załóżmy, że bilans mię-

dzygałęziowy jest w postaci wartościowej, natomiast każda gałąź produkuje dobra na 1 zł. 

Wartość aij oznacza część produkcji gałęzi i, która przechodzi do gałęzi j. Wtedy suma ri 

określa wydatki produkcji gałęzi i na wszystkie inne gałęzie, natomiast warunek ri  1 

oznacza, iż tej produkcji nie zabraknie. Jak się okazuje, gwarancją produktywności modelu 

może być nadwyżka produkcji (w stosunku do wewnętrznego zużycia) co najmniej dla 

jednej gałęzi. 

Załóżmy, iż macierz A jest macierzą produktywną. Wtedy wektor X  0 wartości 

produktu globalnego, gwarantujący otrzymanie produktu końcowego na poziomie x  0, 

określamy z modelu Leontiewa ze wzoru: 

X = (I – A)
-1

x. 

 Macierz (I – A)
-1

 nazywa się macierzą pełnych kosztów lub macierzą dodatkowego 

zaopatrzenia.  

Oznaczmy przez ij elementy tej macierzy, tzn.  

(I – A)
-1 = [ij], (i, j = 1, 2, ..., n). 

Wartość ij można interpretować jako ilość produkcji globalnej i-tej gałęzi która jest nie-

zbędna do uzyskania jednej jednostki produktu końcowego w j-tej gałęzi, dlatego też są 

one nazywane współczynnikami materiałochłonności, lub współczynnikami dodatkowego 

zaopatrzenia. Można między innymi zaproponować następujące matematyczne uzasadnie-

nie tej nazwy, wynikające z modelu Leontiewa. Jak mówiliśmy, produktywność macierzy 

A oznacza, że A < 1. Ponieważ A jest liczbą własną macierzy A, to istnieje wektor xA  0 

taki, że  

AxA = AxA, 

wtedy:  

A
2
xA = A(AxA) = A(AxA) = A(AxA) = A(AxA) = (A)

2
xA. 

Rozważając w podobny sposób dla dowolnej wartości k > 0 otrzymamy: 

A
k
xA = (A)k

xA, k = 1, 2, 3, … . 

Ponieważ A < 1, to  

k
lim (A)k

xA = 0. 

Biorąc pod uwagę, iż xA  0, dochodzimy do wniosku, że  

k
lim  (A)k = 0. 

W bezpośredni sposób można sprawdzić prawdziwość następującej tożsamości dla dowol-

nej kwadratowej macierzy A oraz dowolnej wartości k > 0: 
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(I – A)(I + A + A2 + ... + Ak) = I – Ak
, 

zatem dla macierzy produktywnej zachodzi równość: 

(I – A)


0k

kA  = I, 

czyli dla macierzy pełnych zatrat (I – A)
-1

 mamy następującą relację: 

(I – A)-1 = 


0k

kA . 

Niech wektor X  0 będzie wektorem produkcji globalnej oraz x  0 będzie wekto-

rem produktu końcowego. Wtedy na mocy modelu Leontiewa mamy  

X = (I – A)-1x = (


0k

kA )x = x + Ax + A2
x + A3

x + ...). 

Przedstawienie wektora produkcji globalnej w postaci szeregu nieskończonego można wy-

tłumaczyć w sposób następujący:  

 Aby otrzymać wektor produktu końcowego x  0, trzeba co najmniej wyprodukować 

ilości poszczególnych dóbr, określone tym wektorem (stąd pierwszy składnik x). 

 Jednak koszty produkcji, związane z produkcją tych towarów w sektorze produkcyj-

nym, którego poziom technologiczny określa się macierzą A technologicznych współ-

czynników produkcji, są równe Ax (stąd drugi składnik Ax). 

 Z kolei, koszty produkcji, związane z produkcją wektora Ax, wynoszą A(Ax) = A
2
x 

(trzeci składnik), itd. 

Zatem szereg  

(I – A)-1
x = x + Ax + A2

x + A3
x + ...  

nazywany jest szeregiem pełnych kosztów, niezbędnych dla wytwarzania produktu końco-

wego w ilości x  0. 

Załóżmy, że mamy do czynienia ze statycznym modelem przepływów międzygałę-

ziowych 

(I – A)X = x, gdzie X  0, 

oraz macierz A jest macierzą produktywną. Konstruowanie planów gospodarczych na pod-

stawie tego modelu z reguły przebiega następująco:  

 Na podstawie tabeli przepływów międzygałęziowych za okresy przeszłe wyznaczamy 

wartości aij, (i = 1, 2, ..., n, j = 1, 2, ..., n) technologicznych współczynników produkcji 

macierzy A. 

