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Geneza monografii: koncepcja zagregowanej
funkcji produkcji

Zagregowana funkcja produkcji, opisujaca
relacje, nakladów do wyników na
,
poziomie calych gospodarek, jest jednym z fundamentów, na których opiera sie,
wspólczesna makroekonomia. Dzieki
, niej możemy bowiem w zwiez
, ly i zrozumialy
sposób opisać podażowa, strone, gospodarki: wiedzac,
, że w procesy produkcyjne
w gospodarce zaangażowanych byloby, przykladowo, K jednostek kapitalu i L
jednostek pracy, zagregowana funkcja produkcji pozwala bezpośrednio wyliczyć
produkt takiej gospodarki jako Y = F (K, L). Co wiecej,
znajac
,
, teoretyczna, zależność miedzy
nakladami a wynikami, możemy nie tylko obliczać hipotetyczne
,
wielkości produkcji przy różnych nakladach czynników, lecz także przeprowadzać
porównania miedzynarodowe
i miedzyokresowe.
Aplikacja koncepcji zagregowa,
,
nej funkcji produkcji pozwala bowiem również latwo oddzielić od siebie efekty
różnic w zasobach wykorzystanych czynników produkcji pomiedzy
krajami badź
,
,
latami od różnic w stosowanej technologii produkcji. Z tego wzgledu
koncepcja
,
zagregowanej funkcji produkcji jest kluczowym elementem analiz dlugookresowego wzrostu gospodarczego i konwergencji.
Formalnie rzecz biorac,
, zagregowana funkcja produkcji jest funkcja, F :
n
R+ → R+ , czyli odwzorowaniem przekszalcajacym
n nakladów w pojedynczy
,
produkt. Wszystkie naklady oraz wynik opisywane sa, tu konsekwentnie nieujemnymi liczbami rzeczywistymi. W makroekonomii przyjmuje sie, bowiem, że
produkt gospodarki daje sie, wyrazić pojedyncza, liczba,, taka, jak np. produkt
krajowy brutto (PKB). Abstrahujemy tym samym od procesów produkcyjnych
opisywanych odwzorowaniami wielowartościowymi, z którymi można sie, spotkać
w rozważaniach mikroekonomicznych badź
inżynierskich. Kolejnym fundamen,
talnym zalożeniem jest możliwość agregacji nakladów do postaci n czynników,
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takich jak calkowity naklad kapitalu fizycznego K czy calkowity naklad pracy L.
W badaniach empirycznych zasób kapitalu wyrażany jest zwykle w jednostkach
pienieżnych
i konstruowany na podstawie danych o nakladach inwestycyjnych,
,
np. metoda, perpetual inventory (Jorgenson i Griliches, 1967; Caselli, 2005).
Naklad pracy jest natomiast mierzony zwykle jako calkowita liczba osób zatrudnionych, etatów badź
przepracowanych godzin w gospodarce.
,
W literaturze makroekonomicznej czesto
postuluje sie, ponadto, by zagre,
gowana funkcja produkcji spelniala też szereg dodatkowych wlaściwości (zob.
np. dyskusje, u Acemoglu, 2009). Po pierwsze, zwyczajowo zaklada sie,
, że jest
ona dostatecznie gladka, czyli na ogól co najmniej dwukrotnie różniczkowalna
w sposób ciag
uprościć rachunki, tym samym umożli, ly. Pozwala to znaczaco
,
wiajac
, badaczom wyprowadzenie bardziej precyzyjnych wniosków o charakterze
ilościowym. Po drugie, wymaga sie,
i wkles
, by byla ona rosnaca
,
, la wzgledem
,
każdego z argumentów, a wiec
charakteryzowa
la
si
e
malej
acym
krańcowym
pro,
,
,
duktem każdego z czynników produkcji. Po trzecie, postuluje sie,
, by przy zerowym nakladzie wszystkich czynników, produkt także byl zerowy. Po czwarte,
w wielu opracowaniach zakladane sa, także stale korzyści skali. Po piate,
w li,
teraturze makroekonomicznej czesto
postuluje sie, też spelnienie tzw. warunków
,
Inady, zgodnie z którymi krańcowy produkt poszczególnych czynników powinien
zbiegać do nieskończoności w zerze oraz do zera w nieskończoności.
Funkcja, która spelnia warunki gladkości, monotoniczności, wkles
, lości, stalych korzyści skali oraz warunki Inady, nazywana jest neoklasyczna, funkcja, produkcji (Barro i Sala-i Martin, 2003; Acemoglu, 2009). To wlaśnie neoklasyczna
funkcja produkcji, stojaca
u podstaw konstrukcji modelu Solowa (Solow, 1956;
,
Swan, 1956) stanowiacego
podwaliny pod cala, wspólczesna, teorie, wzrostu, a także
,
hipotezy konwergencji oraz postulatu niemożliwości uzyskania endogenicznego
wzrostu w dlugim okresie przez sama, akumulacje, kapitalu (por. Jones i Manuelli,
1990; Barro i Sala-i Martin, 2003), jest bez watpienia
najcześciej
przyjmowana,
,
,
w literaturze postacia, zagregowanej funkcji produkcji.
Ważnym szczególnym przypadkiem neoklasycznej funkcji produkcji jest funkcja Cobba–Douglasa o stalych korzyściach skali (Cobb i Douglas, 1928):
Y = F (X1 , ..., Xn ) = AX1α1 · ... · Xnαn ,

