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Uwagi wstępne

Lata osiemdziesiąte, szczególnie w Europie, zostały zdominowane przez
gwałtowne i trwałe wzrosty stóp bezrobocia, które doprowadziły do znaczne-
go wzrostu NAIRU(stopy naturalnej). Zgodnie z przyjętym przez keynesistów
podejściem monetarystycznym, w którym czynniki popytowe odgrywają rolę
jedynie w krótkim okresie, natomiast w dłuższym horyzoncie bezrobocie w stanie
równowagi odznacza się niewraźliwością na zmiany ogólnej aktywności gospo-
darczej, przyczyn. zaistniałej sytuacji upatrywano w czynnikachrealnych. Za
najbardziej prawdopodobne wytłumaczenia uznano: usztywnienie rynku pracy
wywołane wzrastającą rolą związków zawodowych; podwyższenie wypłat z ty-
tułu zasiłków dla bezrobotnych; ustawowe podwyższenie progu płacy mini-
malnej; nadmierną ingerencję w procesy wymiany gospodarczej; zwiększone
opodatkowanie; wzrost wydajności pracy [Kwiatkowski, 2002, s. 6-7]. W związ
ku z tym polityka redukcji bezrobocia odnosiła się przede wszystkim do dłu-
gookresowej poprawy funkcjonowania rynków — w szczególności rynku pracy
— w celu wyeliminowania „frykcji” i „niedoskonałości” [Dixon, 1995, s. 70].

Wielu ekonomistów wyrażało jednak duży sceptycyzm w kwestii propono-
wanegosposobu uzasadnienia przyczyn narastającego bezrobocia. Sugerowa-
no bowiem,że wszystkie czynniki realne, obarczaneaktualnie winą, były do-
strzegalne już we wczesnym okresie powojennym. Ponadto zmiany, które można
zaobserwować w obszarze niedoskonałościrynkowych, przebiegają raczej w kie-
runku ich redukcji niż wzrostu. Z punktu widzenia strukturalnych determi-
nantów, NAIRU (stopa naturalna) powinna zatem pozostać stała lub nawet
ulec obniżeniu. Dodatkowym elementem podważającym adekwatność hipot:
zy stopy naturalnej (NAIRU) był widoczny brak silnej presji dezinflacyjnej
przy stopach bezrobocia znacznie przekraczających poziom równowagi. Pró-
bowano więc znaleźć inną drogę dla wyjaśnienia wzrostu rzeczywistej i rów-
noważącej rynek pracy stopy bezrobocia, która równocześnie nie oznaczałaby
całkowitego porzucenia dotychczasowej koncepcji. Okazała się nią idea histe-
rezy, zgodnie z którą NAIRUjest uzależniona od przeszłych wielkości stopy
odpowiadającej równowadze na rynku pracy [Coe, 1988, s. 284-286].

Jako pierwszy na możliwość wystąpienia histerezy zwrócił uwagę [Phelps,
1972]stwierdzając, że proces przechodzenia od jednej równowagi do drugiej
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wywiera długookresowy wpływ na siłę roboczą, widoczny w poziomie stopy
bezrobocia w równowadze. W ten sposób stopa bezrobocia w przyszłości bę-
dzie bezpośrednio zależeć od historii jej zmian [Iha, 1990,s. 244].
W modelu histerezy naturalna stopa bezrobocia (NAIRU)jest zdetermino-

wana skalą rzeczywistego bezrobocia. Stopa równowagi podąża za bieżącą
stopą bezrobocia. Nawet krótkookresowy wzrost bezrobocia, jeśli jest dosta-
tecznie duży, może wywołać wzrost stopy równowagi w przyszłości. W ten
sposób neokeynesiści pokazali, że NAIRU może ulec zmianie również wsku-
tek wahań wielkości popytu zagregowanego, a nie tylko i wyłącznie pod wpły-
wem oddziaływania czynnikówrealnych. Stwierdzenie, że zagregowany popyt
jest w stanie w pełni zdeterminowaćzarównobieżące zatrudnienie, jak i zatrud-
nienie w równowadze, podważyło monetarystyczne i nowoklasyczne stanowi-
sko. Tym samym przywrócono wiarę w to, że polityka kierowania popytem
może ujawnić swe efekty w okresie przekraczającym horyzont krótkookreso-
wy [Socha i Sztanderska, 2002, s. 18 i 62-63].

Keynesiści stworzyli dwie koncepcje przebiegu procesu histerezy. Pierwsza
z nich mówio zjawisku czystej histerezy, w której nie istnieje jedna jedyna
długookresowa stopa bezrobocia w równowadze, gdyż zmiany zagregowane-
go popytu nieustannie przesuwają bezrobocie rzeczywiste, a w konsekwencji
bezrobocie równowagi. Przypadek czystej histerezy stanowi krańcową alterna-
tywę w stosunku do modelu nowoklasycznego: rządowa polityka kierowania
popytem nie tylko wpływa na bezrobocie w krótkim okresie, ale również de-
terminuje ścieżkę stopy bezrobocia w równowadze. Przykładem tego podejścia
jest model [Blancharda i Summersa, 1986a].

Zgodnie z drugą i mniej krańcową koncepcją histerezy, istnieje jedna jedy-
na długookresowa stopa bezrobocia w równowadze, natomiast zmiany aktual-
nego bezrobocia wpływają wyłącznie na średniookresowąstopę bezrobocia
w równowadze. Przy stopie średniookresowej inflacja jest stała, a dostosowa-
nia do długookresowego poziomu równowagi przebiegają bardzo wolno. W tym
przypadku system wykazuje histerezę w mniej ścisłym sensie, występuje tu bo-
wiem trwałość bezrobocia. To podejście reprezentują [Carlin i Soskice, 1989,
1990] w modelu ubytku kapitału rzeczowego oraz [Layard, Nickell i Jackman,
1991] w modelu ubytku kapitału ludzkiego.
W literaturze światowej histereza stanowi przedmiotlicznych dyskusji i kon-

trowersji, tak w świetle dokonań teorii ekonomii, jak i badań empirycznych.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie idei tkwiącej u podstaw modeli
histerezy, poprzez prezentację ich podstawowejstruktury i zasadniczych im-
plikacji. Pogłębiona analiza tego zagadnienia może okazać się przydatna rów-
nież w sytuacji polskiego bezrobocia utrzymującego się od dłuższego czasu na
niepokojąco wysokim poziomie.

Zgodnie z założonym celem, część druga artykułu została poświęcona cha-
rakterystyce modelu insider-outsider autorstwa Blancharda i Summersa. Część
trzecia przedstawia model ubytku kapitału rzeczowego Carlin i Soskice'a. Część
czwarta dotyczy modelu ubytku kapitału ludzkiego Layarda, Nickella i Jack
mana. Ostatnia, piąta część zawiera pewne uwagi na temat adekwatności key-
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nesistowskich koncepcji histerczy zarówno w aspekcie praktycznym,jak i teo-
etycznym.