 Zakładając, że macierz A nie ulegnie zmianie w okresie, w którym sporządzamy pro-

gnozę, konstruujemy plany na ten okres wykorzystując model Leontiewa. 

Ze względu na zastosowania praktyczne wyróżniamy dwa sposoby formułowania 

zagadnień prognostycznych, i w konsekwencji dwie postaci określanych planów, czyli 

prognoz. Skoro mówimy o prognozie, to proces produkcyjny będzie rozpatrywany w wy-

miarze czasowym, tzn. wszystkie występujące w badaniu tego procesu wielkości będą do-

tyczyły co najmniej dwóch okresów czasowych:  
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 Okres, w którym się sporządza prognozę. Nazwijmy umownie ten okres zerowym: t = 

0.  

 Oraz okres, którego ta prognoza dotyczy, czyli okres, dla którego sporządzamy tę pro-

gnozę. Niech umownie będzie to okres pierwszy: t = 1.  

W rozpatrywanym obecnie modelu przepływów międzygałęziowych występują następują-

ce wielkości:  

 Wektor X = [X1, X2, ..., Xn]
T
 produkcji globalnej poszczególnych gałęzi. 

 Macierz A = [aij], (i = 1, 2, ..., n, j = 1, 2, ..., n) technologicznych współczynników 

produkcji. 

 Wektor x = [x1, x2, ..., xn]
T
 produkcji końcowej poszczególnych gałęzi. 

Zgodnie z założeniami statycznego modelu Leontiewa macierz A nie ulegnie 

zmianie w okresie t = 1, dla którego sporządzamy prognozę, w porównaniu z okresem t = 

0, w którym prognoza ta jest sporządzana. Innymi słowy, dla obu tych okresów macierz A 

będzie taka sama.  

Niech X
(t) = [X(t)

1, X
(t)

2, ..., X
(t)

n]
T oraz x

(t) = [x(t)
1, x

(t)
2, ..., x

(t)
n]

T oznaczają wartości 

produkcji globalnej oraz produkcji końcowej poszczególnych gałęzi, odpowiednio dla 

okresów t = 0, oraz t = 1. Wtedy dla każdego z rozpatrywanych okresów zachodzi rów-

ność: 

(I – A)X(t) = x(t), t = 0, 1. 

Wprowadzimy następujące oznaczenia: 

Niech Xi = X(1)
i – X(0)

i, i = 1, 2, ..., n oznacza przyrost wartości produkcji globalnej i-tej 

gałęzi pomiędzy okresami t = 0, a t = 1.  

X = X(1) – X(0)
 – wektor przyrostów produkcji globalnej pomiędzy okresami t = 0, a t = 1.  

Odpowiednio xi = x(1)
i – x(0)

i, i = 1, 2, ..., n oznacza przyrost wartości produkcji końcowej 

i-tej gałęzi pomiędzy okresami t = 0, a t = 1.  

x = x
(1)

 – x
(0)

 – wektor przyrostów produkcji końcowej pomiędzy tymi okresami t = 0, a t 

= 1.  

Wtedy na podstawie statycznego modelu Leontiewa dla wektorów X oraz x za-

chodzi relacja: 

(I – A)X = x. 

Wspomniane wyżej dwa sposoby formułowania zagadnień prognostycznych różnią się 

sposobem określenia informacji wejściowej.  

 W pierwszym przypadku posiadamy wartości wektorów X
(t) oraz x

(t) dla obu rozpatry-

wanych okresów t = 0, t = 1. 

 W drugim zaś mamy wartości wektorów X
(0) i x(0) dla okresu zerowego t = 0, oraz war-

tości wektorów przyrostów X i x zarówno dla produkcji globalnej, jak i dla produkcji 

końcowej. 

Zatem w procesie konstruowania planów gospodarczych na podstawie modelu 

przepływów międzygałęziowych biorą udział następujące wielkości: macierz A = [aij], 

oraz 2n wielkości. Spośród tych wielkości są:  

 n współrzędnych wektora x: odpowiednio x1 , x2 , ..., xn;  
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 oraz n współrzędnych wektora X: odpowiednio X1, X2, ..., Xn.  

Mówiąc ogólnie, określenie planu gospodarczego w sensie matematycznym polega 

na wyznaczeniu dowolnych n spośród wspomnianych wyżej 2n wielkości (x1 , x2 , ..., 

xn; X1, X2, ..., Xn), pod warunkiem, iż pozostałe n wielkości są znane. Pod tym wzglę-

dem można umownie wyodrębnić trzy rodzaje prognoz, różniących się sposobem wykorzy-

stania modelu Leontjewa dla ich określenia. 