αi > 0 ∀i = 1, 2, ...n,

n
X

αi = 1,

i=1

(1)
a wspomnieć o niej należy przede wszystkim dlatego, że jest ona punktem wyjścia
niemal wszystkich rozważań na temat procesów produkcyjnych w skali makro,
wzrostu gospodarczego oraz konwergencji.
Dotyczy to w szczególności badań podejmujacych
próby kwantyfikacji po,
stepu
technicznego. Od czasów klasycznej pracy Solowa (1957), postep
,
, tech2

niczny byl bowiem zwyczajowo identyfikowany ze wzrostem produktywności rezydualnej, bed
z kolei szerokim pojeciem,
obejmujacym
wszystko, czego nie
, acej
,
,
,
można objaśnić akumulacja, czynników uwzglednionych
w zagregowanej funkcji
,
produkcji. To, jak szybki byl w poszczególnych latach ów mierzony rezydualnie
postep,
zależy w kluczowy sposób od zalożeń na temat ksztaltu zagregowanej
,
funkcji produkcji. W przypadku przyjecia
zalożenia o zagregowanej funkcji pro,
dukcji Cobba–Douglasa, tempo postepu
technicznego sprowadza sie, jednak do
,
stopy wzrostu zawartego w równaniu (1) multiplikatywnego czynnika A, tj. calkowitej produktywności czynników. Mierzone jest wiec
, ono zgodnie z formula,
At+1 −At
. W przeciwnym przypadku, pojecie
tempa postepu
technicznego może
At
,
,
być natomiast definiowane wielorako, prowadzac
, do różnych wniosków.
Kluczowym powodem, dla którego koncepcja neoklasycznej zagregowanej funkcji produkcji, a w szczególności funkcji Cobba–Douglasa, tak powszechnie przyje, la sie, w literaturze, jest jej aplikacyjna użyteczność oraz zgodność z szeregiem
fundamentalnych stylizowanych faktów” (Kaldor, 1957; Solow, 1957). Nie ma
”
jednak ostatecznej zgody miedzy
badaczami co do rzeczywistego ksztaltu zagre,
gowanej funkcji produkcji, gdyż różne empiryczne metody jego identyfikacji oraz
zbiory danych prowadza, tu do różnych wniosków (por. np. Koop et al., 1999,
2000; Duffy i Papageorgiou, 2000; Kumar i Russell, 2002; Henderson i Russell,
2005; Klump et al., 2007; van Biesebroeck, 2007; Bos et al., 2010; Klump et al.,
2011; Growiec et al., 2011). Nie ma w szczególności pewności, że rzeczywista zagregowana funkcja produkcji spelnia omówione powyżej postulaty neoklasyczne.
Czasem kwestionowane bywaja, bowiem postulaty stalych korzyści skali oraz warunki Inady.
Uwagi powyższe sugeruja, zasadność dalszych badań nad zagregowana, funkcja,
produkcji i jej rola, w badaniach nad wzrostem gospodarczym i konwergencja., W
przedkladanej ksiażce
watki
te zostaly usystematyzowane, a na wybrane pytania
,
,
zostaly udzielone odpowiedzi.
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Cel i struktura monografii

