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Trwałość w modelu wzrostu Solowa.
Analiza krytyczna
1. Wprowadzenie
Problem trwałego rozwoju można rozumieć bardzo szeroko. Nie należy utożsamiać pojęcia rozwoju wyłącznie ze wzrostem gospodarczym. Trwałość rozwoju
oznacza jednak również utrzymanie zdolności gospodarki do tworzenia dóbr
i usług zapewniających materialny dobrobyt. Dobra i usługi dostarczane przez
gospodarkę (zazwyczaj mierzone wskaźnikiem PKB) pozwalają zaspokajać różnorakie potrzeby ludzi, zarówno materialne, jak i kulturowe. Zdaniem L. Balcerowicza [Zagadki wzrostu… 2010, s. 13]: „Tempo długofalowego wzrostu gospodarczego ma fundamentalne znaczenie dla poziomu życia społeczeństw”. Wraz
ze wzrostem liczby ludności brak wzrostu gospodarczego będzie praktycznie
oznaczał spadek dochodu na mieszkańca, a tym samym niższy poziom życia oraz
mniejsze możliwości zaspokajania potrzeb, w szczególności wyższego rzędu.
Tezą opracowania jest stwierdzenie, że modele wzrostu gospodarczego mogą
być rozszerzone tak, by uwzględnić czynniki istotne dla trwałości wzrostu. Na
potrzeby niniejszej pracy do takich czynników zaliczono: ziemię, nieodnawialne
zasoby naturalne oraz wielkość emisji zanieczyszczeń1. Rozszerzony model może
być zatem wykorzystany do badań oraz modelowania procesów wzrostu gospodarczego z perspektywy zachowania cechy trwałości. Ze względu na prostotę

1
Autor jest świadomy tego, że trwałość rozwoju, w tym wzrostu gospodarczego, jest uwarunkowana znacznie większą liczbą czynników. Zasadne jest jednak pewne uproszczenie problemu
i wybranie kilku czynników w celu uchwycenia zależności istotnych ze względu na cel niniejszej
pracy.
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jako podstawę rozważań wybrano ogólny model wzrostu Solowa z neoklasyczną
funkcją produkcji Cobba-Douglasa.