 Prognoza prosta pierwszego rodzaju. Zakładamy, że znany jest wektor X
(1)

 produkcji 

globalnej w okresie t = 1, dla którego sporządzamy prognozę. Należy określić wartość 

wektora x
(1)

 produkcji końcowej w tym okresie, oraz wielkości x(1)
ij przepływ międzyga-

łęziowych dla okresu t = 1. (Równoważne sformułowanie problemu wyznaczenia pro-

gnozy prostej pierwszego rodzaju przez wprowadzone wyżej przyrosty brzmi następu-

jąco: Znany jest wektor X przyrostów produkcji globalnej. Należy określić wektor x 

przyrostów produkcji końcowej oraz macierz przyrostów [xij] przepływ międzygałę-

ziowych.) 

Wartości współrzędnych wektora x
(1)

 obliczamy według wzoru: 

x
(1) = (I – A)X(1)

. 

Biorąc pod uwagę, że wartości aij, i = 1, 2, ..., n, j = 1, 2, ..., n technologicznych 

współczynników produkcji są znane, przepływy międzygałęziowe dla okresu t = 1 obli-

czamy według wzorów: 

x
(1)

ij = aijX
(1)

j, i = 1, 2, ..., n, j = 1, 2, ..., n. 

W przypadku posiadania wektora przyrostów produkcji globalnej X w celu wy-

znaczenia prognozy prostej pierwszego rodzaju korzystamy z równości: 

x = (I – A)X, oraz xij = aijXj, i = 1, 2, ..., n, j = 1, 2, ..., n.) 

 Prognoza prosta drugiego rodzaju. Zakładamy, że znany jest wektor x
(1)

 produkcji koń-

cowej w okresie t = 1, dla którego sporządzamy prognozę. Należy określić wartość 

wektora X
(1)

 produkcji globalnej w tym okresie, oraz wielkości x
(1)

ij przepływów mię-

dzygałęziowych dla okresu t = 1. (Lub w postaci równoważnej: Znany jest wektor x 

przyrostów produkcji końcowej. Należy określić wektor X przyrostów produkcji glo-

balnej oraz macierz przyrostów [xij] przepływ międzygałęziowych.) 

Wartości współrzędnych wektora X
(1)

 obliczamy według wzoru: 

X
(1) = (I – A)-1

x
(1)

. 

Biorąc pod uwagę, że wartości aij, i, j = 1, 2, ..., n technologicznych współczynni-

ków produkcji są znane, przepływy międzygałęziowe dla okresu t = 1 obliczamy według 

wzorów: 

x(1)
ij = aijX

(1)
j, i = 1, 2, ..., n, j = 1, 2, ..., n. 

W przypadku posiadania wektora x przyrostów produkcji końcowej w celu wy-

znaczenia prognozy prostej drugiego rodzaju korzystamy z równości: 

X = (I – A)-1x, oraz xij = aijXj, i = 1, 2, ..., n, j = 1, 2, ..., n. 

 Prognoza mieszana. Niech p i q będą liczbami całkowitoliczbowymi, takimi, że: 

p > 0, q > 0, p + q = n. 

Znane są:  



Стохастичні моделі системного аналізу 

 

11 

 wartości p współrzędnych wektora X
(1)

 produkcji globalnej w okresie t = 1;  

 wartości q współrzędnych wektora x
(1)

 produkcji końcowej w okresie t = 1.  

Należy określić:  

 wartości pozostałych n – p współrzędnych wektora X
(1)

 produkcji globalnej w okre-

sie t = 1;  

 wartości pozostałych n – q współrzędnych wektora x
(1)

 produkcji końcowej w okre-

sie t = 1;  

 wielkości x
(1)

ij przepływ międzygałęziowych dla okresu t = 1. 

Równoważne sformułowanie problemu wyznaczenia prognozy mieszanej brzmi 

następująco: 

Znane są wartości p współrzędnych wektora X przyrostów produkcji globalnej, znane 

są także wartości q współrzędnych wektora x przyrostów produkcji końcowej. Należy 

określić wartości pozostałych n – p współrzędnych wektora X przyrostów produkcji 

globalnej; wartości pozostałych n – q współrzędnych wektora x przyrostów produkcji 

końcowej, oraz macierz przyrostów [xij] przepływ międzygałęziowych.  

Można byłoby spróbować zapisać ostateczny wzór, który rozwiązuje problem licz-

bowego wyznaczenia prognozy mieszanej w ogólnym przypadku, jednak nie ma to sensu 

ze względu na olbrzymie trudności techniczne, natomiast istota matematyczna tego postę-

powania jest bardzo prosta.  

 Wystarczy w modelu formalnym zastąpić odpowiednie zmienne przez posiadane ich 

wartości liczbowe. W wyniku takiej transformacji otrzymamy układ n równań linio-

wych, zawierających n niewiadomych wartości poszukiwanej prognozy mieszanej, uzu-

pełniających wektory X
(1)

 oraz x
(1)

. Wielkości przepływów międzygałęziowych okre-

ślamy, jak zwykle, na podstawie wektora X
(1)

 oraz macierzy A. 