Celem przedkladanej ksiażki
jest ukazanie centralnej roli zagregowanej funk,
cji produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji. W tym celu
omówione zostalo, w jaki sposób koncepcja ta jest wykorzystywana jako narze,
dzie przydatne w empirycznej kwantyfikacji postepu
technicznego,
objaśnianiu
,
źródel różnic w poziomie rozwoju gospodarczego pomiedzy
krajami świata, ob,
jaśnianiu źródel różnego tempa wzrostu w wybranych krajach na przestrzeni lat,
a także w wyznaczaniu światowej granicy technologicznej – opisujacej
maksy,
malny produkt możliwy do uzyskania w danym roku przy danych zasobach czyn3

ników produkcji. Podkreślony zostal także brak konsensusu w kwestii ksztaltu
zagregowanej funkcji produkcji na poziomie krajów oraz omówione zostaly najważniejsze zwiazane
z tym kontrowersje empiryczne. Zaprezentowane zostalo
,
także wyprowadzenie formalne wybranych postaci analitycznych zagregowanej
funkcji produkcji od mikropodstaw, dzieki
któremu możliwe jest oddzielenie po,
staci funkcyjnych zgodnych z określonymi dodatkowymi postulatami teoretycznymi od postaci przyjmowanych ad hoc. Na tle doniesień wspólczesnej literatury
przedmiotu przedstawilem też moje autorskie wyniki, w przeważajacej
cześci
o
,
,
charakterze empirycznym. Uważam, że wszystkie te elementy pozwalaja, przybliżyć bieżacy
stan wiedzy w zakresie zastosowań zagregowanej funkcji produkcji
,
w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji.
Punktem wyjścia rozważań podejmowanych w kolejnych rozdzialach monografii jest “paradygmat” funkcji Cobba–Douglasa, który zostal przyjety
w eko,
nomii wzrostu gospodarczego w latach 50. XX wieku, w konsekwencji dwóch
przelomowych prac Solowa (Solow, 1956, 1957). W rozdziale 2 skomentowano
najważniejsze implikacje omawianego standardowego podejścia (“paradygmatu”)
oraz jego podstawy empiryczne – zarówno fakty, jak i artefakty. Omówiono
w szczególności ważny skutek przyjmowania tego zalożenia, jakim jest jednowymiarowość czynnika technologicznego, niepozwalajaca
, kwantyfikować zjawisk,
takich jak zmiany kierunku postepu
technicznego (Cantore et al., 2010), zmiany
,
ksztaltu światowej granicy technologicznej (Caselli i Coleman, 2006) czy też wahania udzialu wynagrodzenia pracy w PKB (ang. labor share). Osobny podrozdzial poświecony
zostal mojemu autorskiemu badaniu dotyczacemu
bezpośrednio
,
,
tej ostatniej kwestii, gdyż stoi ona u podstaw jednego z kluczowych argumentów
przeciwko stosowaniu zagregowanej funkcji produkcji Cobba–Douglasa w badaniach empirycznych: wbrew implikacjom stylizowanych faktów” Kaldora (1957)
”
udzial wynagrodzenia pracy w PKB podlega cyklicznym fluktuacjom (Klump
et al., 2007; Cantore et al., 2010), różni sie, pomiedzy
krajami (Bernanke i Gür,
kaynak, 2001; Gollin, 2002) oraz, poczawszy
od lat 70. XX wieku, w wiekszości
,
,
krajów europejskich ma też trend spadkowy (Arpaia et al., 2009).
Wnioskiem, jaki można wyciagn
, ać
, z lektury rozdzialu 2, jest stwierdzenie,
że o ile przybliżenie procesów produkcyjnych za pomoca, zagregowanej funkcji
Cobba–Douglasa jest aproksymacja, dostatecznie dobra, w przypadku niektórych
zastosowań (zwiazanych
np. z odwzorowaniem przebiegu cyklu koniunktural,
nego), to w przypadku innych zastosowań – jak np. dekompozycja różnic w poziomie rozwoju krajów świata lub ich stóp wzrostu czy też kwantyfikacja postepu
,
technologicznego – jest aproksymacja, bardzo niedoskonala., Dlatego też w kolejnym rozdziale 3 omówiono najważniejsze uogólnienia funkcji Cobba–Douglasa:
funkcje, CES (o stalej acz niejednostkowej elastyczności substytucji, zob. Arrow
4