Modelinsider-outsider

Centralną kwestią modelu [Blancharda i Summersa, 1986a] stała się asy-
metria procesu ustalania płac między insiders, czyli zatrudnionymi w firmie
pracownikami, a outsiders, którzy pracy poszukują. Ci ostatni są pozbawieni
przywilejów (całkowicie lub częściowo), przez co wynagrodzenia są zwykle
ustalane w wyniku targów między insidersi firmami. Negocjacje mają przede
wszystkim zabezpieczyć miejsca pracy już zatrudnionych, a nie uwzględniać
trudnąsytuację bezrobotnych, umożliwiając im powrót do pracy. Po ujemnym
szoku niektórzy pracownicytracą swójstatus insidera i w efekcie nowa mniej.
sza już grupa pracowników chceustalić płacę tak, by utrzymać niższy poziom
zatrudnienia. Zatrudnieniei bezrobocie nie wykazują tendencji do powrotu do
swych wartości sprzed szoku, są natomiast silnie zdeterminowanehistorią ta-
kich zmian. Jeżeli więc targi o płace są powszechną cechą rynku pracy, to ro-
la członkostwa w grupie insiders może wyjaśnić ogólną tendencję stopy bez-
robocia w równowadze do podążania za stopą aktualną.
W swejanalizie autorzy założyli przypadek, w którym poziom płac nomi:

nalnychjest ustalanyjednostronnie wyłącznie przez insiders bez żadnego udzi
łu outsiderst. Znając liczbę zatrudnionych, muszą oni zdecydować o wysoko-
ści płacy, zanim zdobędą informacje realizacji przypadkowych szoków
technologicznych. Firmajest tu całkowicie pasywna i dobiera zatrudnienie ex
post w stosunku do poczynionych ustaleń, dysponując już wiedzą na temat za-
istniałych szoków. W wielookresowym modelu dynamicznym, problemem sta-
je się relacja między zatrudnieniem w bieżącym okresie a członkostwem w gru-
pie insiders w przyszłości. Będzie ona zależeć od przyjętej reguły członkostwa,
która rządzi relacją pomiędzy statusem zatrudnionego a przynależnością do
grupy insiders. Pracownicy, którzy są zatrudnieni w firmie przez ostatnie m okre-
sów posiadają status insidera. Ci natomiast, którzy pozostają zwolnieni od
więcej niż m okresów tracą swoje członkostwo i stają się outsiderami. Można
zatem wyróżnić trzy przypadki reguł członkostwa.

W. pierwszym przypadku m = ». Początkowy udział w grupie insiders ni-
gdy się nie zmienia, a zatem efekty kolejnych zatrudnień nie wpływają na
przyszłe członkostwo.Przy założeniu, że szoki są procesem „białego szumu”2,
insiders stają przed takim samym wyborem w każdym okresie. W rezultacie

 

 

 

  

 

 

* Wpływ outsider na wysokość ustalanej płacy Blanchard i Summers rozważyli w swym póź-
niejszym artykule (1986b). Udział outsiders wprowadza oczywiście pewne komplikacje do
modelu, jednak końcowe wnioski pozostają niezmienione.

2. Proces białego szumu (white noise jest to stacjonarny proces stochastyczny, w którym zmien-
ne losowe są niezależne, mają jednakowy rozkład, średnią zerowąi stałą wariancję. Można
o zapisać formalnie w sposób następujący: Y, Y..; + £, gdzie: Y, — szereg czasowy, £,-
szereg zmiennych losowych (Charemza i Deadman, 1997, s. 107).
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zatrudnienie będzie również procesem białego szumu. Jeżeli jednak insiders
będą chcieli silniejszej ochrony zatrudnienia, to wybiorą płace w ten sposób,
że przeciętne zatrudnienie przekroczy liczbę członków grupy.

przypadku drugim m = 1. Przynależność do grupy zmienia się tu wraz
2 bieżącym zatrudnieniem. Członkostwo w czasie i jest więc dane przez za-
trudnienie w okresie (i - 1). Zatrudnienie będzie tu podążać zgodnie z proce-
sem błądzenia przypadkowego z dryfem*. Prowadzona przez grupę polityka
będzie zależeć od jej bieżącegoczłonkostwa,co zasadniczo zmienia charakter
problemu maksymalizacji. Insiders określając aktualne płace zdają sobie spra-
wę, że w następnym okresie tego typu decyzje zostaną podjęte przez grupę
całkowicie odmienną od dzisiejszej. To z kolei implikuje, że jeśli insider zosta-
je zwolniony, stając się outsiderem, to znacząco obniża swe szanse na ponow-
ne zatrudnienie w firmie. Zgodzi się on zatem na płacę mniejszą niż w po-
przednim przypadku.
W ten sposób dochodzi do wystąpienia zjawiska histerczy. Nieskorelowane

szoki wpływają na bieżące zatrudnienie, a przez to również na członkostwo
i przyszłe oczekiwane zatrudnienie. Dryf jest pozytywny,jeśli pracownicy wy-
żej oceniają pewność zatrudnienia niż wysoką płacę. W takim przypadku,
choć nie występują oni w interesie bezrobotnych, tak ustalą płace w każdym
okresie, że firma zatrudni nowych pracowników. Przy danym członkostwie
płaca będzie zawsze mniejsza niż w przypadku m = i przez to prawdopo-
dobieństwo zatrudnienia będzie wyższe. Dzieje się tak, gdyż zwolnienie impli-
kuje stratę członkostwa i powoduje znacznie większe koszty niż w poprzed-
nim wypadku.
W przypadku trzecim natomiast | < m < «, Jest to sytuacja pośrednia,

w której pracownicy posiadają status insidera jeszcze przez pewien czas po
utracie pracy i w którym nowozatrudnieni pracownicy nie od razu zostają
przyjęci do grupy insiders. W tych warunkach nie będzie już dłużej jednomyśl-
ności pomiędzy insiders. Ci, którzy doświadczyli bezrobocialub ci, którzy pra-
cują w firmie od niedawnabędą preferować bardziej przezorne ustalenia pła-
cowe. Warunki, w których | < m < « będą zatem prowadzić do polityki,
która jest mniej ostrożna niż wprzypadku m = «e,ale bardziej rozważnaniż
w przypadku = 1.

Najbardziej istotne jest to, że trzecia reguła generuje sporadyczne,ale przy
tym trwałe zmiany w poziomie bezrobocia. Krótkie sekwencje nieoczekiwa-
nych szoków o tym samym znaku wywierają niewielki wpływ na członkostwo
i przez to na średnie zatrudnienie. W przypadku szoków o przeciwnym zna-
ku insiders nie są zwalniani na tak długo, by stracić swój status. Z kolei w sy-
tuacji dodatnich szoków outsiders nie pozostają w firmie na tyle długo, by

 

  

3. Proces błądzenia przypadkowego z dryfem (random walk with drifi) można zapisać formal-
nie jako: Y, = 6 + Y,.+ £, gdzie:0 — stała, obrazująca dryf. Jest to niestacjonarny proces
stochastyczny, w którym zmienne losowe są niezależne, mają jednakowy rozkład, rosnącą
wariację i niestałą średnią. Dryf powoduje, że szereg wykazuje tendencję wzrostową(gdy
8 > 0) lub spadkową (gdy 6 < 0).Jeżeli 8 0, to mamy do czynienia z procesem błądzenia
przypadkowego bez dryfu [Charemza i Deadman, 1997, s. 105-106].

