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Wstęp

Sen w swoich rozważaniach a  szczególnie w pracy Development as 
Freedom postuluje, aby traktować wolność jako zarówno cel rozwo-
ju, jak i  jego narzędzie. Przeprowadza tu podział roli wolności na 
konstytutywną, czyli autoteliczną, będącą celem samym w  sobie, 
oraz instrumentalną. Do wolności instrumentalnych zaliczamy: 

S u m m a r y 

From Freedom to Freedom 
of Choice – Formalization of 
the Sen’s Idea in the 
Arrow-Debreu Model

Th e aim of the paper is to reconstruct the 
Senian idea of development as a  growing 
range of freedoms in the research program 
of modelling Schumpeterian evolutionary 
economics in the dynamical version of the 
Arrow-Debreu general equilibrium theory. 
In the context of the Schumpeterian circu-
lar fl ow freedom of choice of consumers 

and producers is studied in both qualitative 
and quantitative setting. Th e static results 
presented in the form of mathematical the-
orems are generalized by use of the theory 
of quasi-semi-dynamical systems, where 
cumulative extension of economic systems 
under consideration is preserved over time 
and models a growing range of freedoms as 
well as their quality.
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możliwości ekonomiczne, wolności polityczne, sposobności spo-
łeczne, gwarancje jawności i  zabezpieczenia ochronne. Wszystkie 
typy wolności przyczyniają się do swobodnego życia jednostki, 
współdziałają i wzajemnie się uzupełniają. Stąd też rozbudowanie 
jednego rodzaju wolności najczęściej wspomaga zwiększenie innej. 

W  szczególności Sen podkreśla istotność wolności jednostko-
wych, które to są podstawowymi cegiełkami budowli społecznych, 
koncentrują się na możliwościach, jakie pozwalają poszczególnym 
osobom żyć tak, jak by chciały.

I tak dochodzimy do swobody wyboru, ekonomicznego aspektu 
wolności. U podstaw rozważań dotyczących swobody wyboru leży 
przekonanie, iż wybrać x ze zbioru zawierającego inne możliwości 
to nie to samo, co być zmuszonym do wyboru x ze zbioru, gdzie x 
jest jedyną dostępną opcją. Jak pisze Hayek [1987: 35]: „znaczenie 
faktu, że wolno nam coś konkretnego zrobić, nie ma nic wspólnego 
z tym, czy my, lub większość z nas, kiedykolwiek wykorzystamy tę 
konkretną możliwość”. Swoboda, możliwość wyboru jest wartością 
samą w sobie – postuluje teoria wyboru społecznego. Swobodę wy-
boru rozpatrywać można w dwóch ujęciach: ilościowym i jakościo-
wym. W tym pierwszym im jednostka ma więcej opcji do wyboru, 
tym większa jest jej swoboda wyboru. Ujęciu temu przeciwstawia 
się ujęcie jakościowe. Już sam Sen [1993: 34–35] pisze, iż „dziwnym 
wydaje się wnioskowanie, że wolność osoby jest taka sama w przy-
padku, gdy do wyboru ma trzy opcje: złą, okropną, straszną, jak 
w  przypadku gdy może wybrać jedną z  trzech alternatyw, które 
uważa za dobrą, wspaniałą i  świetną”. Konsekwentnie proponuje 
on, aby przy ocenie swobody wyboru brać również pod uwagę prefe-
rencje jednostki, bowiem istotna jest nie tylko ilość dostępnych 
opcji, ale też ich jakość i pożądalność. 

Rozważania dotyczące swobody wyboru przeprowadzać będzie-
my w modelu Arrowa-Debreu z wielu względów. Po pierwsze prze-
strzeń działań jednostek jest dokładnie zdefi niowana jako prze-
strzeń towarów i  cen Rl. Również stany w  ekonomii Debreu są 
precyzyjnie określone, co umożliwia wprowadzenie porównań in-
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terpersonalnych. Funkcjonowania Sena [1992] jako „bycia i działa-
nia” (beings and doings) zostały tu zredukowane do planów kon-
sumpcji i produkcji podmiotów ekonomicznych, a zbiory zdolności 
do funkcjonowania (capabilities) do zbiorów ograniczeń budżeto-
wych.

Model ten umożliwia również rozważenie swobody wyboru nie 
tylko dla konsumenta ale również dla producenta. Swoboda wyboru 
dla producentów ilustruje zarazem ideę wolności gospodarczej 
obecną w  myśli ekonomicznej przynajmniej od czasów ekonomii 
klasycznej.