2. Koncepcja trwałego rozwoju
Podstawą rozumienia pojęcia trwałego rozwoju 2 (sustainable development)
jest definicja zawarta w tzw. raporcie Brundtland z 1987 r. „Nasza wspólna przyszłość”. Mówi ona, że jest to rozwój, który zapewnia zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń, bez przekreślania możliwości potrzeb pokoleń następnych [Rogall
2010, s. 24]. Pojęcie to nadal budzi wiele kontrowersji, szczególnie w zakresie
wyznaczanych celów i priorytetów. Zdaniem T. Żylicza istotą trwałości rozwoju
jest zachowanie zasobu kapitału, który pozwoli przyszłym pokoleniom zaspokajać swoje potrzeby. Kapitał jest rozumiany szeroko – jest nim wszystko, co może
przynosić dochód. Wyróżnia się zatem trzy zasadnicze rodzaje kapitału: przyrodniczy (natural), wytworzony przez człowieka (man-made) oraz ludzki (human)
[Żylicz 2008b]. Obecnie trwają dyskusje zarówno nad sposobem precyzyjnego
określenia i pomiaru poszczególnych rodzajów kapitału, jak i nad dopuszczalną
substytucją jednego kapitału drugim.
Według K. Górki trwały rozwój oznacza rozwój społeczno-gospodarczy,
który zapewnia odpowiedni stan środowiska i jego równowagę ekologiczną oraz
jakość życia także dla przyszłych pokoleń. Stanowi to zatem zaprzeczenie tzw.
wzrostu zerowego, jakoby niezbędnego z powodu wyczerpywania się i niszczenia
zasobów naturalnych [Górka 2010, s. 19].
Przedstawione definicje trwałego rozwoju nie są wyczerpujące. Dalej pozostają otwarte pytania: jaki stan środowiska jest „odpowiedni”, co to jest równowaga ekologiczna, jak dokładnie zmierzyć stan kapitału przyrodniczego oraz
ludzkiego, by odpowiedzieć na pytanie o trwałość rozwoju? Pytania te mają charakter interdyscyplinarny i wykraczają poza obszar nauk ekonomicznych. Zdaniem autora wskazuje to na potrzebę opracowania bardziej operacyjnych definicji, które będzie można łatwiej przełożyć na język ekonomii teoretycznej.
Jeżeli podstawowym celem rozwoju jest zapewnienie dobrobytu obecnym
oraz przyszłym pokoleniom, w warunkach rosnącej populacji zasadnicze znaczenie ma utrzymanie (trwałość) wzrostu gospodarczego. Trwałość można zdefiniować w sposób bardziej operacyjny jako utrzymanie w długim okresie nieujemnej stopy wzrostu produkcji na pracownika w warunkach nieprzekroczenia tzw.
2
Zdaniem T. Żylicza [2008a] pojawiające się w polskim piśmiennictwie określenia „zrównoważony rozwój” czy „ekorozwój” odwracają uwagę od znaczenia oryginału. Pojęcia te mają
swoje odpowiedniki w języku angielskim, ale to nie one są przedmiotem światowej dyskusji nad
sustainable development.
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progów krytycznych w środowisku naturalnym. Dokładne określenie wartości
progowych jest przedmiotem intensywnych badań [Foley 2010], jednak z perspektywy gospodarczej problem w dużej mierze sprowadza się do ograniczenia
presji wywieranej na środowisko w postaci emisji szkodliwych zanieczyszczeń.
Interesująca jest zatem zależność pomiędzy wielkością oraz tempem wzrostu produkcji a wielkością emitowanych zanieczyszczeń.

3. Podstawowe założenia modelu Solowa
Ogólny model Solowa jest obecnie uważany za podstawowy model wzrostu
gospodarczego. Pomimo ogromnego postępu, który dokonał się w teorii wzrostu gospodarczego, model Solowa nadal jest używany przez badaczy do analiz
procesów zachodzących w skali makro. Zaletą modelu jest względna prostota,
zgodność z tzw. faktami stylizowanymi oraz możliwość rozszerzenia modelu tak,
by uwzględniał nowe kategorie istotne dla badanego problemu.
W klasycznej pracy R. Solowa [1956] zaproponowano model długookresowego wzrostu gospodarczego, opierając się na założeniu, że poziom produkcji
potencjalnej (Y) zależy od trzech czynników: zasobu kapitału trwałego (K), siły
roboczej (L) oraz całkowitej produktywności czynników (total factor productivity) (A). Wszystkie wielkości są zmienne w czasie. Funkcja produkcji, przy
założeniu o dodatniej oraz malejącej krańcowej produktywności czynników produkcji, przyjmuje postać:
Y(t) = A(t) F(K(t), L(t)).

Często wykorzystywaną postacią funkcyjną jest funkcja Cobba-Douglasa,
również zastosowana przez Solowa. Szerokie zastosowanie funkcji Cobba-Dou
glasa w ekonomii neoklasycznej wynika z pewnych właściwości: funkcja jest
liniowo jednorodna stopnia pierwszego3 (w interpretacji ekonomicznej oznacza
to stałe korzyści skali) oraz jest zgodna z tzw. faktami stylizowanymi Kaldora4.
Niektórzy autorzy piszą nawet o tzw. paradygmacie funkcji Cobba-Douglasa
[Growiec 2012]. Zmienna A jest często wprowadzana do funkcji produkcji jako
postęp techniczny ucieleśniony w pracy (neutralny w sensie Harroda) [Romer
2011, s. 26]. Funkcja produkcji przyjmuje zatem szczególną postać, gdzie AL jest
rozumiane jako praca efektywna:
3
Funkcja jednorodna stopnia pierwszego – dowolne k-krotne zwiększenie argumentów funkcji (zmiennych niezależnych) prowadzi do k-krotnego zwiększenia wartości funkcji.
4
Są to podstawowe regularności długookresowych procesów gospodarczych wyprowadzone
przez N. Kaldora na podstawie danych z USA oraz Wielkiej Brytanii, później także potwierdzone
dla innych krajów [Growiec 2012, s. 27].
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Y = Kα (AL)β,

α, β > 0,

α + β = 1.