et al., 1961) oraz funkcje, translogarytmiczna, (Christensen et al., 1973). Przedstawione zostaly zjawiska, które takie funkcje moga, odwzorować, a funkcja Cobba–
Douglasa – nie. Mowa tu w szczególności o możliwości wyizolowania zmian jednostkowych produktywności poszczególnych czynników produkcji oraz dokonania oceny obserwowanego empirycznie kierunku postepu
technicznego (czy jest
,
on skierowany na kapital czy prace).
Rozdzial zawiera także omówienie mo,
jego autorskiego modelu teoretycznego, pozwalajacego
wyprowadzić zagregowana,
,
funkcje, produkcji od mikropodstaw, czyli z funkcji produkcji na poziomie (homogenicznych) firm oraz rozkladu jednostkowych produktywności czynników. Przy
najbardziej podstawowych zalożeniach, wygenerowana zostaje tu funkcja Cobba–
Douglasa. Latwo jednak zmodyfikować strukture, modelu tak, by uzyskać funkcje,
CES lub jeszcze bardziej zlożone postaci funkcyjne (Growiec, 2008a,b). W rozdziale 3 omówiono też, na podstawie innego mojego badania (Growiec i Marć,
2009), w jaki sposób kalibrowana zagregowana funkcja produkcji CES może być
wykorzystywana w empirycznych analizach makroekonomicznych (zob. też Caselli i Coleman, 2006).
Rozdzial 4 wychodzi natomiast w strone, estymacji światowej granicy technologicznej na podstawie danych panelowych na poziomie krajów świata. Opierajac
,
sie, na nieparametrycznej metodzie DEA wyprowadzony zostal tam dla każdego
kraju jego produkt potencjalny” – czyli maksymalny produkt możliwy do wy”
produkowania z posiadanych przez dany kraj zasobów czynników, wedlug dostep,
nych na świecie na dany moment technologii. Pośrednio oszacowany zostal dzieki
,
temu także ksztalt zagregowanej funkcji produkcji. Rozdzial ten w znaczacej
cz
e,
,
ści odnosi sie, do mojego autorskiego badania (Growiec, 2012), którego wartość
dodana wzgledem
wcześniejszej literatury polega na udoskonaleniu oszacowań
,
światowej granicy technologicznej dzieki
, pomocniczemu wykorzystaniu danych o
poszczególnych stanach USA oraz bardziej szczególowemu ujeciu
zasobów kapi,
talu ludzkiego. Funkcja produkcji wyznaczona w tym badaniu z wykorzystaniem
metody DEA jest z zalożenia kawalkami liniowa, toteż należy ja, traktować raczej
jako aproksymacje,
, a nie ostateczna, postać funkcyjna, rzeczywistej zagregowanej
funkcji produkcji. Ze wzgledu
na fakt, iż metoda DEA nie wymaga żadnych
,
apriorycznych zalożeń co do jej nachylenia w poszczególnych punktach, uzyskane
w ten sposób oszacowanie może stanowić natomiast bardzo dobry punkt odniesienia przy ocenianiu jakości dopasowania wybranych parametrycznych postaci
funkcji produkcji do danych.
Temu wlaśnie zagadnieniu poświecony
zostal rozdzial 5, w którym w oparciu
,
o nieparametryczne oszacowanie światowej granicy technologicznej metoda, DEA
przeprowadzony zostal szereg testów empirycznych postaci funkcyjnej dla zagregowanej funkcji produkcji. Jest to jeden test bezpośredni, w którym porównano
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ze soba, wprost same oszacowania funkcji produkcji, oraz jeden test pośredni,
oparty na implikacjach poszczególnych oszacowań funkcji produkcji dla postepu
,
technicznego (Growiec et al., 2011; Growiec, 2010). W rozdziale tym szerzej omówione zostaly także problemy z doborem listy nakladów uwzglednianych
w funk,
cji produkcji. Należy sie, bowiem spodziewać, że tradycyjne ujecie
bazujace
na
,
,
dwóch czynnikach – kapitale i pracy – może prowadzić do obciażonych
oszacowań
,
funkcji produkcji ze wzgledu
na pominiecie
istotnego czynnika kapitalu ludzkiego
,
,
(Henderson i Russell, 2005; Growiec et al., 2011). Co wiecej,
zarówno kapital,
,
jak i praca (nawet skorygowana o multiplikatywny czynnik kapitalu ludzkiego)
