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Koncepcja NAIRU, dezinflacja
a druga fala bezrobocia w Polsce*
J a c e k S o c h a , Wi k t o r Wo j c i e c h o w s k i

Celem niniejszego artyku∏u jest analiza sytuacji na polskim rynku pracy podczas drugiej fali bezrobocia (od
IV kwarta∏u 1998 r.). Wykorzystujàc koncepcj´ stopy
bezrobocia niepowodujàcej przyspieszania inflacji –
NAIRU – autorzy starajà si´ oceniç skal´ wp∏ywu polityki makroekonomicznej oraz wybranych czynników
cyklicznych na wzrost bezrobocia w Polsce w badanym
okresie. We wst´pie zosta∏y zaprezentowane podstawowe informacje charakteryzujàce drugà fal´ bezrobocia
w Polsce. W rozdziale 2. przedstawiono podejÊcia ró˝nych szkó∏ makroekonomii do zagadnienia kosztów
dezinflacji oraz objaÊniono koncepcj´ stopy bezrobocia
równowagi. Rozdzia∏ 3. traktuje o mo˝liwoÊciach wykorzystywania teorii NAIRU do planowania polityki
gospodarczej. W kolejnym rozdziale scharakteryzowano warunki procesu dezinflacji w Polsce i przeanalizowano specyfik´ wzrostu bezrobocia. W rozdziale 5. autorzy przedstawiajà szacunki stopy NAIRU w Polsce
i porównujà jà z wynikami innych autorów. Rozdzia∏ 6.
zawiera wa˝niejsze wnioski.

Wst´p
Bezrobocie nale˝y do jednych z najbardziej istotnych
politycznie i dotkliwych spo∏ecznie problemów gospodarek wolnorynkowych. W krajach transformujàcych
si´ istnienie nierównowagi na rynku pracy jest zjawiskiem zupe∏nie nowym, bo nie obserwowanym w systemie socjalistycznym. W Polsce od poczàtku lat 90.
pomimo okresów dynamicznego wzrostu gospodarczego rynek pracy ca∏y czas znajdowa∏ si´ w stanie du˝ej

nierównowagi i charakteryzowa∏ si´ niskim stopniem
absorpcji poda˝y pracy (patrz wykres 1). Poziom liczby
pracujàcych wzrasta∏ jedynie w latach 1995-1998, kiedy roczne tempo wzrostu PKB przekracza∏o 4,8%1.
W okresie drugiej fali bezrobocia najwi´kszy spadek
liczby pracujàcych (-3,9%) nastàpi∏ w 1999 r., kiedy
tempo wzrostu gospodarczego wynosi∏o a˝ 4,1%. W latach 1993 – 2001 PKB wzrós∏ o ponad 50%, natomiast
liczba pracujàcych spad∏a o 4,5%. Bez wàtpienia mo˝emy stwierdziç, ˝e w tym okresie mieliÊmy do czynienia
w Polsce z bezzatrudnieniowym wzrostem gospodarczym (ang. jobless growth). Powy˝sze dane mogà potwierdzaç istnienie olbrzymich przerostów zatrudnienia odziedziczonych po poprzednim systemie ekonomicznym. Szacuje si´, ˝e pod koniec lat 80. bezrobocie
ukryte wynosi∏o w Polsce oko∏o 20-30%2, a dodatkowo
w pierwszych 2 latach transformacji zjawisko to nasili∏o si´, gdy˝ spadek produkcji by∏ wi´kszy ni˝ redukcja
zatrudnienia. Z drugiej strony bardzo s∏aba absorpcja
poda˝y pracy mo˝e wynikaç z czynników strukturalnych rynku pracy, takich jak chocia˝by niedopasowania kwalifikacji. W wyniku znacznych redukcji nadmiernego zatrudnienia oraz nowych inwestycji uda∏o
si´ w Polsce uzyskaç doÊç du˝y wzrost wydajnoÊci pra* Autorzy chcieliby szczególnie podzi´kowaç W. Rogowskiemu i Z. ˚ó∏kiewskiemu za merytoryczne uwagi oraz wspó∏pracownikom z DAMS, którzy aktywnie przyczynili si´ do powstania niniejszego tekstu. Poglàdy prezentowane przez autorów nie sà oficjalnym stanowiskiem NBP.
1 A.B. Czy˝ewski (Wzrost gospodarczy a popyt na prac´. „Bank i Kredyt” nr
11-12 /2002) szacuje, ˝e liczba pracujàcych w gospodarce zaczyna wzrastaç dopiero przy wzroÊcie PKB powy˝ej 5,3% (obliczenia dla danych kwartalnych).
2 Ibidem.