Ewolucja nakładów produkcji w modelu Solowa powoduje, że wielkość kapitału na jednostkę efektywnej pracy zmierza do wielkości stałej, prowadząc gospodarkę na tzw. ścieżkę zrównoważonego wzrostu (balanced growth path – BGP) –
do stanu, w którym każda zmienna modelu rośnie w stałym tempie5. W ogólnym
modelu wzrostu Solowa na ścieżce BGP jedynym źródłem wzrostu produktu na
pracownika jest postęp techniczny – zarówno kapitał na pracownika, jak i produkt na pracownika rosną w tempie postępu technicznego [Romer 2011, s. 33].
Przy założeniu, że postęp techniczny jest egzogeniczny, oznacza to nieskończony
horyzont wzrostu.
Założenia modelu neoklasycznego były bardzo krytykowane przez przedstawicieli tzw. ekonomii ekologicznej, m.in. N. Nicholasa Georgescu-Roegena
oraz H. Daly’ego [1997]. Szczegółowe przedstawienie tych postulatów wykracza
poza ramy niniejszego opracowania. Można jednak zauważyć, że paradygmat
neoklasyczny (przynajmniej w formie podstawowej) nie przypisuje większego
znaczenia trwałości wzrostu, która jest po prostu skutkiem przyjętych założeń
– dla podtrzymania wzrostu gospodarczego wystarczy dodatnia stopa postępu
technicznego umożliwiająca właściwie nieskończony przyrost wielkości produkcji w warunkach malejącej krańcowej produktywności kapitału na jednostkę
efektywnej pracy. Model neoklasyczny nie bierze pod uwagę wielu czynników
istotnych dla trwałości. Przede wszystkim warto wskazać na brak jakiegokolwiek
odniesienia do zasobów naturalnych, strat spowodowanych zanieczyszczeniami
oraz czynników społecznych. Także progi krytyczne w środowisku naturalnym
nie są traktowane jako warunki ograniczające. Dopiero uwzględnienie tych różnorakich aspektów pozwoliłoby na stworzenie teorii trwałego rozwoju. Przedstawienie wpływu ograniczoności ziemi oraz nieodnawialnych zasobów naturalnych na trwałość jest możliwe już w ramach prostego modelu neoklasycznego,
podobnie jak określenie hipotetycznej zależności pomiędzy dynamiką wzrostu
a wielkością emisji zanieczyszczeń.