 



IzabelaBludnik, Keynesistowskiteorie histerezy zm 53

uzyskać członkostwo.Jednak długie i rzadkie sekwencje szoków o tym samym
znaku wywierają ogromny wpływ na przynależność do grupy i mogą prowa-
dzić do poważnych zmian w przeciętnym poziomie zatrudnienia. Czas trwa-
nia szoku konieczny do wywołania permanentnej zmiany zatrudnienia zależy
od reguły członkostwa. Długość okresu, po którym bezrobotny pracownik sta-
je się outsiderem nie musi jednak pokrywać się z długością okresu, po którym
nowy pracownik staje się insiderem.

Dla aktualnie zatrudnionych optymalnym rozwiązaniem byłoby zorganizo-
wanie grupy maksymalizującej ich interesy na czas nieokreślony wraz z po-
minięciem w procesie podejmowania decyzji bezrobotnych. Stopień możliwe-
gozorganizowania grupyjest większy tam, gdzie szoki popytowe są niewielkie,
przez co zatrudnienie zmienia się relatywnieniewiele w ciągu kolejnych okre-
sów. Z tego wynika, że m jest uzależnione od rozkładu szoków. Jeżeli wyka-
zują one dużą zmienność, to m będzie dążyło do 1, eliminując problem roz-
bieżności pomiędzy członkostwem grupy insiders a nowo zatrudnianymi. Z kolei
sekwencja dużych dodatnich lub ujemnych nieoczekiwanych szoków może
prowadzić do przejęcia członkostwa w grupie przez bieżąco zatrudnionych.
Jeżeli duża część pierwotnejsiły roboczej została zwolniona, to aktualni pra-
cownicy będą mocno sprzeciwiać się wprowadzeniu cięć płacowych mogą:
cychprzywrócić bezrobotnych do pracy. Taka postawa jest znacznie mniej praw-
dopodobna w obliczu niewielkich szoków. W ten sposób zmiany wartości m,
związane z występującymi szokami, dostarczają podstaw dla wytłumaczenia
wysokiego i trwałego bezrobocia.

Powyższa analiza przeprowadzona została przy założeniu wiodącej roli
grupy insiders. Chociaż nie została ona określona wprost mianem związku za-
wodowego, to zdaniem Blancharda i Summersa, należy ją w ten sposób trak-
tować.Pojawia się zatem pytanie, czy całe rozważania pozostają aktualne
w sytuacji, gdy pracownicy nie są w żaden sposób formalnie zorganizowani.
W układach niezwiązkowychaktualni i przyszli pracownicy nie są przeważnie
traktowani symetrycznie. Wiedza, jaką posiadają zatrudnieni w wymiarze in-
dywidualnym i zespołowym, sprawia,że ich pozycjajest zdecydowanie odmien-
na od statusu przyszłych nowych pracowników.Firma nie zagrozi zwolnie-
niem wszystkich pracowników, gdyż nie może sobie pozwolić na utratę
wyspecjalizowanej siły roboczej. Groźby zastąpienia części siły roboczej bez-
robotnymi, zatrudnianymiprzy niższej pensji, również mogą okazać się nie-
korzystne dla firmy, gdyż pozostali pracownicy nie będą tolerować „łamistraj-
ków”. Robotnicy są więc w stanie uzyskać pewneprzywileje, nawet gdy nie
będą zorganizowani. Mogą bowiem odmówić pracy, a dopóki dysponują pew-
nym specyficznym kapitałem,firmazdecyduje się raczej na podwyższenie płac
niż ich zwolnienie. Mimo braku formalnegozrzeszenia, udział w grupie pra-
cowników firmy okazuje się zatem kluczowy. Stąd wniosek, że wytłumaczenie
trwałości zatrudnienia i bezrobocia oparte na roli członkostwa ma zastosowa-
nie również w kontekście niezwiązkowym.

Autorzy byli jednak dalecy od opinii, że u podstaw problemu narastania
bezrobociależy siła związków zawodowych. Podkreślali, że związki kreują ra-
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czej kanał dla utrwalania bezrobocia w obliczu występowania szoków. Pro-
blem związany z odpowiedzią na pytanie, czy pierwotną przyczyną histerczy
w Europie są związki zawodowe czy też raczej sekwencje szoków wpływają-
ce na zatrudnienie pozostaje, zdaniem Blancharda i Summersa, nadal nieroz-
wiązany. Jego rozstrzygnięcie jest jednak konieczne w celu sformułowania po-
prawnych zaleceń pod adresem polityki gospodarczej. Obarczenie winą związków
zawodowychstanowiłoby poparcie dla projektów zdecydowanych reform struk-
turalnych. Z kolei akcentowanie wpływu szoków wspierałoby zalecenia eks-
pansywnej polityki makroekonomicznej. Według autorów trudno jednoznacz-
nie określić relatywną istotność obu przyczyn. Skłaniali się jednak ku tezie, że
rola członkostwastaje się szczególnie istotna w okresach kryzysu i nie jest
bezpośrednio uzależniona od obecności związków. Przyznawali równocześnie,
że nie sformułowali w pełni satysfakcjonującej teorii efektów członkostwa w ukła-
dach niezwiązkowych.

Rozwinięty w ten sposób model histerezy posiada wiele bezpośrednich im-
plikacji politycznych. Przede wszystkim nadawanie praw nowym pracowni-
kom może prowadzić do zwiększenia zatrudnienia. Jeżeli przyjęci do pracy
będą mogli od razu uczestniczyć w procesie stanowienia płac, to nastąpi re-
dukcja żądań płacowychi zatrudnienie wzrośnie. Trzeba jednak uwzględnić
fakt, że może to zwiększyć opór związków zawodowych przed zatrudnianiem
nowych pracowników i tym samym zwiększać problemyczłonkostwa. Oczywi-
stą alternatywąpolityczną byłoby zredukowaniesiły związków i tym samym
przyznanie outsiders większego wpływu na targi płacowe. Jednak wyżej przy-
toczone zdanie autorów na temat roli zorganizowanych grup pracowniczych
oraz dowody empiryczne pokazującebrak efektów redukcji siły związków zawo-
dowych w Anglii, prowadzą do sceptycznej oceny efektywnościtakiej polityki.

Druga implikacja dotyczy prowadzenia ekspansywnej polityki. Skoro, zgod-
nie z dotychczasową analizą, szoki wykazują tendencję do trwałości, to dodat-
nie zmiany wywołanepolityką sterowania popytu mogą zredukować poziom
bezrobocia. Z drugiej jednak strony, z modelu wynika, że wyłączniete szoki,
które stanowiązaskoczenie dla podmiotów, okazują się efektywne. To oznacza,
że zwiększenie zatrudnienia drogą ekspansywnej polityki może być bardzo trud.
ne. Podstawowym problememstaje się więc długość okresu, w ciągu którego
ekspansywna polityka może zaskoczyć ustalających płace. Dopóki trwać bę-
dzie „efekt niespodzianki”, będzie można osiągnąćcel w postaci zwiększenia
zatrudnienia.