Makroekonomia

BANK I KREDYT m a rz e c 2 0 0 4

Wy k re s 1 PKB i przyrost liczby pracujàcych w Polsce w okresie 1993 r. – I po∏owa
2002 r.

Wykres 2 Inflacja (CPI) a stopa bezrobocia
wg BAEL w Polsce w okresie: II kwarta∏ 1992 r.
– IV kwarta∏ 2002 r.
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cy oraz wartoÊci dodanej brutto. Dla zapewnienia w d∏ugim okresie stabilnego i zrównowa˝onego wzrostu gospodarczego niezb´dne jest jednak zagwarantowanie
odpowiednio wysokiej absorpcji poda˝y pracy oraz wysokiego poziomu inwestycji. Dlatego te˝ podstawowym
celem polityki makroekonomicznej w Polsce powinno
byç uelastycznienie rynku pracy (m.in. poprzez zmniejszenie szeroko poj´tych kosztów pracy) i stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju inwestycji.
Stopa bezrobocia po raz pierwszy osiàgn´∏a swój
maksymalny poziom 15,9% w I kwartale 1994 r., nast´pnie systematycznie spada∏a do rozmiarów 10,2%
w II kwartale 1998 r. (patrz wykres 2). W kolejnych latach obserwujemy ponowny wzrost stopy bezrobocia a˝
do 19,7% w IV kwartale 2002 r. Ujemnà korelacj´ pomi´dzy stopà bezrobocia i inflacjà, znanà pod nazwà
krzywej Phillipsa mo˝na wyraênie zauwa˝yç w Polsce
dopiero poczàwszy od II kwarta∏u 1998 r.
O ile poczàtkowa nierównowaga na rynku pracy
mo˝e byç t∏umaczona g∏ównie szokiem transformacyjnym i dynamicznà restrukturyzacjà gospodarki3, o tyle
wokó∏ przyczyn i skali drugiej fali bezrobocia w Polsce
istnieje wiele kontrowersyjnych i sprzecznych poglàdów. W licznych debatach dotyczàcych problemów
rynku pracy cz´sto obwinia si´ Narodowy Bank Polski
o to, ˝e prowadzàc zbyt restrykcyjnà polityk´ monetarnà i za mocno koncentrujàc si´ na realizacji zamierzonego celu inflacyjnego, przyczyni∏ si´ do wzrostu bezrobocia. Weryfikacja prawdziwoÊci powy˝szego twierdzenia wymaga dok∏adnego zbadania strukturalnych i
cyklicznych determinant bezrobocia w Polsce, czyli
wyznaczenia odpowiednio zdefiniowanego poziomu
bezrobocia równowagi, a nast´pnie porównania go
z faktycznà wielkoÊcià bezrobocia4. Zamierzeniem au-

torów by∏o oszacowanie bezrobocia równowagi jako
stopy bezrobocia niepowodujàcej przyspieszania inflacji (NAIRU). Nadwy˝ka rzeczywistej stopy bezrobocia
ponad poziom NAIRU odpowiada wielkoÊci bezrobocia
cyklicznego i stanowi podstaw´ do oceny mo˝liwoÊci
wp∏ywu polityki makroekonomicznej, w tym szczególnie dezinflacyjnej polityki monetarnej, na rynek pracy.
Dokonujàc powy˝szej oceny nale˝y pami´taç, ˝e na poziom aktywnoÊci gospodarczej i sytuacj´ na rynku pracy w ma∏ych gospodarkach otwartych, takich jak Polska, oddzia∏uje nie tylko polityka makroekonomiczna,
ale tak˝e czynniki zewn´trzne (m.in. koniunktura
u g∏ównych partnerów handlowych, ceny ropy naftowej), które sà od niej niezale˝ne. Oddzielenie wp∏ywu
egzogenicznych czynników cyklicznych od dzia∏ania
policy-mix na realnà sfer´ gospodarki jest jednak zadaniem bardzo trudnym. Na przyk∏ad koszty dezinflacji
stajà si´ zdecydowanie wyraêniejsze, gdy tempo wzrostu ulega spowolnieniu z powodu zewn´trznego szoku
popytowego, tak jak to si´ sta∏o w wyniku kryzysu
w Rosji5.