4. Warunki trwałości wzrostu gospodarczego
w modelu Solowa
Istnieje kilka możliwości wprowadzenia problematyki trwałości do modelu
wzrostu gospodarczego. Jedną z nich jest określenie wpływu ograniczeń w zakresie dostępności ziemi oraz nieodnawialnych zasobów naturalnych na stopę wzroSzerszą interpretację kategorii zrównoważonego wzrostu można znaleźć w pracy [Woźniak
2008, s. 32–36, 182–185].
5
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stu gospodarczego [Nordhaus 1992; Sorensen i Whitta-Jacobsen 2010, s. 191–211].
Kolejnym ważnym aspektem jest problem emisji szkodliwych zanieczyszczeń
powstających w procesie produkcji oraz powiązania pomiędzy dynamiką wzrostu a wielkością emisji całkowitej [Brock i Taylor 2010]. Oba te zagadnienia
są ważne dla trwałości rozwoju – spowolnienie lub spadek produkcji oznacza
mniejsze możliwości zaspokajania potrzeb. Jednocześnie wysoki poziom emisji
zanieczyszczeń stwarza zagrożenie dla trwałości ekosystemów, konieczne jest
zatem ograniczenie emisji, co może być sprzeczne z postulatem wzrostu produkcji. Przedstawione propozycje można połączyć w jednym modelu, tym samym
łącząc wybrane problemy, ważne dla trwałości rozwoju – ograniczoność ziemi
oraz nieodnawialnych zasobów, jak również wielkość emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Analiza rozszerzonego modelu Solowa pozwala na sformułowanie
warunków utrzymania dodatniej stopy wzrostu w warunkach obniżenia całkowitej emisji zanieczyszczeń.
Model jest rozszerzony o zmienne: zasób ziemi (X ) oraz wykorzystywana
w każdej chwili t ilość nieodnawialnych zasobów naturalnych (N). Dodatkowo,
wielkość emisji całkowitej zależy od wielkości produkcji oraz skali działalności
ochronnej, tzn. części wytworzonej produkcji przeznaczonej na redukcje emisji.
Zgodnie z podejściem W.A. Brocka i M.S. Taylora każda jednostka działalności
gospodarczej F generuje Ω jednostek zanieczyszczenia. Na skutek działalności
ochronnej A ilość zanieczyszczeń emitowana do atmosfery jest mniejsza niż ich
ilość powstająca w procesie produkcji. Przyjmując, że FA to część działalności
gospodarczej poświęcona oczyszczaniu, ilość wyeliminowanych zanieczyszczeń
jest wyrażona funkcją A(F, FA), która jest jednorodna stopnia pierwszego. Całkowita ilość emitowanych zanieczyszczeń jest równa:
E = ΩF – ΩA(F, FA).

 FA
E = ΩF 1 − A 1,
 F



gdzie


 FA
a(θ) ≡ 1 − A 1,
 F




 ⇔ E = ΩFa (θ),


A

 oraz θ = F .

F


Inaczej mówiąc, θ jest częścią działalności gospodarczej, której celem jest
oczyszczanie (abatement). Przyjmuje się, że funkcja oczyszczania a(θ) jest wklęsła oraz a(0) = 1.
Precyzyjne zdefiniowanie wymienionych kategorii jest trudne. Nieodnawialne
zasoby naturalne (ropa, węgiel itp.) są konieczne do funkcjonowania gospodarki.
N jest agregatem reprezentującym udział zasobów nieodnawialnych w tworzeniu
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produkcji zagregowanej. Również niejednoznaczna jest kategoria X, którą można
rozumieć szerzej, jako ziemię oraz wszystkie zasoby odnawialne, których podaż
jest stała.
Zakładając, że model jest w czasie ciągłym, funkcja produkcji w ogólnej
postaci jest opisana wzorem6:
Y = [1 – θ] F(K, AL, X, N).

(1)

Przyjmuje się, że funkcja produkcji jest neoklasyczną funkcją produkcji
Cobba-Douglasa w postaci:
F = Kα(AL)β X kN γ,
α, β, k, γ > 0; α + β + k + γ = 1.

(2)

Dynamika zmiennych jest opisana przez równania:
·
·
L = nL(t); A = gA(t)
,

gdzie stopy n i g są parametrami egzogenicznymi.
·

K = sY(t) – δK(t),

0 > s > 1, 0 > δ > 1,

gdzie s to stała egzogeniczna stopa oszczędności, δ to stała egzogeniczna stopa
amortyzacji kapitału trwałego. Zasób ziemi jest stały i niezmienny w czasie (X =
const).
Dodatkowo zakładamy, że w każdej chwili czasu t ilość zasobów naturalnych
N wydobywana i wykorzystywana w produkcji jest stałym ułamkiem sE całkowitego zasobu R. Oznacza to, że kurczenie się zasobów występuje ze stałą stopą
równą –sR, zatem7:
N(t) = sR R(t),
R(t) = R0 e–sRt,

·

R = –sR R(t).