 

Model ubytku kapitału rzeczowego

Wytłumaczenie zjawiska histerezy autorstwa [Carlin i Soskice'a, 1989, 1990]
oparte jest na efekcie wywieranym przez spadek zagregowanego popytu na
stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych, a przez to na inwestycje. Niż-
szy poziom inwestycji, indukowany przez zredukowanestopy wykorzystania
zdolności produkcyjnych, prowadzi w średnim okresie do znacznego ograni-
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czenia zasobu kapitału. W przypadku poprawy sytuacji gospodarczej stopień
wykorzystania istniejącego kapitału zaczyna wzrastać, ale ponieważ jego za-
sób został znacząco ograniczony, to pojawia się bariera w podniesieniu wiel-
kości produkcji. Taka sytuacja prowadzi do wzrostu cen oraz wzrostu bieżą-
cego bezrobociai stopy bezrobocia w równowadze. Przesunięcia stopy bezrobocia
w równowadzespowodowane ubytkiemkapitału nie będą jednak trwać w nie-
skończoność. Po pewnym czasie rozmiary kapitału oraz stopieńjego wykorzy-
stania powrócą do „normalnych” poziomów i długookresowa stopa bezrobo-
cia w równowadze zostanieosiągnięta.

Całe rozumowanie przedstawia wykres 1. Część (a)ilustruje relację między
płacą realną zdeterminowanącenowo (PRW), zależną od decyzji przedsiębior-
stwa (niedoskonale konkurencyjne firmy wykorzystują swą siłę rynkową, aby
maksymalizować zyski, ustalając cenę drogą nadwyżki ponad koszty przypa-
dające najednostkę produkcji), a stopą wykorzystania zdolności produkcyjnych.
KrzywaPRW, zbliżając się do pełnego wykorzystania zasobu kapitału, nachy-
la się w dół. Jest to wynik wzrostu nadwyżki ceny ponad płace nominalne
prowadzący do obniżenia płacy realnej zdeterminowanej cenowo. Nadwyżka
cenowazmienia się bowiem dodatnio wraz ze stopniem wykorzystania zdol-
ności produkcyjnych powodując równocześnie obniżanie płac realnych.

Drugi komponent analizy stanowi stwierdzenie, że dla każdego zasobu ka-
pitałowegoistnieje odmienny poziom zatrudnienia, przy którym wykorzysta-
nie zdolności produkcyjnych osiąga maksimum.Gdy zasób kapitału jest duży,
ko, to wysokie zatrudnienie, E (ko), będzie powiązane z pełnym wykorzysta-
niem zdolności produkcyjnych. Z kolei przy niskim zasobie kapitału, k,, zde-
cydowanie mniejsze zatrudnienie, E (k;), będzie gwarantowało jego pełne wy-
korzystanie. Każdemupoziomowi zatrudnienia i stopie wykorzystania zdolności
produkcyjnych odpowiada określona płaca realna zdeterminowana cenowo
(PRW(ką), PRW (k;), PRW (kż)).
W części(c) wykresu wprowadzony został kolejny element, a mianowicie

płaca realna, która w modelu jest ustalana drogą negocjacji między związka-
mi zawodowymii pracodawcami (BRW). Linia BRW wznosi się w górę od-
zwierciedlając wzrost siły przetargowej pracowników w sytuacji, gdy bezrobo-
cie obniża się. Na wykresie widaćtrzy różne poziomy zatrudnienia, przy których
PRW zrównuje się z BRW, przy czym każda z tych równościjest powiązana
z odmiennym zasobem kapitału. Przecięcie PRW i BRW wyznacza stopę bez-
robocia w równowadze, przy której inflacja jest stała. Jest to punkt, w którym
pracownicze żądania co do płac realnych oraz dążenia przedsiębiorstw do
maksymalizacji zysku zrównują się, a oczekiwania wszystkich stron są zreali-
zowane.

Na wykresie pojawiają się zatem trzy stopy bezrobocia w równowadze. Je-
żeli gospodarka znajduje się początkowo w punkcie A, czyli przy stopie
bezrobocia w równowadze charakteryzowanej przez stałą inflację, to wprowa-
dzenie przez rząd restrykcyjnej polityki popytowej spowoduje spadek wykorzy-
stania zdolności produkcyjnych i wzrost bezrobocia — system przesunie się
z A do B.
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Wykres 1.Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych, poziom zasobukapitału
oraz stopy równowag bezrobocia
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W punkcie B inflacja maleje, co jest rezultatem obniżenia się siły przetar-
gowej związków zawodowych, wynikającej ze wzrostu bezrobocia. Niższe wy-
korzystanie zdolności produkcyjnych oznacza ograniczenie inwestycji i zaso-
bówkapitałowych w przedsiębiorstwach. Zasób kapitału będzie spadać aż do
poziomu k,. Przy tym znacznie niższym zasobie wytworzenie takiej wielkości
produkcji, na którą zgłaszany jest popyt, będzie wymagać wysokiej stopy wy-
korzystania zdolności produkcyjnych, co umożliwi firmom zwiększenie zy-
sków. Inflacja przestanie spadać, gdyż PRW oraz BRW zrównają się teraz
w punkcie C. Widać zatem wyraźnie, że bezrobocie w równowadze podążyło
za zwiększonym bezrobociem rzeczywistym. Odwrócenie kierunku polityki po-
pytowej będzie prowadzić do odmiennej sytuacji, a mianowicie podniesienia
poziomu inwestycji i wzrostu rozmiarów zasobów kapitałowych. Gospodarka
przesunie się w końcu z powrotem do punktu A, gdzie mamy do czynieniaze
stałą inflacją.

Rozwinięty powyżej model ilustruje zjawisko czystej histerezy. Autorzy wska-
zywali jednak na pewien wątpliwy analitycznie aspekt całego wywodu. Wykres
1 (©) pokazuje bowiem, że stopy bezrobocia w równowadzeustalają się przy
różnychstopach wykorzystania zdolności produkcyjnych. Punkt A jest położo-
ny znacznie dalej od stopy pełnego wykorzystania zasobu kapitałukyniż punki
B od stopy wykorzystania k,. Gdyzasóbkapitału zmienisię, zmianie ulegnie
również stopa bezrobocia, przy której inflacja pozostaje stała. Będzie więc
ona zależeć od zachowania wielkości zasobu kapitału w krótkim i średnim okre-
sie. Taki rezultat jest natomiast niezgodny z koncepcją długookresowej równo-
wagi, charakteryzowanej przez stałą inflację i stały zasóbkapitału, co z kolei
wymaga spełnienia warunku, by wykorzystanie zdolności produkcyjnych zna-
Iazło się na pewnym docelowym poziomie. Aby osiągnąć równowagę długo-
okresową przedsiębiorstwa będą zatem określać optymalną wielkośćtzw.stra-
tegicznego rezerwowego wykorzystania zdolności produkcyjnych (strategic spare
capacity — SSC). Dzięki temu można w sposób bardziej konkretny zdefiniować
proces podejmowania decyzji inwestycyjnych, a mianowicie dla danego zaso-
bu kapitału k,,

 

jeśli E > E (k), to należy powiększać zasób kapitału;

jeśli E < E (k), to należy ograniczać zasób kapitału;

gdzie: E — poziom zatrudnienia przy pożądanym SSC. Wprowadzenie do mo-
delu tych dodatkowychelementów, dających podstawę do ustalenia równowa
gi długookresowej, można prześledzić na wykresie 2.
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Wykres 2. Wyznaczenie jednej długookresowej stopy bezrobocia
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części(a) wykresu (ko) oznacza zatrudnienie przy SSC, natomiast E (ko)
odpowiadazatrudnieniu przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Z założenia SSC jest niezależne od k, przez co E (k) = SSC + (k).