3 Znaczne ró˝nice w poziomie bezrobocia w Polsce w porównaniu z innymi
krajami naszego regionu (np. Czechami lub W´grami) nie pozwalajà twierdziç,
˝e nierównowaga na rynku pracy wynika jedynie ze skali szoku transformacyjnego, ale jest efektem wielu czynników strukturalnych (por. Svejnar, 2002).
4 Jest to szczególnie trudne ze wzgl´du na to, ˝e Polska nie przesz∏a jeszcze
pe∏nego cyklu gospodarczego (np. nie wiadomo, jak zareaguje bezrobocie na
wychodzenie z recesji).

1. Koszty dezinflacji i koncepcja stopy
bezrobocia równowagi NAIRU w teorii
ekonomii
Podstawowà przyczynà przeprowadzania dezinflacji
jest ch´ç obni˝enia tempa wzrostu cen w gospodarce.
WÊród ekonomistów panuje zgodnoÊç co do tego, ˝e inflacja ogranicza mo˝liwoÊç przeprowadzania rachunków ekonomicznych w odnoszàcych si´ do d∏u˝szych
okresów, przez co zwi´ksza niepewnoÊç podejmowania
jakichkolwiek decyzji gospodarczych. Gdyby ceny
wszystkich dóbr i us∏ug mog∏y elastycznie dostosowywaç si´ do zmian wartoÊci pieniàdza, wówczas jedynym mankamentem inflacji by∏yby tzw. koszty zmian
menu, czyli ciàg∏e uaktualnianie poziomu cen. W rze5 A. Wojtyna (red.): Alternatywne strategie dezinflacji,. Warszawa 1999
CASE, s. 7.
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czywistoÊci problem kosztów inflacji jest bardziej
skomplikowany, choçby ze wzgl´du na to, ˝e dodatkowa kreacja pieniàdza powoduje zwi´kszenie obcià˝eƒ
podatkowych (ang. seigniorage). W tym miejscu zwróçmy jedynie uwag´ na fakt, ˝e wysoka inflacja jest bardziej zmienna i trudna do przewidzenia, a zatem generuje wi´ksze koszty ekonomiczne ni˝ niska inflacja,
która zazwyczaj jest bardziej stabilna. Powoduje to, ˝e
polityka makroekonomiczna powinna zmierzaç po
pierwsze do obni˝enia inflacji, a po drugie do utrzymania jej na niskim poziomie. O ile ostateczny cel w postaci niskiej inflacji nie jest podwa˝any, to sam sposób
jego osiàgni´cia – proces dezinflacji – rodzi wÊród ekonomistów wiele kontrowersji. Wynikajà one przede
wszystkim z tego, ˝e narz´dzia s∏u˝àce obni˝eniu tempa zmian cen w krótkim okresie mogà wp∏ywaç na
zmienne realne, w tym na sytuacj´ rynku pracy. Ponadto korzyÊci z niskiej inflacji dla stabilnego wzrostu gospodarczego mo˝na obserwowaç z perspektywy d∏ugookresowej, natomiast ewentualne koszty dezinflacji, jako efekty krótkookresowe, zazwyczaj sà widoczne natychmiast. Choç przyk∏ady mi´dzynarodowe nie dowodzà Êcis∏ej wymiennoÊci pomi´dzy inflacjà a bezrobociem, teoria makroekonomii stara si´ znaleêç wyt∏umaczenie, kiedy i na ile polityka dezinflacji mo˝e wp∏ywaç
na rozmiary bezrobocia i od czego ten wp∏yw zale˝y.
Z jednej strony mamy przedstawicieli nurtu ekonomii keynesowskiej, którzy uwa˝ajà ˝e w gospodarce
istnieje odwrotna zale˝noÊç pomi´dzy poziomem aktywnoÊci gospodarczej, mierzonej wielkoÊcià bezrobocia, a tempem zmian poziomu cen6, co przedstawiane
jest jako krzywa Phillipsa. WielkoÊç utraconej przez gospodark´ produkcji, zwiàzana z obni˝aniem inflacji,
znana jest pod nazwà wskaênika poÊwi´cenia (ang.
sacrifice ratio). W takim uj´ciu przyjmuje si´, ˝e spadek produkcji i wzrost bezrobocia wynikajà jedynie
z procesu dezinflacji. Takie za∏o˝enie jest jednak zbytnim uproszczeniem, choç trzeba przyznaç, ˝e oddzielenie wp∏ywu polityki dezinflacyjnej od pozosta∏ych
czynników majàcych wp∏yw na poziom produktu jest
doÊç trudne. Równoleg∏e oddzia∏ywanie na gospodark´ egzogenicznych wahaƒ cyklicznych powoduje,
˝e nale˝a∏oby obliczaç wskaênik poÊwi´cenia netto, obrazujàcy wy∏àcznie wp∏yw polityki dezinflacyjnej.
Podtrzymujàc za∏o˝enie o Êcis∏ej zale˝noÊci pomi´dzy
wolumenem produkcji a poziomem zatrudnienia, mo˝emy traktowaç wskaênik poÊwi´cenia jako wielkoÊç
dodatkowego bezrobocia, niezb´dnà do obni˝enia
tempa inflacji. OczywiÊcie przyjmuje si´ tutaj za∏o˝enie, ˝e w analizowanym okresie nie zmienia si´ poziom aktywnoÊci zawodowej, czyli ∏àczna liczba zatrudnionych i bezrobotnych.