Przyjmuje się8, że Ω maleje według egzogenicznie ustalonej stopy gA > 0
(postęp technologiczny w dziedzinie ochrony środowiska), natomiast θ jest
stała.
Indeks czasu t przy zmiennych modelu jest opuszczony w celu uproszczenia notacji.
Tak uproszczony opis dynamiki wykorzystywania zasobów naturalnych nie uwzględnia
rzeczywistych mikroekonomicznych mechanizmów determinujących stopę wydobycia. Dużym
uproszczeniem jest założenie, że wielkość zasobów jest stała (R0). Jest to dopuszczalne na potrzeby
niniejszego opracowania, którego celem jest identyfikacja ogólnych zależności decydujących
o trwałości wzrostu gospodarczego.
8
W.A. Brock i M.S. Taylor [2010] zwrócili uwagę na kilka właściwości gospodarki Stanów
Zjednoczonych w latach 1948–1998: wskaźnik emisji na jednostkę produktu obniżał się oraz
spadek emisyjności nastąpił wcześniej niż spadek bezwzględnej wielkości emisji całkowitej.
Przeanalizowano dane w zakresie emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów, tlenku węgla,
6
7
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·

Ω = –gA Ω.

Opisany model jest ogólnym modelem wzrostu Solowa rozszerzonym o dodatkowe czynniki produkcji: ziemię i nieodnawialne zasoby naturalne. Ponadto
model pozwala prześledzić zależność pomiędzy dynamiką produkcji a wielkością
emisji całkowitej. Interesujące są przed wszystkim dwie kwestie: stopa wzrostu
dochodu (produktu) na pracownika, poziom produktu na pracownika oraz wielkość emisji na ścieżce BGP.
Dzieląc obie strony równania (2) przez L, otrzymujemy równanie produktu na
pracownika:
y = [1 − θ]k α Aβ X k ( s R R ) γ L–(k + γ ) ,

(3)

gdzie k jest wskaźnikiem technicznego uzbrojenia pracy (K/L). Logarytmując
oraz różniczkując obie strony równania, otrzymujemy stopę wzrostu produktu
na pracownika g y:
g y = αg k + βg − γs R − (k + γ )n,

(4)

gdzie gk jest to stopa wzrostu kapitału na pracownika (k). Jeżeli na ścieżce BGP
(balanced growth path) stosunek kapitału do produktu (capital-output ratio) jest
stały 9, to stopa g y = gk. Wykorzystując tę równość oraz to, że 1 – α = β + k + γ,
można wyrazić stopę wzrostu produktu na pracownika w postaci:
gy =

β
k+γ
γ
g−
n−
sR
β+k + γ
β+k + γ
β+k +γ

oraz
g y > 0 ⇔ βg > γs R + (k + γ )n ⇔ g >

γs R + (k + γ )n
.
β

(5)

(6)

W warunkach ograniczonych zasobów ziemi, jak również wyczerpujących się
zasobów naturalnych uzyskanie dodatniej stopy wzrostu produktu na pracownika, tzn. wzrost materialnego dobrobytu, jest możliwe tylko wtedy, gdy postęp
technologiczny, zwiększając wydajność pracy, przeważy wynikający z prawa
malejących przychodów ujemny wpływ coraz mniejszej ilości ziemi oraz zasobów naturalnych przypadających na pracownika. Zgodnie z (5), im ważniejsze
w produkcji są zasoby i ziemia, tym mniejszy jest wpływ postępu technicznego
dwutlenku węgla oraz lotnych cząstek organicznych. Tempo spadku emisyjności w zakresie
wymienionych zanieczyszczeń było mniej więcej stałe w badanym okresie. Koszty oczyszczania (abatement costs) stanowiły relatywnie mały oraz stały odsetek PKB w okresie 1972–1995
(wydatki na ochronę powietrza stanowiły ok. 0,5% PKB). Analiza danych w krajach europejskich
prowadzi do podobnych konkluzji.
9
Stały stosunek kapitału do produktu jest jednym z tzw. faktów stylizowanych Kaldora,
opisujących właściwości gospodarki w długim okresie. Formalny dowód jest przedstawiony
w załączniku 1.
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na wzrost dochodu na pracownika w długim okresie. Wzrost liczby pracujących
w warunkach coraz rzadszych zasobów i ziemi będzie powodował obniżenie g y
o