Część (b) przedstawia pełny model Carlin i Soskice'a. Istnieje tylko jeden
poziom zatrudnienia, przy którym konkurujące ze sobą żądania podmiotów
gospodarczych znajdują się w równowadzei przy którym przedsiębiorstwa dzia-
łają dokładnie przy swych SSC (punkt A). Wykres pokazuje również, w jaki
sposóbdochodzi do ustalenia średniookresowejstopy bezrobocia w równowa-
dze przy Ey(k,). Ograniczenie popytu prowadzido redukcji wykorzystania zdol-
ności produkcyjnych, co pociąga za sobą spadek zasobu kapitału do k,. Przy
tak niskim poziomie kapitału cały jego zasób będzie konieczny do wytworze-
nia wielkości produkcji, na którą istnieje zapotrzebowanie, a to daje firmom
możliwość podniesienia cen. W efekcie inflacja przestanie spadać. Nie ozna-

  



Izabela Budnik, Keynesistowski teorie histeezy - 59

cza to jednak, że w gospodarce ustaliła się długookresowa równowaga,gdyż
w punkcie C firmy działają przy mniejszym, niż pożądane przez nie, SSC.
A zatem przedsiębiorstwa zaczną zwiększać inwestycje, aby odzyskać właści
weSSC.Zasób kapitału ponownie wzrośnie i raz jeszcze pojawi się zjawisko
malejącej inflacji. Jedynie wtedy, gdy zasób kapitału osiągnie wielkość k,, przy
której stopa bezrobocia w równowadzejest zbieżna z funkcjonowaniemfirm
przy ich optymalnym SSC,gospodarka znajdzie się w długookresowej równo-
wadzeze stałą inflacją i niezmiennym zasobem kapitału (punkt A).

Pełny model dowodzi zatem,że podczas gdy w średnim okresie istnieje
wiele stóp bezrobocia w równowadze,to w okresie długim może ustalić się
wyłącznie jedna taka stopa. Do tego czasu w gospodarce może wystąpić trwa-
łe bezrobocie, tj. bezrobocie znajdujące się poza długookresową stopą równo-
wagi, przy którym mamyjednak do czynienia ze stałą inflacją. Model Carlin
i Soskice'a różni się zatem od modelu czystej histerczy. Jest natomiast zbie:
ny z modelem ubytku kapitału ludzkiego, w którym również, pomimo tego że
wysokie bezrobocie utrzymuje się, gospodarka stopniowoi powoli powraca do
długookresowej stopy bezrobocia w równowadze.

Jeżeli chodzi o zalecenia pod adresem polityki gospodarczej to są one, we-
dług Carlin i Soskice'a, bardzo zwięzłe i oczywiste. Dotyczą one działań rzą-
du, który powinien prowadzić politykę stymulującą popyt. Tylko wtedy bo-
wiem można zapobiec ograniczaniu zasobu kapitału rzeczowego, co nieuchronnie
prowadzi do spadku zatrudnienia i utrwalania wysokiego bezrobocia. Polityka
zwiększania popytu usuwa podstawową barierę w postaci niedostatecznej
wielkości kapitału i ograniczonego stopnia wykorzystania zdolności produk-
cyjnych. Niebezpieczna natomiast może okazać się polityka dezinflacji, która
nakierowanana ograniczanie zagregowanegopopytu, powoduje przede wszyst-
kim negatywne konsekwencje w postaci wzrostu bezrobocia.

 

 

Model ubytku kapitału ludzkiego

[Layard, Nickel i Jackman, 1991] sformułowali koncepcję histerezy w opar-
ciu rolę, jaką odgrywa na rynku pracy długookresowe bezrobocie. Struktu-
ra tego modelu jest bardzo zbliżona do idei przedstawionej przez Carlin i So-
skice'a. Zdaniem autorów istnieje bowiem długookresowa równowaga - NAIRU
— przy której zarówno bezrobocie, jak i inflacja są stałe. Długookresowa
NATRUjest całkowicie zdeterminowana stroną podażową gospodarki. Czynni-
ki popytowe mogą natomiast wpłynąć na wielkość bezrobocia wyłącznie w krót-
kim okresie. Stąd istnieje również krótkookresowa NATRU,która jest zgodna
zestabilną inflacją i zależy od poziomu bezrobociaukształtowanego w poprzed-
nim okresie. Na tej podstawie autorzy wywnioskowali, że może wystąpić krót-
kookresowahistereza w tym sensie, że przeszłe wydarzenia wywierają wpływ
nabieżącą krótkookresową NATRU. W końcu jednak stopa bezrobocia powró-
ci do jednej jedynej długookresowej NAIRU, a zatrudnienie dostosuje się do
rozmiaru siły roboczej, choć proces ten może zabrać dużo czasu. Fakt, że dłu-
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gookresowa NAIRUjest zawsze osiągana, wyklucza możliwość wystąpienia
zjawiska długookresowej histerezy.

Według autorów źródła histerczy należy szukać w zachowaniu bezrobot-
nych, czyli outsiders. Ich postępowanie okazuje się kluczowedla zrozumienia
przyczyn trwałości bezrobocia, obserwowanej w następstwie zakłóceń gospo-
darczych. Najistotiejsza jest tu postawa i motywacja bezrobotnych, która
znajduje się pod wpływem bodźcówfinansowych, działalności instytucji ryn-
ku pracy oraz polityki rządowej. Okazuje się więc, że NAIRUjest uzależnio-
nanie tylko od czynników wywierających presję płacową (jak np. związki za-
wodowe), ale również od „efektywności poszukiwań” pracy przez bezrobotnych.
Efektywność poszukiwań odzwierciedla prędkość, z jaką bezrobotni znajdują
pracę, uwzględniając proces transmisji informacji o wolnych miejscach pracy,
czas i wysiłek poświęcony przez bezrobotnego naznalezienie pracy, liczbę przed-
stawionych bezrobotnemu i odrzuconych przez niego ofert pracy, strategie re-
krutacyjne firm.
W opinii autorów za odnotowany w Europie trwały wzrost poziomu bez-

robocia odpowiadaspadek efektywności poszukiwań pracy wśród bezrobot-
nych. Naefektywność poszukiwań wpływ mają trzy zasadnicze czynniki, a mia-
nowicie: ustawodawstwo o ochronie zatrudnienia, system zasiłków dla
bezrobotnych oraz struktura trwania bezrobocia. Każdy z nich posiada swój
niewątpliwy udział w odnotowanym obniżeniu efektywności poszukiwań.