Należy przy tym podkreślić, że praca wpisuje się w realizowany 
od lat 90. ubiegłego wieku program badawczy modelowania ewolu-
cyjnej ekonomii Schumpetera w aparacie pojęciowym nowoczesnej 
teorii równowagi ogólnej Arrowa-Debreu [por. np. Malawski 1999; 
Ciałowicz i Malawski 2011; Innovative Economy 2013]. Opiera się 
on na ujęciu dwóch podstawowych form życia gospodarczego, wy-
różnionych przez Schumpetera [1912], to jest ruchu okrężnego 
i  rozwoju gospodarczego w  postaci rozszerzeń stosownych syste-
mów ekonomicznych, np. produkcji, konsumpcji, ekonomii Debreu 
z własnością prywatną i ich rozwinięć – odpowiednio rozszerzenia 
kumulatywnego i  innowacyjnego. To pierwsze, modelujące ruch 
okrężny i odpowiadające schumpeterowskiej statyce, zakłada funk-
cjonowanie gospodarki w stanie równowagi typu Walrasa, którą od 
półwiecza i  dziś bada się w  ujęciu Arrowa-Debreu [Debreu 1959] 
i stanowi punkt wyjścia do analizy dynamiki gospodarczej. W ujęciu 
Schumpetera reprezentuje ją rozwój gospodarczy oparty na inno-
wacjach i mechanizmie twórczej destrukcji [Schumpeter 1942].

Jednym z wątków omawianego programu badawczego jest ana-
liza ubóstwa, sprawiedliwości dystrybutywnej i  swobody wyboru 
[Malawski, Mrówka 2004; Mrówka, Malawski 2006; Mrówka 2009, 
2013] zgodna z koncepcją uogólnionej neoschumpeterowskiej eko-
nomii [Hanusch, Pyka 2007] opartej na analizie trzech fi larów ży-
cia gospodarczego, jakie stanowią: sfera realna, sektor fi nansowy 
i publiczny. Zarazem myśl Senowska wykorzystana została tu, jak 
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dotąd, raczej jedynie incydentalnie, głównie w kontekście proble-
mu ubóstwa. Stąd reinterpretacja istniejącej formalizacji w katego-
riach myśli Sena zdaje się być zasadna i stanowi główny cel pracy. 
W konsekwencji następuje tu ważna zmiana akcentów: w perspek-
tywie Schumpeterowskiej istotna jest logika zmian innowacyjnych, 
a procesy kumulatywne mają charakter wtórny, adaptacyjny do no-
wego położenia równowagi, natomiast w ujęciu Sena właśnie tym 
ostatnim nadaje się priorytet. Stąd dynamiczna analiza kumula-
tywnego procesu ewolucyjnego pozwala na interpretację rozwoju 
jako procesu poszerzania wolności zgodnie z  koncepcją Sena 
[1999].

Co więcej, proponowany formalizm pozwala też przenieść ideę 
poszerzania indywidualnych wolności ekonomicznych, odniesioną 
u Sena głównie do możliwości konsumpcyjnych, na sferę wytwór-
czych działań jednostek, poszerzając w ten sposób źródłowe podej-
ście.

I  wreszcie przeprowadzona analiza w  postaci matematycznego 
modelowania spełnia standardy racjonalności naukowej przyjęte we 
współczesnej ekonomii teoretycznej, takie jak ścisłość, ogólność 
i prostota ujęcia problemu badawczego, a także pewna elegancja.

Praca składa się z pięciu części. W następnej części zaprezento-
wany został model Arrowa-Debreu w  ujęciu systemowym wraz 
z konstrukcją przestrzeni ekonomii Debreu. Kolejna część zawiera 
różne ujęcia swobody wyboru zdefi niowane dla konsumentów jak 
i producentów. W części czwartej określono rozszerzenia kumula-
tywne rozważanych systemów ekonomicznych, modelujące schum-
peterowski ruch okrężny oraz zbadano ich wpływ na zdefi niowane 
wcześniej relacje. W  ostatniej części analizowane związki zostały 
poddane dynamicznej analizie.

Przedstawiona poniżej formalna siatka pojęciowa została zapo-
życzona z wcześniejszych prac autorów [Malawski 1999; Malawski, 
Mrówka 2004; Mrówka, Malawski 2006; Mrówka 2009, 2013]. Do-
wody prezentowanych twierdzeń znajdują się w Mrówka [2009].



161

Prakseologia nr 156/2014

Model

Model ekonomii z  własnością prywatną opisany przez Debreu 
[1959] zawiera podstawowe pojęcia teorii Arrow-Debreu ogólnej 
równowagi ekonomicznej. Pojęcia te można ująć w wielozakresowy 
system relacyjny łączący system produkcji z systemem konsumpcji 
[Malawski 1999].