skladaja, sie, z heterogenicznych skladowych, które nie musza, być ze soba, doskonale substytucyjne. Żeby móc odzwierciedlić te, możliwość, dla czynnika pracy
wprowadzone zostalo rozbicie na prace, wykwalifikowana, i niewykwalifikowana.,
Rozdzial 6 przedstawia natomiast, w oparciu o wyniki moich dalszych analiz,
jedno z kluczowych zastosowań zagregowanej funkcji produkcji oraz oszacowań
światowej granicy technologicznej w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji, a mianowicie dekompozycje, różnic w poziomie rozwoju krajów świata oraz
różnic w ich tempie wzrostu. Dekompozycje takie pozwalaja, obliczyć relatywne
udzialy akumulacji poszczególnych czynników produkcji, a także efektywności
technicznej oraz, w przypadku dekompozycji stóp wzrostu, postepu
technolo,
gicznego na światowej granicy technologicznej, w wyjaśnianiu obserwowanych
różnic produktywności (Kumar i Russell, 2002; Caselli, 2005; Solow, 1957; Growiec, 2012).
Calość monografii, a w szczególności także jej cel, sformulowane zostaly przy
zalożeniu możliwości aproksymacji za pomoca, zagregowanej funkcji produkcji
rzeczywistych procesów produkcyjnych, odbywajacych
sie, w heterogenicznych
,
firmach z wykorzystaniem zróżnicowanych technologii produkcyjnych. W przeciwnym razie sformulowanie zależności funkcyjnej miedzy
zagregowanymi nakla,
dami a zagregowanym wynikiem nie byloby możliwe, gdyż kluczowy dla określenia zagregowanej produktywności gospodarki bylby również rozklad czynników
pomiedzy
firmami, a nie tylko ich calkowite naklady. Wiadomo jednak (Felipe i
,
Fisher, 2003; Temple, 2006), że zagregowana funkcja produkcji w postaci dokladnej moglaby istnieć jedynie przy spelnieniu bardzo silnych i wyraźnie sprzecznych
z rzeczywistościa, zalożeń odnośnie do struktury rynków oraz funkcji produkcji
w skali firm. Tymczasem powszechnie wykorzystywane w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji modele makroekonomiczne bazujace
na zagregowa,
nej funkcji produkcji sa, wyprowadzane od mikropodstaw zazwyczaj z przyjeciem
,
absolutnie kontrfaktycznego zalożenia o homogeniczności firm (Acemoglu, 2009;
Barro i Sala-i Martin, 2003). Tym niemniej szereg badań symulacyjnych przeprowadzonych przez Fishera i wspólautorów (por. Felipe i Holz, 2001), a także
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omówiony w ksiażce
argument Shaikha (1974) wskazuja,, że niemożliwość prze,
prowadzenia agregacji w sensie ścislym nie musi od razu unieważniać analiz opartych o zagregowana, funkcje, produkcji: czestokroć
modele te moga, bowiem opisać
,
określone wycinki gospodarki z relatywnie duża, dokladnościa, pomimo swoich niedostatków teoretycznych.
Omówione w monografii wyniki moga, stanowić podstawe, dla dalszych badań.
Zarysujmy wybrane kierunki, w których watki
te można rozwijać. Po pierwsze,
,
wskazane byloby przeprowadzenie dalszych badań majacych
na celu identyfikacje,
,
ksztaltu zagregowanej funkcji produkcji na podstawie parametrycznych i nieparametrycznych oszacowań światowej granicy technologicznej. W szczególności,
przedstawione tu wyniki należaloby zestawić z ich odpowiednikami uzyskanymi
dla alternatywnych zbiorów danych i innych analitycznych specyfikacji funkcji
produkcji. Po drugie, przydatne bylyby też dalsze analizy dekompozycyjne, bazujace
, na tychże alternatywnych zalożeniach. Po trzecie, sformulowany w moich
opracowaniach teoretyczny model dostarczajacy
mikropodstaw dla zagregowanej
,
funkcji produkcji CES ze skierowanym postepem
technicznym może zostać zaapli,
kowany do szeregu dalszych pytań, dotyczacych
np. dlugookresowego wzrostu,
,
handlu miedzynarodowego
oraz ewolucji struktur rynkowych.
,
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