6 W pierwotnej wersji A. Phillips uwzgl´dnia∏ tempo zmian poziomu p∏ac nominalnych, patrz: B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk: Wspó∏czesne nurty
teorii makroekonomii. Warszawa 1998 PWN, s. 158-164.
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WartoÊç sacrifice ratio zale˝y wprost od nachylenia krzywej Phillipsa – im bardziej jest ona stroma, tym
mniejszy jest ten wspó∏czynnik. W skrajnych przypadkach krzywa Phillipsa mo˝e byç pionowa lub pozioma;
wówczas wspó∏czynniki poÊwi´cenia b´dà wynosi∏y
odpowiednio zero i nieskoƒczonoÊç. Modele keynesowskie przewidujà, ˝e ze wzgl´du na wyst´powanie
w gospodarce ró˝nej sztywnoÊci cen i p∏ac krzywa Phillipsa bynajmniej nie jest pionowa i dlatego wskaênik
poÊwi´cenia jest wysoki. Z tego powodu przedstawiciele tej szko∏y zalecajà stosowanie polityki dochodowej
jako skutecznego Êrodka ∏agodzàcego trudnoÊci na rynku pracy.
W opozycji do szko∏y keynesowskiej sà zarówno
przedstawiciele szko∏y monetarystycznej, jak i zwolennicy nowej ekonomii klasycznej, choç tak˝e miedzy tymi szko∏ami nie ma ca∏kowitej zgodnoÊci poglàdów.
Pierwsi twierdzà, ˝e polityka dezinflacyjna faktycznie
powoduje wzrost bezrobocia, jednak jego rozmiary
i trwa∏oÊç zale˝à, ceteris paribus, od stopnia kompresji
pieni´˝nej, zakresu dostosowaƒ instytucjonalnych i od
tego, jak szybko ludzie b´dà obni˝aç swoje oczekiwania
dotyczàce przysz∏ych stóp inflacji. Krytycznym czynnikiem jest tutaj reagowanie oczekiwaƒ na zmiany re˝imu pieni´˝nego. To z kolei implikuje, ˝e podstawowà
rol´ w okreÊlaniu spadku produkcji i wzrostu bezrobocia odgrywajà wiarygodnoÊç oraz reputacja w∏adz pieni´˝nych7. W d∏ugim okresie krzywa Phillipsa jest pionowa, a jej po∏o˝enie odpowiada naturalnej stopie bezrobocia. Jest to stopa bezrobocia równowagi, obejmujàca nieunikniony w gospodarce poziom bezrobocia frykcyjnego i strukturalnego, której funkcjonowanie odbiega od doskona∏ej konkurencji8. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
stopa ta mo˝e si´ zmieniaç w czasie wy∏àcznie na skutek zmian strukturalnych na rynku pracy. Ewentualne
odchylenia faktycznego poziomu bezrobocia od stopy
bezrobocia naturalnego wyst´pujà jedynie w krótkim
okresie i wynikajà z wp∏ywu iluzji pieni´˝nej na poda˝
pracy oraz z formu∏owania oczekiwaƒ inflacyjnych.
Oznacza to, ˝e wskaênik poÊwi´cenia mo˝e byç ró˝ny
od zera jedynie w krótkim okresie.
Przedstawiciele nowej ekonomii klasycznej twierdzà z kolei, ˝e je˝eli polityka pieni´˝na jest wystarczajàco wiarygodna, to ceteris paribus jej zapowiadane