System produkcji jest reprezentowany przez dwuzakresowy sys-
tem relacyjny:

P = (B, Rl; y, p, η, π),
gdzie:

B = {b1, … , bn}  jest skończonym zbiorem producentów,
Rl   jest  l-wymiarową przestrzenią towarów i cen,
y  B  P(Rl) jest korespondencją zbiorów produkcji, 
p  Rl   jest systemem cen,
η  B  P(Rl) jest korespondencją podaży, 
π: B  R jest funkcją zysku. 
   Podobnie, system konsumpcji jest reprezentowany przez trzy-

zakresowy system relacyjny

C = (A, Rl, P; x, e, ε, p, β, φ),
gdzie:

A = {a1, …, am}  jest skończonym zbiorem konsumentów,
Rl   jest  l-wymiarową przestrzenią towarów i cen,
P  P(R2l)  jest rodziną wszystkich relacji preferencji określonych 

na przestrzeni towarów Rl, 
x  A  P(Rl) jest korespondencją zbiorów konsumpcji,
e  A  Rl jest odwzorowaniem zasobu początkowego,
ε  A  P(R2l) jest korespondencją, która każdemu konsumento-

wi a  A  przypisuje relację preferencji  a  P, zawężoną do zbioru 
konsumpcji  x(a),

p  Rl   jest systemem cen,
β  A  P(Rl) jest korespondencją zbiorów budżetowych, 
φ  A  P(Rl)  jest korespondencją popytu.
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Ekonomia z  własnością prywatną Ep jest połączeniem systemu 
produkcji P i systemu konsumpcji C, w którym konsumenci dzielą 
się zyskami producentów (udziały mierzone są przez odwzorowa-
nie θ) oraz określony jest całkowity zasób    Rl  ekonomii Ep  bę-
dący własnością konsumentów. To znaczy, że korespondencja zbio-
rów budżetowych β  A  P(Rl) jest zmodyfi kowana dla ekonomii 
Ep,  tak że wydatki a-tego konsumenta nie przekraczają wartości wa 
=  pe(a) +  b e B abb(p). Tak więc

β(a) :=β(p,e(a)) (a) := {x x(a) : px  wa}

Zatem ekonomię z  własnością prywatną Ep można fi nalnie opisać 
w postaci:

Ep = (P, C, , ),
gdzie:

P   jest systemem produkcji,
C   jest systemem konsumpcji,
  (A  B)  R+ jest funkcją opisującą udziały konsumentów 

w  zyskach producentów, dla każdego (a,b)  A  B  liczba  ab := 
(a,b)  [0,1]  mierzy udział  a-tego konsumenta w  zysku b-tego  
producenta oraz dla każdego  b  B, a A ab = 1,  := a A e(a), 
czyli   Rl.

Konstruuje się teraz przestrzeń powyższych modeli tak, że usta-
lone grupy producentów i konsumentów działające w ustalonej prze-
strzeni towarów Rl wyposaża się w różne charakterystyki działań, co 
prowadzi wpierw do defi nicji przestrzeni charakterystyk produkcji 
i  przestrzeni charakterystyk konsumpcji, a  potem do konstrukcji 
przestrzeni dla systemów z wyróżnionymi zakresami, jak następuje.

Oznaczmy krótko system produkcji P jako P = (B, Rl, Chp), 
gdzie  Chp = (y, p, η, π)  jest charakterystyką systemu produkcji  P  
i niech  CHp  oznacza przestrzeń wszystkich charakterystyk typu 

CHp  := { Chp: Chp = (y, p, η, π)  jest charakterystyką produkcji}.
Teraz defi niujemy przestrzeń  P  wszystkich systemów produkcji 
z zakresem B i Rl  jak następuje:
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P := P(B, Rl) := {P : P = (B, Rl, Chp), Chp  CHp}.
W ten sam sposób, dla systemu konsumpcji C defi niujemy prze-

strzeń wszystkich charakterystyk konsumpcji CHc:
CHc := {Chc : Chc = (x, e, η, ε, p, η, β, η, φ)  jest charakterystyką 

konsumpcji}
i przestrzeń wszystkich systemów konsumpcji z zakresami A, Rl, P  
jak następuje:

C := C(A, Rl, P) :={C : C = (A, Rl, P, Chc), Chk  CHc}.

Jako rezultat, używając powyższych oznaczeń dla podsystemów 
produkcji i  konsumpcji, możemy analogicznie zdefi niować prze-
strzeń wszystkich charakterystyk ekonomii Debreu z  własnością 
prywatną:

CHEp := {ChEp : ChEp = (y, p, η, π, x, e, ε, β, φ, θ, ω) 
jest charakterystyką systemu Debreu}

i przestrzeń Ep wszystkich ekonomii Debreu z zakresami B, A, Rl, P 
jak następuje:

Ep := Ep(B, A, Rl, P) := {Ep : Ep = (B, A, Rl, P, ChEp ), ChEp CHEp }.

Konstrukcja ta umożliwi w dalszej części pracy dynamiczne ujęcie 
opisanych systemów ekonomicznych.

Swoboda wyboru

Jak wspomniano we Wstępie tematyka swobody wyboru ujmowa-
na jest zarówno jakościowo jak i ilościowo. W tym pierwszym uję-
ciu, z preferencjami, zdefi niować można kryterium pośredniej uży-
teczności (indirect utility criterion) [Bossert, Pattanaik, Xu 1994]. 
Zgodnie z  nim, zbiór K oferuje więcej swobody niż zbiór L, gdy 
maksymalna użyteczność osiągana na zbiorze K jest większa od 
maksymalnej użyteczności osiąganej na zbiorze L, tzn.:

K  L max u(x)  max u(x)
 xK  xL
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W  modelu Debreu, przy założeniu zwartości zbiorów budżeto-
wych, nie ma problemu z  istnieniem maksymalnej użyteczności. 
Można zatem porównywać różne zbiory ograniczeń budżetowych 
pod względem oferowanej swobody wyboru przy danej funkcji uży-
teczności. Jednakże w rozważanej ekonomii konsumenci wyposaże-
ni są w preferencje indywidualne, co sprawia, że porównywanie róż-
nych użyteczności staje się problematyczne. 