γ
k+γ
, przy czym im szybsze jest tempo wyczerpywania
oraz
β
+
k
+ γ)sR
(
(β + k + γ )n

się zasobów (stopa sR), tym większy ujemny wpływ na stopę wzrostu produktu na
pracownika na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Biorąc pod uwagę (6), można
stwierdzić, że warunkiem trwałego wzrostu produktu na pracownika jest wysoka
stopa postępu technicznego g, większy udział efektywnej pracy w tworzeniu produktu β, niska stopa przyrostu naturalnego n oraz wyczerpywania się zasobów sR,
jak również niski udział zasobów naturalnych oraz ziemi w tworzeniu produktu
(odpowiednio γ i k) [Sorensen i Whitta-Jacobsen 2010, s. 191–211].
Ekonomiści klasyczni (np. Malthus) uważali, że wzrost liczby ludności oraz
akumulacja kapitału w warunkach ograniczonej ilości ziemi zgodnie z prawem
malejących przychodów spowoduje spadek produktu na pracownika. W długim
okresie spadek dochodów doprowadzi do załamania się wzrostu populacji oraz
produkcji, skazując większość mieszkańców na życie w nędzy (wynika to także
wprost z (5) i (6), jeżeli g = 0). Jak się zauważa, klasycy w gruncie rzeczy mieli
rację, nie docenili jednak wpływu postępu technicznego. Jako przybliżone rozsądne wartości parametrów właściwe krajom rozwiniętym W.D. Nordhaus [1992]
przyjmuje: α = 0,2; β = 0,6; k = γ = 0,1; n = 0,01; sR = 0,005. Podstawiając te wartości do (5), otrzymujemy:
g y = 0,75 g − 0,25n − 0,125s R = 0,75 g − 0,003.

(7)

Ograniczona ilość ziemi oraz wyczerpujące się nieodnawialne zasoby naturalne powodują nie tylko spowolnienie wzrostu produktu na pracownika, ale również czynią postęp techniczny mniej skutecznym w podtrzymaniu długookresowego wzrostu. Jak wynika z (7), postęp techniczny jest tylko w 3/4 tak skuteczny
w tworzeniu wzrostu, niż byłby w sytuacji bez rzadkości zasobów.
Wnioski wynikające z modelu są zgodne z obserwowaną rzeczywistością.
Wbrew temu, co twierdzą autorzy wielu prac zapowiadających rychłe załamanie
się wzrostu gospodarczego (np. słynne granice wzrostu), historia gospodarcza
ostatnich 200 lat świadczy o czymś zupełnie przeciwnym – gospodarki większości krajów rozwiniętych rosły, choć tempo wzrostu było bardzo zróżnicowane.
Jak wynika z przedstawionego modelu, główną przyczyną takiego stanu rzeczy
jest szybki postęp techniczny.
Dodatkowo badania empiryczne sugerują, że wielkość zasobów naturalnych
oraz ziemi w poszczególnych krajach ma wpływ na zróżnicowanie wysokości
PKB na pracownika. Kraje, które dysponują większą ilością ziemi oraz zasobów
nieodnawialnych przypadających na pracownika, odznaczają się także wyższym
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PKB na pracownika [Sorensen i Whitta-Jacobsen 2010, s. 208]. Należy jednak
potraktować te wyniki z ostrożnością.
Wprowadzenie problematyki zanieczyszczeń nie wpływa na dynamikę produkcji zagregowanej. Dodatkowo jednak można przeanalizować stopę zmian
emisji zanieczyszczeń na mieszkańca (E/L) ge:
E
F
= Ω α(θ) = Ωk α Aβ X k ( s R R) γ L−( k + γ ) α(θ),
L
L

zatem rzeczywiście na ścieżce BGP (biorąc pod uwagę (4), (5) oraz dowód
w załączniku 110):
ge = g y − g A =