Pierwszy z wymienionychczynników sprawia, że pracodawcy stają się bar-
dziej ostrożni w zatrudnianiu nowych pracowników, gdyż wiąże się to dla
nich z dodatkowymikosztami. W ten sposób zmniejszają się szanse bezrobot-
nychna otrzymanie pracy.

System zasiłków dla bezrobotnych z kolei kreuje bezpośrednio bodźce do
poszukiwania pracy oraz skłonność do odrzucania ofert pracy. Z jednej stro-
ny, wzrost zasiłków oraz wydłużenie okresu ich przyznawania redukuje koszt
utraty pracy, ale z drugiej, przyczynia się do spadku efektywności poszukiwań
przez bezrobotnych. Badania wskazują, że największe znaczenie ma tu okres
pobierania zasiłku we wszystkich krajach, w których bezrobocie wzrosło naj-
bardziej, zasiłki są przyznawane na bardzo długi okres (często również nie-
ograniczony). Efekt ten został dodatkowo wzmocniony przez znaczne złago-
dzenie w wielu krajach europejskich administracyjnych wymogów aktywnego
poszukiwania pracy przez bezrobotnego.

Zdaniem autorów największy wpływ na efektywność wywiera jednak ostat-
ni z wymienionych czynników, czyli struktura trwania bezrobocia. Wyniki ba-
dań pokazują bowiem, że efektywność poszukiwań pracy wśród długookreso-
wo bezrobotnych jest dużo niższa w porównaniu z osobami, które doświadczają
bezrobocia od niedawna. Faktem jest, że długookresowobezrobotni są znacz-
nie rzadziej zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne, a gdy już do tego docho-
dzi to ofertę pracy otrzymują sporadycznie. Pracodawcy dyskryminują długo-
okresowobezrobotnychtwierdząc,że nie posiadają oni odpowiedniej motywacji,

a

ich umiejętności, kwalifikacje i nawyki w pracy uległy zbyt dużej degrada-
cji, by ryzykować ich zatrudnienie. Jak wynika z badań prowadzonych wśród
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pracodawców, długookresowo bezrobotni podczas rozmów wstępnych zachowują
się niewłaściwie, okazują niepokój i depresję, nie potrafią odnaleźć się w ro-
Ji osoby konkurującej o miejsce pracy. Niektórzy pracodawcyodrzucają zatem
podania o pracę wyłącznie na podstawie okresu trwania bezrobocia, wykorzy-
stując długookresowe bezrobocie jako metodę selekcji. W ten sposób długo-
okresowo bezrobotni zostają „napiętnowani” przez pracodawców,z dalszym,
ujemnym skutkiem dla ich motywacji, morale i intensywności poszukiwania
pracy. Długookresowe bezrobocie wywiera zatem dwojaki wpływ. Z jednej
strony, można zauważyćefekt demoralizacji wśród samych bezrobotnych, a z dru-
giej widać zmianę zachowania pracodawców, którzy obawiając się utraty ka-
pitału ludzkiego u długookresowo bezrobotnych odmawiają ich zatrudniania,
przyczyniając się tym samym do wydłużenia okresu trwania bezrobocia.

Utrzymujące się przez dłuższy czas wysokie bezrobocie wywołuje dalsze
zmiany wpływające na proces poszukiwania pracy. Efekt zewnętrzny wywie-
rany przez stan bezrobocia jednej osoby na poszukiwania pracy prowadzone
przez inną, może ugruntować swoistą kulturę bezrobocia. Widać stąd wyraź-
nie, że wpływ niedawnej historii bezrobocia na bieżącą krótkookresową NAIRU
odzwierciedla się w efektywności poszukiwań wśród bezrobotnych outsiders,
a nie w redukcji liczby insiders.

Dynamika bezrobocia stanowiąca tu fundament dla zjawiska histerezy jest
dość skomplikowana. W miarę wzrostu bezrobocia procent długookresowo
bezrobotnych w krótkim okresie obniża się wskutek pojawiania się na rynku
nowych bezrobotnych. Ponieważ długookresowo bezrobotni poszukują pracy
mniej intensywniei są mniej atrakcyjni dla pracodawców, to spadek procen-
tu długookresowo bezrobotnych podnosi efektywną podaż pracy przy danym
poziomie bezrobocia, zwiększając w ten sposób presję w dół na płace. Jednak
w długim okresie procent długookresowo bezrobotnychrośnie wraz ze wzro-
stem bezrobocia odwracając w ten sposóbefekt krótkookresowy.

Skoro to długookresowe bezrobocie stanowinajpoważniejszy i najbardziej
kosztowny dla społeczeństwa problem, to polityka gospodarcza powinna kon-
centrować się przede wszystkim na jego redukcji i eliminacji. Layard, Nickell
i Jackman zaproponowali następujące działania: reformę systemu zasiłków;
aktywną politykę bezrobocia obejmującą czynną pomoc urzędów pracy, po-
nowne szkolenia, subsydia płacowe i okresowe zatrudnienia w sektorze pu-
blicznym; redukcję niedopasowań na rynku pracy polegającą na dodatkowych
szkoleniachoraz subsydiowaniu płac i migracji z obszarów wysokiego bezro-
bocia; reformęsystemu negocjacji płacowychpolegającą na ograniczaniu roli
związków zawodowych; politykę dochodową opartą na podatkach; reformę usta-
wodawstwa o ochronie zatrudnienia; kierowanie popytem.

Kontrowersje natury empirycznej i teoretycznej

Teorie histerezy zyskały popularność w latach osiemdziesiątych, kiedy to
wwiększości krajów europejskich NATRU (stopa naturalna) uległa zmianom,
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których wyjaśnienie okazało się niemożliwe na gruncie panującej teorii. Zgod-
nie z powstałą pod wpływem wydarzeń w Europie ideą histerezy, znaczące
i trwałe wzrosty stopy bezrobocia w równowadze były efektem kombinacji
niekorzystnych zakłóceń wpływających na zatrudnienie oraz niedoskonałości
rynku pracy, które uniemożliwiły powrótzatrudnienia do poziomusprzed szoku.

Wiara w obecnośćefektów histerezy w gospodarce wzmocniła argumenty
narzecz prowadzenia aktywnejpolityki zarówno postronie popytowej,jak i po-
dażowej. Efekty histerezy wynikają bowiem z segmentacji rynku pracy, co im-
plikuje wykorzystanie zdecydowanie szerszego zakresu aktywnej polityki niż
w modelach neoklasycznych ze stopą naturalną, w których zagregowanyry-
nek pracy macharakter homogeniczny. Brak zgody zarównoco do źródeł po-
wstawania histerezy, jak i precyzyjnej postaci modelu strukturalnego inkorpo-
rującego zjawisko histerezy, wywołał jednak rozbieżności w zaleceniach
politycznych. W związku z tym każde rozwiązanie musi opierać się na jedno-
znacznej identyfikacji przyczyn histerezy w celu przeprowadzenia odpowied-
nich reform.