Jednym ze sposobów ominięcia tego problemu jest wprowadze-
nie tzw. metryki pieniężnej [McKenzie 1983]. Każdemu planowi 
konsumpcji maksymalizującemu użyteczność na zbiorze ograni-
czeń budżetowych przypisujemy jego wartość przy ustalonym sys-
temie cen. W ten sposób porównań między różnymi osobami może-
my dokonywać, porównując wartości pieniężne. W modelu Debreu, 
przy monotonicznych preferencjach, plany maksymalizujące uży-
teczność są to plany leżące na hiperpłaszczyźnie ograniczeń budże-
towych w zbiorze konsumpcji Xa, co daje:

wa = pe(a) + θabπb(p). 
 bB

Tak więc kryterium pośredniej użyteczności sprowadza się do porów-
nywania wartości majątku poszczególnych konsumentów. Im jego 
wartość jest większa, tym sytuacja konsumenta jest lepsza. Formalnie:

Defi nicja 3.1. Mówimy, że konsument ai posiada w porównaniu 
z konsumentem aj w ujęciu jakościowym: 
1) mniej swobody wyboru (w skrócie: ai u aj), jeżeli wai

   waj
,

2) tyle samo swobody wyboru (w skrócie: ai =u aj), jeżeli  wai
 =  waj

,
3) co najwyżej tyle swobody wyboru (w skrócie: ai u aj), jeżeli wai

  waj
.

Zdefi niowaną relację możemy przenieść na systemy ekonomicz-
ne Ep, Ep’  Ep, w których zbiór konsumentów jest taki sam, A = A’.

Defi nicja 3.2. Ekonomia Ep oferuje co najwyżej tyle (tyle samo, 
mniej) swobody wyboru w ujęciu jakościowym, co ekonomia Ep’ je-
żeli zachodzą odpowiednio warunki:
1. Ep u  Ep’  a  A: a ua',
2. Ep =u  Ep’  a  A: a ua',
3. Ep <u  Ep’   Ep u  Ep’ Ep u  Ep’  a0  A: a0 u a0' .
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Zauważmy, że przedstawiona formalizacja pozwala w szczegól-
ności uwzględnić sugerowaną przez Sena odmienność możliwości 
wyboru spośród alternatyw złych bądź dobrych [por. Wstęp].

W ekonomii Debreu można również zdefi niować swobodę wybo-
ru w ujęciu jakościowym dla producentów [Mrówka 2009, 2013]. 

W przypadku producenta jakość wybranego planu produkcji za-
leżna jest od zysku otrzymywanego przez jego realizację przy da-
nym systemie cen p. Tak więc w przypadku producentów możemy 
też zdefi niować kryterium pośredniego zysku:

Mówimy, że zbiór K oferuje więcej swobody wyboru niż zbiór L 
wtedy i tylko wtedy, gdy maksymalny zysk uzyskiwany w zbiorze K 
jest większy od maksymalnego zysku osiąganego w zbiorze L:

K  L max py  max py.
 yK  yL

Zatem kryterium pośredniej użyteczności w przypadku producen-
tów sprowadza się do porównywania ich maksymalnego zysku, 
w klasie zbiorów, dla których zysk maksymalny istnieje. Im ten zysk 
większy, tym sytuacja producenta w sensie swobody wyboru w uję-
ciu jakościowym jest lepsza. Formalnie:

Defi nicja 3.3. Mówimy, że producent bi posiada w porównaniu 
z producentem bj w ujęciu jakościowym:
1) mniej swobody wyboru (w skrócie: bi <π bj), jeżeli  πbi (p) < πbj (p),
2) tyle samo swobody wyboru (w skrócie: bi =π bj), jeżeli πbi (p) = πbj (p),
3)  co najwyżej tyle swobody wyboru (w  skrócie: bi π bj, jeżeli 
πbi (p)  πbj (p).
Zdefi niowaną relację możemy przenieść na systemy ekonomicz-

ne Ep, Ep’  Ep, w których zbiór producentów jest taki sam, B = B’. 
Defi nicja 3.4. Ekonomia Ep oferuje co najwyżej tyle (tyle samo, 

mniej) swobody wyboru w ujęciu jakościowym dla producentów co 
ekonomia Ep’, jeżeli zachodzą odpowiednio warunki:
1) Ep <π  Ep’    b  B: b π b',
2) Ep =π  Ep’   b  B: b π b',
3) Ep <π  Ep’   Ep π Ep’    b0  B: b0 π b0' .
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Kolejnym rodzajem swobody wyboru, który możemy zdefi nio-
wać w ekonomii Debreu jest swoboda wyboru w ujęciu ilościowym, 
bez preferencji. W celu zdefi niowania relacji porównującej zakresy 
swobody wyboru zbiorów budżetowych uogólnimy wynik Xu 
[2004], obejmując analizą podzbiory przestrzeni Rl, będące zbiora-
mi zwartymi i spójnymi. 