β g − γs R − n(k + γ )
− g A.
1− α

(8)

Na podstawie (8) można stwierdzić, że wzdłuż ścieżki BGP wielkość emisji
zanieczyszczeń na mieszkańca może wzrastać lub maleć (ge może być dodatnie
lub ujemne), co jest uzależnione od wielkości stopy wzrostu produkcji na mieszkańca oraz wielkości stopy postępu technicznego w ochronie środowiska (spadek emisyjności). Jest to wniosek podobny do wniosków tzw. zielonego modelu
Solowa. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wyczerpywanie się zasobów naturalnych spowalniające wzrost gospodarczy jest w tym przypadku czynnikiem
determinującym wielkość emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Niższe tempo
wzrostu produkcji w warunkach wysokiego tempa spadku emisyjności może
doprowadzić do stale zmniejszającej się wielkości emisji na mieszkańca.
Warto zauważyć, że przy pewnych założeniach model również jest zgodny
z hipotezą EKC11. Stopa wzrostu produkcji zagregowanej jest określona przez:
g y = αg k + β(n + g ) − γs R ,

natomiast stopa wzrostu kapitału:
gk =

K& s
K
= − δ, gdzie z = .
K z
Y

Jeżeli gospodarka dysponuje niskim zasobem kapitału, w procesie akumuK

lacji kapitału zachodzi konwergencja do stałej wartości z* = Y . Wzrost z oznacza jednocześnie spadek tempa akumulacji kapitału, a co za tym idzie – również
spadek tempa wzrostu produkcji zagregowanej. Jeżeli przed osiągnięciem przez
gospodarkę ścieżki BGP zostanie spełniony warunek gA > αgK + β(n + g) – γsR,
Pomnożenie funkcji produkcji o stałą (1 – θ) nie ma wpływu na dynamikę zmiennej z.
Wraz ze wzrostem gospodarczym mierzonym PKB przypadającym na mieszkańca presja
na środowisko najpierw wzrasta, następnie po osiągnięciu pewnego punktu maksimum zaczyna
maleć, przyjmując kształt odwróconej litery U. Przegląd badań nad zjawiskiem EKC można znaleźć w [Dinda 2004].
10
11
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to wielkość emisji całkowitej zacznie maleć. Scenariusz ten jest przedstawiony
na rys. 1.
Stopa
zmiany

gK =

s
−δ
z

gA

A

B

αg *K + β(n + g ) − γs R

t

Stan stacjonarny
Wielkość
emisji

Punkt zwrotny

t

Rys. 1. Zależność pomiędzy wzrostem gospodarczym a emisją zanieczyszczeń
Źródło: opracowanie własne.