Niewielkie porozumienie w kwestii źródeł histerezy oraz wynikające stąd
różnorodneimplikacje praktyczne są efektem nie tylko odmiennych poglądów
na temat funkcjonowania rynku, ale również braku przekonujących dowodów
empirycznych. Choć zjawisko histerezy jest intensywnie eksplorowane na grun-
cie praktycznym,to osiągane rezultaty są wciąż mało przekonujące z uwagi
nato, że nierzadko wzajemniesobie przeczą.I tak wnioski Blancharda i Sum-
mersa potwierdzili na gruncie teoretycznym na przykład [Gottfries i Horn,
1987]. Dowodów empirycznych dostarczyli natomiast m.in. [Gregory, 1986]
dla Australii, (Burda, 1990) dla przemysłu niemieckiego, [Graafland, 1992] dla
Holandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony, [Lindbeck
i Snower, 2002, s. 37], od których Blanchard i Summers zaczerpnęli koncep-
cję insider-outsider, stwierdzili stanowczo,że istnieją bardzo słabe przesłanki
występowania czystej histerezy bezrobocia. Ich zdaniem zjawisko to jest bar-
dzo szczególnym przypadkiem modelu insider-outsider nie popartym argumen-
tami empirycznymi. Występowanie histerezy w Wielkiej Brytanii wykluczyli
choćby [Nickel i Wadhwani, 1990], przeprowadzając badania panelowe dla
219 angielskich firm przemysłowych. Dowodów przeciwko tezie, że rozmiar
wewnętrznej siły roboczej ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie dla układów
płacowych dostarczyli [Holmlundi Zetterberg, 1989] analizując sytuację prze-
mysłu w pięciu różnych krajach (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Niemcy i USA).
Podobnerezultaty osiągnęli [Brunello i Wadhwani, 1989) dla Japonii oraz [Chri-
stofides i Oswald, 1989] dla Kanady.

Równie dwuznaczne wnioski charakteryzują badania nad histerezą spo-
wodowaną ubytkiem kapitału rzeczowego. Poparcia dla tezy Carlin i Soski-
ce'a dostarczyli m.in.[van de Klundert i van Schaik, 1989] oraz [Rowthorn,
1999] dla krajów europejskich, [Arestis i Biefang-Frisancho Mariscal, 1996]
dla Wielkiej Brytanii oraz [Karanassou, Sala i Snower, 2002] dla 11 krajów
UE. Tę argumentację zdecydowanie odrzucili jednak [Layard i Bean, 1988]
twierdząc, że można dowolnie ustalaćnie tylko liczbę pracowników przypa-
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dających na daną wielkość kapitału, wykorzystywanego w procesie produkcji,
na każdej zmianie, ale i samą liczbę zmian. W tych warunkach ograniczenie
ze strony kapitału nie może stanowić istotnego problemu. Layard i Nickell
w wielu swoich publikacjach (np. z 1986 roku) dowodzili z kolei, że akumu-
lacja kapitału lub jego redukcja nie wywierają wpływu na bezrobocie równo-
wagi, gdyż zmiany produktywności są w pełni odzwierciedlone w zmianach
płac realnych.

Brak jednoznacznych dowodów empirycznych dotyczy równieżtrzeciego
sposobu eksplanacji zjawiska histerzy - modelu ubytku kapitału ludzkiego.
Rezultaty wspierającetezy Layarda, Nickella i Jackmana (LN) osiągnęli [Eriks-
son, Suvanto i Vartia, 1990] dla fińskich danych. Korzystne dla modelu LNJ
wnioski otrzymałteż [Coe, 1988], który analizował sytuację Niemiec, Francji,
Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii i Holandii. Do podobnych konkluzji dla
przypadku angielskiego doszli [Blackaby, Bladen-Hovell i Symons, 1990]. Z ko-
lei, [Blanchflower i Oswald, 1990] zdecydowanie odrzucili argumenty LNI.
Podobnie [Wilkinson, 1997] wykorzystując dane mikroekonomicznedla Kana-
dy stwierdził, że efekty histerezy powodowane utratą kwalifikacji są bardzo
małe na poziomie makro i przyczyniają się do wzrostu zagregowanej stopy
bezrobocia o mniej niż 0,1%. Także [Holmlund, 1990] znalazł niewielkie po-
parcie dla argumentów LNIw danych szwedzkich. Ponadto przytacza on [Holm-
lund, 1991, s. 22] wnioski z niepublikowanych badań P. Robinsona,który zaj-
mował się efektywnością poszukiwań pracy przez bezrobotnych. Okazało si
że większość długookresowo bezrobotnych nie zaprzestała poszukiwań, a
dukcja wysiłku poszukiwań w ciągu okresu bezrobocia była nieznaczna. Ak-
tywność poszukiwań obniżała się znacząco dopiero po 5-letnim okresie pozo-
stawania bez pracy. Dowody ekonometryczne podważające wywody LN]
przedstawił również [Jones, 1989]. Czas spędzony na poszukiwaniu pracy w róż-
nych zawodach w Wielkiej Brytanii w 1982 roku nie obniżył się znacząco
wrazz długością trwania bezrobocia. Bezrobotni od ponad 2 lat spędzali
średnio 5,3 godziny tygodniowo poszukując pracy, podczas gdy średnia tygo-
dniowych poszukiwań wynosiła niewiele poniżej 6 godzin.

Przytoczone wyżej przykłady wątpliwości natury empirycznej nie pozwala-
ją na jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy którekolwiek z zaproponowanych wy-
jaśnień zjawiska histerezy można uznać za najbardziej adekwatne i przekonu-
jące. Sprzeczność wyników jest kwestią niezwykle frapującą, ale i często
spotykaną w badaniach empirycznych, wykorzystujących zaawansowane me-
tody ekonometryczne.Aplikacja jednej z nich może bowiem przynieść całko-
wicie odmiennerezultaty od drugiej, pomimo tego że obie są powszechnie
stosowanei akceptowane. Obok samej metody należy również zwrócić uwagę
na rodzaj szeregu, jakim posługują się autorzy. Często bowiem badania są
prowadzonenie tylko za pomocą danych zagregowanych, ale również panelo-
wych, co stanowi przedmiot wielu dyskusji. Jak różne wyniki można w tej sy-
tuacji otrzymać, pokazuje choćby artykuł (Johansen, 2002]. Autorka testowa-
ła efekty histerezy bezrobocia, wykorzystując dane zagregowane i panelowe
dla Norwegii. Podczas gdy obliczenia w pierwszym przypadku potwierdziły
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występowaniezjawiska histerezy, to testy przeprowadzone w przypadku dru-
gim zdecydowanie je wykluczyły.