Formalnie zapisujemy uogólnioną objętość za pomocą całki:
∣L∣k=∫

L
χ L (x )dx , gdzie L Rk

Przypomnijmy, że χL oznacza funkcję charakterystyczną zbioru 
L, a  całka ta istnieje dla zbiorów mierzalnych w  sensie Jordana 
(J-mierzalnych) [por. Tao 2011], czyli dla zbiorów o brzegu miary 
zero. Pozwala to przyjąć następującą defi nicję.

Defi nicja 3.5. Mówimy, że zbiór M oferuje więcej (tyle samo, co 
najwyżej tyle samo) swobody wyboru w ujęciu ilościowym co zbiór 
L (w skrócie odpowiednio: L <v  M, L =v M, L v M), gdy:
a) L v M  |L|i < |M|i gdzie i = max{1, …, l}: |L|i   0 lub |M|i  0,
b)  L =v M  ( |L|i = |M|i gdzie i = max{1, …, l}: |L|i  0 lub |M|i  0) 

lub |L|1 = |M|1 = 0,
c) L v M  L v M  L =v M.

Inaczej mówiąc, relacja ta przypisuje każdemu zbiorowi dwie 
wartości. Pierwsza z nich to wymiar uogólnionej niezerowej objęto-
ści, będący liczbą od l do 1, a druga to wartość liczbowa tej objętości. 
Porównywanie zbiorów w  kontekście ilościowej swobody wyboru 
polega na połączeniu w  porządku leksykografi cznym tych dwóch 
wartości. Priorytet otrzymuje wymiar uogólnionej niezerowej obję-
tości. Dopiero gdy wymiary zbiorów są takie same, porównujemy 
rozmiary zbiorów reprezentowane przez całki. Dla przykładu w R3 
standardowa objętość zbioru oferuje więcej swobody wyboru niż 
pole powierzchni. Odpowiada to intuicji, że każdy nowy towar 
zwiększa zakres swobody.

Ideę tę ilustruje następujący przykład.
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Przykład 3.1. Zbiory budżetowe w przestrzeni R2 określone są 
na rysunku 1.  

Rysunek 1. Zbiory budżetowe.
Źródło: Mrówka [2009]. 

Pierwszy ze zbiorów budżetowych oferuje najwięcej swobody 
wyboru (w sensie ilościowym) z wszystkich trzech przedstawionych 
zbiorów, gdyż jego objętość |β(a)|2 jest niezerowa. Chcąc porównać 
kolejne dwa zbiory budżetowe o objętości równej 0 musimy „zejść” 
wymiar niżej i porównać |β(a)|1 czyli długości odcinków.

Teraz zdefi niowaną relację swobody wyboru w ujęciu ilościowym 
możemy określić  dla konsumentów zakładając, że zbiory budżeto-
we są zbiorami J-mierzalnymi:

Defi nicja 3.6. Konsument ai w  porównaniu z  konsumentem aj 
posiada w ujęciu ilościowym:
1) mniej swobody wyboru (w skrócie: ai <v aj), jeżeli β(ai) <v  β(aj),
2)  taką samą swobodę wyboru (w skrócie: ai =v aj), jeżeli 
β(ai) =v  β(aj),

3)  co najwyżej tyle swobody wyboru (w skrócie: aiv aj), jeżeli 
β(ai) v  β(aj).
Defi nicja ta pozwala nam sformułować odpowiednie warunki dla 

systemów ekonomii Ep, Ep’  Ep, w których zbiór konsumentów jest 
taki sam, A = A’.

Defi nicja 3.7. Ekonomia Ep oferuje co najwyżej tyle (tyle samo, 
mniej) swobody wyboru w ujęciu ilościowym co ekonomia Ep’, jeżeli 
zachodzą odpowiednio warunki:
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1. Ep v  Ep’  a  A: a v a'
2. Ep v  Ep’  a  A: a v a'
3. Ep v Ep’   Ep v Ep’ a0  A: a0 v a0'.

W języku Sena określone w Defi nicjach 3.6 i 3.7 relacje pozwalają 
porównywać zakresy zdolności do funkcjonowania jednostek.

W przypadku producentów nie ma sensu liczenie objętości zbio-
rów produkcji, gdyż przeważnie zbiory te są nieograniczone, stąd 
wprowadzamy kryterium mieszane: jakościowo-ilościowe, które 
w pierwszym kroku porównuje zysk maksymalny osiągany na zbio-
rze produkcji, a dopiero, gdy zyski te są równe, porównuje objętość 
zbiorów maksymalizujących zysk (przy założeniu ich zwartości 
i mierzalności), oznaczonych przez gwiazdkę.