Na zakończenie tego podrozdziału zrobimy kilka uwag, dotyczących ewentualnego 

uogólnienia opisanego wyżej modelu. Podkreślimy również ścisły związek rozpatrywanych 

obecnie problemów z problemami optymalizacyjnymi. 

Uwaga 2.14. Wrócimy do modelu dotyczącego racjonalnego wykorzystania zasobów pracy 

i opisanego w uwadze 2.12.. Niech, jak zwykle, wektor x = (x1, x2, ..., xn)  0 oznacza pro-

dukcję końcową modelu. Model Leontjewa uzupełniony przez czynniki pracochłonności 

procesu produkcyjnego oraz zasób pracy można zapisać w następującej optymalizacyjnej 

postaci. Załóżmy, że ||x|| = 1, oraz wektor x nie jest dosłownie wektorem produkcji końco-

wej, lecz określa tylko strukturę tego wektora, czyli wyznacza proporcje pomiędzy pro-

dukcją końcową poszczególnych branży – wtedy zadanie racjonalnego wykorzystania za-

sób pracy można sformułować w sposób następujący: 

 Należy określić wektor X = (X1, X2, ..., Xn) produkcji globalnej tak, aby: 

  max; 

(I – A)X  x,  

l1X1 + l2X2 + ... + lnXn  L, 

X  0, 
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gdzie l = (l1, l2, ... ln) jest wektorem pracochłonności procesu produkcyjnego, L jest zaso-

bem pracy, którym gospodarka dysponuje. 

Można udowodnić, że w przypadku, gdy macierz A technologicznych współczyn-

ników produkcji jest macierzą produktywną, zadanie programowania liniowego ma roz-

wiązania dopuszczalne oraz istnieje rozwiązanie optymalne. 

Zapiszemy zadanie dualne do zadania programowania liniowego  wykorzystując 

formalną regułę, opisaną w podrozdziale 1.4.7. 

Lq  min; 

lq  p(I – A),  

x1p1 + x2p2 + ... + xnpn  1, 

p  0, q  0. 

Zmienne dualne q oraz p = (p1, p2, ... pn) zadania  można interpretować w sposób następu-

jący: wektor p można traktować, jako wektor cen na poszczególne dobra, liczba q może 

być zinterpretowana jako stopa wynagrodzenia, tzn. jednostkowe wynagrodzenie w jakichś 

jednostkach (np. za godzinę, lub na jedną osobę zatrudnioną, lub też za jeden dzień pracy 

na jednego pracującego itp.). Wtedy zadanie sprowadza się do określenia q oraz p w taki 

sposób, aby zminimalizować ogólny fundusz płac. 

Ponieważ zgodnie z założeniami zadania programowania liniowego spełniona jest 

równość ||x|| = 1, to zmienną  w tym zadaniu można interpretować jako ogólną wartość 

wszystkich dóbr, określonych wektorem x, przy cenach na poziomie p. Jak wynika z teo-

rii programowania liniowego, wartości funkcji celu dla dualnych do siebie zadań są jedna-

kowe, tzn. 

 = Lq. 

Równość ta jest wyrazem prawa równowagi popytu i podaży w wartościowym uję-

ciu, mianowicie: ogólna wartość wyprodukowanych dóbr równa jest ogólnej sumie pienię-

dzy, którą dostali wszyscy uczestnicy procesu produkcyjnego w postaci wynagrodzenia. 

Uwaga 2.15. Model Leontiewa uwzględniający konsumpcję. Będziemy traktować wek-

tor x = (x1, x2, ..., xn) jako komponent konsumpcyjny, tzn. niech xi oznacza ilość i-tego do-

bra, która oprócz wynagrodzenia pieniężnego wydawana jest na opłatę pracy jednego za-

trudnionego pracownika. Jeżeli ogólna liczba zatrudnionych pracowników wynosi L, ma-

cierz A określa technologiczne współczynniki produkcji, to wektor X = (X1, X2, ..., Xn) 

produkcji globalnej, spełniający zarówno ograniczenia na zasoby materialne, jak i zasoby 

pracy, musi być określony z następującego modelu: 

AX + Lx  X, 

l1X1 + l2X2 + ... + lnXn  L, 

X  0, 

gdzie l = (l1, l2, ... ln) jest wektorem pracochłonności procesu produkcyjnego. 

Model Leontiewa ma wiele innych interesujących modyfikacji i uogólnień mają-

cych sporo pożytecznych zastosowań w praktyce analizy ekonomicznej. 

 
 