5. Wnioski
Problem oceny oraz uwarunkowań trwałości wzrostu, a tym bardziej znacznie szersze zagadnienie rozwoju nie mogą być rozwiązane wyłącznie na drodze
analizy formalnej modelu wzrostu gospodarczego. Zastosowanie podstawowego
neoklasycznego modelu wzrostu pozwala jednak na stosunkowo proste (a jednocześnie ścisłe) przedstawienie istoty problemu – trwałość wzrostu jest wynikiem
swoistego wyścigu pomiędzy technologią a coraz rzadszymi zasobami. Wskazuje
ono również kierunki do dalszych, bardziej szczegółowych badań nad trwałym
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i zrównoważonym rozwojem. W świetle przedstawionego modelu są to przede
wszystkim determinanty oraz tempo postępu technicznego, tempo wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych, jak również ocena wpływu ograniczonej
powierzchni Ziemi na wzrost gospodarczy oraz rozwój. Konieczne jest empiryczne oszacowanie wartości parametrów decydujących o trwałości.
Bardzo istotną kwestią pominiętą w rozważaniach jest substytucyjność
poszczególnych czynników produkcji. Problem ten jest jednym z kluczowych
w dyskusji o „mocnej” oraz „słabej” trwałości. Wykracza on jednak poza ramy
niniejszego opracowania.
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Załącznik 1
K k
= . Wykorzystując (3), można wyrazić z jako:
Y y
z = [1 − θ]−1 k 1−α A −β X − k ( s R R) − γ L( k + γ ) .
d
Wykorzystując to, że ż = [ln z ]z , można przedstawić ż jako funkcję z:
dt
ż = [(1 − α) g k − βg + γs R + (k + γ )n]z.

Niech z =

Stopa wzrostu kapitału na pracownika gk jest dana wzorem:
K&
sY
s
gk = − n =
− δ − n = − δ − n.
K
K
z

(z.1)
(z.2)

(z.3)

Podstawiając (z.3) do (z.2), otrzymamy:
 (1 − α) s

− (1 − α)( δ + n) − βg + γs R + (k + γ )n  z.
ż=
(z.4)
z


Korzystając z faktu, że 1 – α = β + k + γ, oraz porządkując zmienne równania (z.4),
otrzymamy:
ż = (1 − α) s − [δ(k + β) + β(n + g ) + γ (δ − s R )] z.
(z.5)

Niech φ = δ(k + β) + β(n + g) + γ(δ – sR), zatem:
ż = (1 – α)s – φz.

(z.6)

Przyjmując za Nordhausem, że sR = 0,005, można założyć, że sR < δ, ponieważ stopa
amortyzacji jest szacowana na poziomie co najmniej równym 0,05. Można zatem przyjąć, że φ > 0.
Równanie (z.6) jest liniowym równaniem różniczkowym pierwszego rzędu. Rozwiązując
je, można otrzymać wzór ścieżki czasowej z(t):

(1 − α) s  −ϕt (1 − α) s
.
e +
z (t ) =  z 0 −
ϕ 
ϕ


Jeżeli φ > 0, przy t→∞ ścieżka z(t) jest zbieżna do stacjonarnej równowagi reprezentowanej przez stałą (1 – α)s/φ. Przy czym położenie równowagi jest dynamicznie stabilne
[Chiang 1994, s. 475]. Oznacza to, że w długim okresie na ścieżce BGP stosunek kapitału
do produktu jest stały oraz gY = gK.

Sustainable Growth in the Solow Model. A Critical Analysis
The sustainable character of economic growth is a subject of hot disputes among economists.
As yet, no commonly accepted theory has been developed. There are a number of approaches to the
analyses of selected factors which are significant in terms of sustainable growth such as the use of
resources or pollutant emissions. The existing growth models require modifications which would
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enable them to incorporate factors affecting the sustainable character of growth. For simplicity’s
sake the paper focuses on the Solow general growth model with the Cobb-Douglas neoclassical
production function as a basis for considerations, and it incorporates into the model a selected
factor which affects the sustainable character of growth – land and non-renewable resources in
relation to emission levels. According to the law of diminishing returns, reduced land resources
and non-renewable resources decrease production output growth, leading to a reduction in total
pollutant emissions in the conditions of exogenously decreasing production emissions.
Ivan Telega – magister, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Polityki
Przemysłowej i Ekologicznej.
Zainteresowania naukowo-badawcze: ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomia ekologiczna,
ekonomika ochrony środowiska i zasobów naturalnych.
e-mail: ivan.telega@uek.krakow.pl