Defi nicja 3.8. Mówimy, że zbiór K oferuje więcej, tyle samo, nie 
mniej swobody wyboru (w ujęciu jakościowo-ilościowym) niż zbiór 
L, przy systemie p, wtedy i tylko wtedy, gdy:
1) K >πν L max py > max py lub max py = max py  K* >ν L*,
 yK yL yK yL

2) K =πν L max py = max py  K* >ν L*, 
 yK yL

3) K πν L K >πν L K =πν L, 
gdzie relacja v jest zdefi niowaną wcześniej uogólnioną objętością 
uwzględniającą wymiar. 

Analogicznie defi niujemy relację dla producentów:
Defi nicja 3.9. Mówimy, że producent bi posiada w porównaniu 

z producentem bj w ujęciu jakościowo-ilościowym: 
1) mniej swobody wyboru (w skrócie: bi <πv bj) jeżeli Ybi

 < πv Ybj 
,

2) tyle samo swobody wyboru (w skrócie: bi =πv bj) jeżeli Ybi
 = πv Ybj 

,
3)  co najwyżej tyle swobody wyboru (w skrócie: bi πv bj) jeżeli 

Ybi
  πv Ybj 

.
Defi nicja ta pozwala nam sformułować odpowiednie warunki dla 

systemów ekonomii Ep, Ep’  Ep, w których zbiór producentów jest 
taki sam, B = B’. 
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Defi nicja 3.10. Ekonomia Ep oferuje co najwyżej tyle (tyle samo, 
mniej) swobody wyboru w ujęciu jakościowo-ilościowym dla produ-
centów co ekonomia Ep’, jeżeli zachodzą odpowiednio warunki:
1) Ep πv  Ep’   b  B: b πv b',
2) Ep πv  Ep’   b  B: b πv b',
3) Ep πv  Ep’   Ep πv Ep’   b0  B: b0 πv b0' .

Natychmiastową konsekwencją przyjętych defi nicji jest:
Twierdzenie  3.1.   Jeżeli   Ep <π  Ep’ to Ep <πv  Ep’.

Swoboda wyboru a kumulatywność

Sformalizujemy teraz intuicje związane z  ruchem okrężnym jako 
jedną z podstawowych form życia gospodarczego rozważaną przez 
Schumpetera, wykorzystując w tym celu rozszerzenia kumulatywne 
rozważanych systemów. W  kontekście senowskim modelują one 
mechanizm rozwoju rozumianego jako poszerzanie (zakresu) wol-
ności jednostek, które są tu rozumiane nie tylko jako konsumenci, 
ale też jako producenci.

Niech dane będą dwa systemy konsumpcji C = (A, Rl, P, ChC) i C’ = 
(A’, Rl’, P’, ChC’), gdzie ChC = (x, e, ε, p, β, φ) oraz ChC’ = (x’, e’, ε’, p’, β’, φ’).

Defi nicja 4.1. System konsumpcji C’ = (A’, Rl’, P’, ChC’) jest kumu-
latywnym rozszerzeniem systemu konsumpcji C = (A, Rl, P, ChC) 
(krótko: C c C’), jeżeli:
1) l l' i A A',
2) p  proj p'Rl , 
3)  a A:  

(3.1)  Xa  proj Xa'Rl  przy czym (x1a , x2a ,…, xla ,0,…,0)  Xa' dla każ-
dego (x1a , x2a ,…, xla)  Xa ,

(3.2) ea  proj ea'Rl ,
(3.3) εa  proj εa'Rl  a  a' X2

l
 

(3.4) βa(p,ea)  proj βa' (p',ea')Rl ,
(3.5)  φa(εa,p,ea)  proj φa' (εa,p',ea')Rl  

xa* φa(εa,p,ea)  xa*' φa'(εa',p',ea') : xa* a proj xa*'Rl .
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Warunki określające kumulatywne rozszerzenie systemu kon-
sumpcji można interpretować w następujący sposób: psychofi zycz-
na struktura jednostek a  A nie pogarsza się, przy czym każdy kon-
sument może ignorować nowe towary (warunek 3.1), zasoby 
początkowe konsumentów (warunek 3.2) oraz ceny (warunek 2) nie 
zmniejszają się, nie maleją też ich możliwości budżetowe (warunek 
3.4), a ich potrzeby są zaspokajane co najmniej na takim samym po-
ziomie użyteczności (warunek 3.5). Oczywiście, stosowne silne nie-
równości bądź inkluzje oznaczają istotną zmianę stosownych cha-
rakterystyk. W  szczególności warunki 3.1 i  3.4 reprezentują 
zachowanie bądź powiększenie zakresu swobody w  sensie odpo-
wiednio senowskich functionings i capabilities.

Analogicznie określimy teraz kumulatywne rozszerzenie syste-
mu produkcji. 