Trzeba również wyraźnie podkreślić,że histereza budzi liczne wątpliwości
nie tylko na gruncie empirycznym, ale również i teoretycznym. Abstrahując

y fundamentalnych zarzutów można spotkać się z argumen-
tem, że wykorzystana przez keynesistówkoncepcja histerezyfaktycznie histe-
rezą nie jest, jak również, że zjawisko histerczy jest niespójne z hipotezą sto-
py naturalnej (NAIRU). Tego typu krytykę wysunął [Rod Cross, 1995] twierdząc,
że efekt, który został nazwany histerezą był niczym innym,jak formą trwałych
odchyleń od ścieżki równowagi stopy naturalnej (NAIRU), a liniowy model
NAIRU (stopy naturalnej), posługujący się metodą redukcjonizmu, jest niepo-
równywalny z modelem histerezy, odznaczającym się nieliniowością i hetero-
genicznymi podmiotami.

Zdaniem Crossa, w przypadku wyjaśniania bezrobocia w oparciu o kon-
cepcję histerezy, kluczową kwestią jest nieliniowe zachowanie zatrudnienia
i bezrobocia oraz heterogeniczny sposób reakcji podmiotów na zakłócenia go-
spodarcze. Po wygaśnięciu szoku stopa bezrobocia w równowadze nie powra-
ca tu do status quo ante, jak to ma miejsce w hipotezie stopy naturalnej. No-
wa równowaga zostaje bowiem przesunięta w stosunku dojej położenia sprzed
szoku. Ponadto w przypadku histerezy stopa bezrobocia w równowadze cha-
rakteryzujesię tzw. pamięcią selektywną. Z jednej strony, system nie zacho-
wuje informacji o wszystkich przeszłych szokach,z drugiej natomiast, nie wy-
stępuje też sytuacja usuwania z pamięci danych o każdym zaistniałym szoku,
jak to ma miejsce w hipotezie stopy naturalnej. Selektywna pamięć oznacza,
że system zapamiętuje wyłącznie ekstremalne wartości szoków, które wpływa-
ją na Ścieżkę równowagi, zapominając równocześnie o ich wartościach zdo-
minowanych. To implikuje, że szoki wywołane wahaniami zmiennych nomi-
nalnychkształtują, poprzez proces selektywnej pamięci, ścieżkę równowagi
bezrobocia.Stoi to w wyraźnej sprzecznościz hipotezą stopy naturalnej, w związ-
ku z czym histereza nie jest zjawiskiem, które można pogodzić z tą ideą, czy
też bardziej ogólnie — z klasyczną koncepcją neutralności. Odmienne implika-
cje tkwiące w obu podejściach zilustrowane są na wykresach 3 i 4.

08 pozioma na wykresie 3 ilustruje przejściowe szoki zagregowanego po-
pytu, (e). Punkty na osi pionowej odzwierciedlają stopy bezrobocia w równo-
wadze, czyli sytuacje, w których brak szoków (e = 0) implikuje niezmienność
doskonale przewidzianej stopy inflacji (6 = 0). Szoki ujemne powodują, że
u > w ib < 0, natomiastszoki dodatnie stwarzają warunki, w których u < u”
i 5 > 0. Stopa naturalna, u”, pozostaje jednak niezależna od zakłóceń wywo-
łanych zmianamiwielkości nominalnych. Ujemny szok, mający swe źródło na
przykład w restrykcyjnej polityce monetarnej, będzie prowadził do wzrostu
aktualnego bezrobocia wzdłuż ścieżki 1-2. To wywoła spadek stopy inflacji
i w miarę poprawy realnego popytu stopniowe przesuwanie systemu w prze-
ciwnym kierunku, wzdłuż i 2-1. Analogicznie, w przypadku szoku do-
datniego mamy do czynienia ze ścieżką 1-3 aż do momentu odwrócenia do-
tychczasowej tendencji w efekcie wzrostu stopy inflacji, prowadzącego do
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zneutralizowania początkowego ekspansywnego wpływu na poziom popytu re-
alnego (ścieżka 3-1).

Wykres 3. Hipoteza stopy naturalnej

 

szok dodatni, « > 0 szok ujemny, e < 0.
bezrobocie

Źródło: R. Cross,Is the natural rate hypothesis consistent with hysteresis?, [w] The natural ra-
te of unemployment. Reflections on 25 ycars of the hypothcsis, red. R. Cross, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 1995,s. 191

Wykres 4 prezentuje zachowanie równowagi bezrobocia w przypadku hi-
sterezy. Wychodząc od punktu uj, ujemny szok prowadzi do wzrostu bezrobo-
cia i spadku stopyinflacji wzdłuż ścieżki 1-2. Wzrost popytu realnego spowo-
duje jednak powrót gospodarki do stopy bezrobocia w równowadze uż, wzdłuż
ścieżki 2-3. Stopa bezrobocia w równowadze jest teraz wyższa, gdyż system
zachował w pamięci ekstremalną wartość ostatniego zakłócenia. Szok dodat-
ni wywoła następnie spadek bezrobocia i wzrost stopy inflacji wzdłuż ścieżki
3-4. Gdy poziom popytu realnego zacznie obniżać się, system powróci do sto-
py bezrobocia w równowadzeuj, zgodnie ze ścieżką 4-5. Rzeczywista stopa
bezrobocia jest niższa od uż, gdyż system zapamiętał ekstremalną wartość nie-
dawnego szoku dodatniego.
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B>0

5<0

4 s

szok dodatni „e > O szokujemny, £ <0
bezrobocie

Źródło: patrz wykres 3, s. 192

Widać zatem, że obecnośćhisterezy generuje ścieżkę równowagi bezrobo-
cia, która jest niespójna z hipotezą stopy naturalnej. Histereza jest bowiem ce-
chą systemównieliniowych, które zachowują informacje o ekstremalnych war-
tościach zaistniałych szoków. Stąd stopy bezrobocia w równowadze są
kształtowane przez zmienne nominalne co przeczy hipotezie stopy naturalnej
W przypadkuhisterezy polityka zagregowanego popytu może przesunąć stopę
bezrobocia w równowadze zarówno w górę, jak i w dół. Poszczególneścieżki
stopy bezrobocia zależą bowiem od wielkości zapamiętanych szoków. Zda-
niem Crossa, zintegrowaniehipotezy stopy naturalnej ze zjawiskiem histerezy
jest zatem niemożliwe.
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KEYNESIAN THEORIES OF HYSTERESIS

Summary
In the 19805, a very sharp rise in unemploymentrates was recorded in Europe.

In accordance with the dominating monetarist view, that phenomenon was explained
by the impact ofrealfactors,like trade union aciivity andincreased financial protection
of the unemployed. By the sametoken, a thesis that demand-related factors were
irrelevant and having only a short-term effect on unemployment was advocated.
Nevertheless, numerous empirical studies did not confirm the occurrence of sudden
adverse changes to real factors blamed for labour market development in Europe.
Consequently, neo-keynesianists came up with a supposition that the NATRU— the
non-accelerating inflation rate of unemployment (or the natural rate) may depend on
.past levels of the market equilibrium rate. This way the concept of hysteresis has been
devised, according to which the NATRU (the natural rate) may change not only and
exclusively due to the impact of real factors, but also due to aggregate demand
fluctuations.