Niech będą dane dwa systemy produkcji:
P = (B, Rl, Chp) gdzie Chp=(y, p, η, π) oraz P’ = (B’, Rl’, Chp’) gdzie 
Chp’=(y’, p’, η’, π’). 

Defi nicja 4.2. System produkcji P’ = (B’, Rl’, Chp’) jest rozszerze-
niem kumulatywnym systemu produkcji P  =  (B, Rl, Chp) (krótko: 
P c P’), jeżeli:
1) l  l' i B  B',
2) p proj p'Rl,
3) b  B: 
 (3.1) Yb proj Yb'Rl ,
  (3.2) ηb(p) proj η'b (p')'Rl ,
  (3.3) πb(p) πb' (p').

Zgodnie z defi nicją możliwe jest pojawienie się nowych fi rm (pro-
ducentów) oraz nowych towarów. W szczególności, w przypadku gdy 
l = l', B = B', odpowiednie projekcje są odwzorowaniami identyczno-
ściowymi, żadne nowe fi rmy ani towary nie pojawiają się, jak rów-
nież nie są eliminowane z procesu produkcji (warunek 1). Wykorzy-
stywane są stare technologie (warunek 3.1) i  przy niemalejących 
cenach (warunek 2) optymalne plany produkcyjne pozostają takimi 
(warunek 3.2), dając niemalejące zyski (warunek 3.3). Oznacza to, że 
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rozszerzenie kumulatywne interpretowane może być jako modelują-
ce ruch okrężny sfery produkcji, zachowuje bowiem reguły gry przy-
pisane przez Schumpetera tej sferze życia gospodarczego. 

Jednocześnie i co tu ważniejsze, powyższe warunki znajdują też 
interpretację w aparacie pojęciowym Sena. Rzeczywiście, warunek 
3.1 oznacza niepomniejszenie zakresu swobody wyboru producen-
tów w ujęciu mieszanym, a warunek 3.3 niepogarszanie jej jakości. 

Podane defi nicje umożliwiają określenie rozszerzenia kumula-
tywnego dla ekonomii Debreu. Niech dane będą dwa systemy eko-
nomiczne:

Ep = (P, C, θ, ϖ) oraz Ep’ = (P’, C’, θ’, ϖ’), Ep, Ep’  Ep. 
Defi nicja 4.3. System ekonomiczny Ep’ nazywamy rozszerze-

niem kumulatywnym systemu Ep (symbolicznie: Ep c Ep’), jeżeli: 
P c P’, C c C’.

Możemy teraz sformułować następujące twierdzenie (por. 
Mrówka 2009):
Twierdzenie 4.1. Jeżeli  Ep c Ep’,  to  Ep v Ep’, Ep u Ep’, Ep π Ep’.

Oznacza to, że przy kumulatywnym rozszerzeniu systemu eko-
nomicznego Ep , a zatem w szczególności w warunkach schumpete-
rowskiego ruchu okrężnego, jakość swobody wyboru dla konsumen-
tów i producentów nie pogarsza się, a zakres swobody wyboru dla 
konsumentów nie ulega pomniejszeniu. 

Natychmiastową konsekwencją twierdzeń 3.1 i 4.1 jest poniższy 
wniosek.

Wniosek 4.1. Jeżeli  Ep c Ep’, to Ep πv  Ep’.
Oznacza to, że w warunkach ruchu okrężnego również swobo-

da wyboru w  ujęciu jakościowo-ilościowym dla producentów nie 
maleje. 

Można również rozważyć, jakie warunki byłyby wystarczające 
dla wzrostu zakresu swobody wyboru bądź poprawy jej jakości 
w prezentowanych ujęciach. Formalnie oznacza to zbadanie konse-
kwencji zastąpienia podanych nierówności bądź inkluzji stosowny-
mi ich silnymi wersjami w defi nicjach rozszerzeń rozważanych sys-
temów ekonomicznych. Nie pretendując do wyczerpania tematu, 
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podamy przykładowe rozwiązanie dotyczące silnego rozszerzenia 
kumulatywnego ekonomii Debreu ze względu na zysk.

Defi nicja 4.4. System ekonomiczny Ep’ nazywamy silnym rozsze-
rzeniem kumulatywnym sytemu ekonomicznego Ep (Ep π Ep’) ze 
względu na zysk, jeżeli Ep c Ep’  oraz istnieje producent  b  B taki, 
że πb(p) < πb’(p’).

Powyższa defi nicja umożliwia sformułowanie kolejnego twier-
dzenia:

Twierdzenie 4.2. Jeżeli  Ep π Ep’ , to Ep <v  Ep’ ,  Ep <u  Ep’ oraz 
Ep <π  Ep’.

Oznacza to, że w warunkach schumpeterowskiego ruchu okręż-
nego, w  którym co najmniej jeden producent uzyskuje większy 
zysk, jakość swobody wyboru dla konsumentów i producentów po-
lepsza się, a zakres swobody wyboru dla konsumentów ulega po-
większeniu. 

Wynika stąd natychmiastowy wniosek:
Wniosek 4.2. Jeżeli  Ep π

c  Ep’ , to  Ep <πv  Ep’.
A  więc, w  rozważanych warunkach również swoboda wyboru 

w ujęciu jakościowo-ilościowym dla producentów wzrasta. 

Ujęcie dynamiczne

Senowska koncepcja rozwoju jako poszerzania sfer wolności jest 
z natury swej dynamiczna, natomiast dotychczasowa nasza dysku-
sja ujmowała strukturę zmian kumulatywnych rozważanych syste-
mów i  jej konsekwencje w sposób statyczny. Uruchomimy ją teraz 
w czasie wykorzystując matematyczną ideę układu quasi-półdyna-
micznego [Sibirskij, Szube 1987; Malawski 1999]. 

Defi nicja. 5.1. Mówimy, że korespondencja f: X  R+  P0(X) jest 
układem quasi-półdynamicznym, jeżeli:
1) f(x,0) = {x}  dla każdego  x  X,
2) f(f(x, t1), t2) = f(x, t1+t2)   dla każdego  x  X  oraz t1, t2  R+ ,
gdzie dla każdego  A  X  i  K  R+  zbiór  f(A,K)  jest zdefi niowany 
przez  f(A,K) = xA, tK f(x, t) .
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Układ quasi-półdynamiczny f jest nazywany jednoznacznym, je-
żeli korespondencja f jest funkcją. Wykorzystując przy tym prze-
strzenie systemów ekonomicznych skonstruowane w  rozdziale 2, 
abstrakcyjną przestrzeń stanów X zastąpimy przestrzenią ekonomii 
Debreu Ep. Pozwala to przyjąć następującą defi nicję.

Defi nicja 5.2. Układ quasi-półdynamiczny fEp: Ep x R+  P0(Ep) 
nazywamy ewolucyjną ekonomią Debreu.

Powyższe konstrukcje umożliwiają określenie dynamicznych od-
powiedników rozszerzeń kumulatywnych i  silnie kumulatywnego 
ze względu na zysk:

Defi nicja 5.3. Mówimy, że ewolucyjna ekonomia Debreu  fEp : Ep 
x R+  P0(Ep)  jest kumulatywna, jeżeli  t1 < t2   fEp(Ep, t1)  c  
fEp(Ep, t2), czyli dla każdego Ep’  fEp(Ep, t1) istnieje Ep’’  fEp(Ep, t2)  
takie, że Ep’  c  Ep’’.

Defi nicja ta oznacza w szczególności, że quasi-półdynamiczne ku-
mulatywne układy produkcji fP, konsumpcji fC i ekonomii fEp zachowu-
ją w czasie reguły rządzące ruchem okrężnym życia gospodarczego.

Defi nicja 5.4. Mówimy, że ewolucyjna ekonomia Debreu  fEp : Ep 
x R+  P0(Ep)  jest silnie kumulatywna ze względu na zysk, jeżeli  
t1 < t2    fEp(Ep, t1)  π  fEp(Ep, t2), czyli dla każdego Ep’  fEp(Ep, t1) 
istnieje Ep’’  fEp(Ep, t2)  takie, że Ep’  π  Ep’’.

Przyjęta formalizacja umożliwia nadanie wcześniejszym twierdze-
niom z rozdziału 3 dynamicznego charakteru [por. Mrówka 2009):

Twierdzenie 5.1. Dla jednoznacznego, kumulatywnego quasi-
-półdynamicznego układu ekonomicznego fEp: Ep x R+  Ep zakres 
swobody wyboru w ujęciu jakościowym, ilościowym dla konsumen-
tów oraz w ujęciu jakościowym i  jakościowo-ilościowym dla produ-
centów nie zmniejsza się w czasie, tzn. formalnie: t1 < t2   Ep

t1 u Ep
t2, 

Ep
t1 ν Ep

t2,   Ep
t1 π Ep

t2,   Ep
t1 πν Ep

t2,  gdzie Ep
t1 = fEp(Ep, t1), Ep

t1 = fEp(Ep, t2) .
Twierdzenie 5.2. Jednoznaczny, silnie kumulatywny ze względu 

na zysk quasi-półdynamiczny układ ekonomiczny fEp: Ep x R+  Ep  
zachowuje silne relacje <v ,  <u , <π ,  <πv swobody wyboru w czasie, 
tzn. formalnie t1 < t2  Ep

t1 u Ep
t2,  Ep

t1 ν Ep
t2,  Ep

t1 π Ep
t2,  Ep

t1 πν Ep
t2 

gdzie Ep
t1 = fEp(Ep, t1),  Ep

t2 = fEp(Ep, t2) .
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W ten sposób przedstawiona wersja dynamiczna ruchu okrężne-
go zapewnia zachowanie w czasie dyskutowanych w sposób statycz-
ny relacji dotyczących zakresów swobody wyboru i jej jakości w ba-
danych systemach ekonomicznych, uogólniając tym samym ideę 
Sena rozwoju jako procesu ustawicznego poszerzania wolności. 
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