i przewidywane zmiany nie powinny mieç ˝adnego
wp∏ywu na poziom produkcji i zatrudnienia nawet
w krótkim okresie9. Wynika z tego, ˝e przy odpowiedniej polityce monetarnej pieniàdz jest ca∏kowicie neutralny, a poziom bezrobocia zale˝y wy∏àcznie od czynników strukturalnych, na które polityka banku centralnego nie ma ˝adnego wp∏ywu. Krzywa Phillipsa jest zatem pionowa, a wskaênik poÊwi´cenia wynosi zero.
7 Tam˝e, s. 214.
8 E. Kwiatkowski: Strukturalne determinanty naturalnej stopy bezrobocia.
„Bank i Kredyt” 11-12/2002.
9 B. Snowdon i in., op.cit., s. 214.
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Koniecznym warunkiem osiàgni´cia wymaganego
poziomu wiarygodnoÊci polityki dezinflacyjnej jest odpowiednia koordynacja polityki makroekonomicznej
(policy-mix), gwarantujàca wspó∏dzia∏anie w∏adz monetarnych i fiskalnych w redukcji presji i oczekiwaƒ inflacyjnych. Wspó∏wyst´powanie restrykcyjnej polityki
pieni´˝nej i ekspansywnej polityki fiskalnej zmniejsza
wiarygodnoÊç i przejrzystoÊç procesu dezinflacyjnego.
W rezultacie prowadzi to do obni˝ania inflacji przy
wi´kszych kosztach dla realnego sektora gospodarki,
ni˝ te, które wystàpi∏yby przy bardziej restrykcyjnej polityce fiskalnej i dzi´ki temu – mniej restrykcyjnej polityce pieni´˝nej. Efektem takiego niedopasowania jest
zwi´kszenie wartoÊci wskaênika poÊwi´cenia. Jednà
z przyczyn jego wzrostu jest zjawisko okreÊlane jako
wypychanie inwestycji prywatnych przez sektor publiczny, poniewa˝ sfinansowanie ekspansywnej polityki bud˝etowej wymaga zwi´kszenia emisji papierów
skarbowych. Znalezienie nabywców na emitowane
w nadmiernej iloÊci papiery d∏u˝ne wymaga od w∏adz
fiskalnych zaoferowania odpowiednio wysokiej rentownoÊci. To zaÊ sk∏ania banki komercyjne do utrzymywania wy˝szych stóp procentowych oraz do racjonowania kredytów podmiotom gospodarczym, poniewa˝
zarzàdzanie portfelem z∏o˝onym z papierów skarbowych jest zdecydowanie taƒsze ni˝ sk∏adajàcym si´
z kredytów komercyjnych. W efekcie nast´puje ograniczanie inwestycji prywatnych finansowanych kredytami bankowymi. Dlatego niezwykle istotnym warunkiem skutecznoÊci monetarnej polityki dezinflacyjnej
jest zdrowy system finansów publicznych. W przeciwnym razie transmisja impulsów polityki monetarnej
banku centralnego ulega zniekszta∏ceniu, a spadek stóp
procentowych z du˝ym opóênieniem przek∏ada si´ na
obni˝enie ceny kredytu dla przedsi´biorstw, wzrost inwestycji i popraw´ ogólnej aktywnoÊci gospodarczej.
Dalsze rozwa˝ania o kosztach dezinflacji wymagajà oszacowania stopy bezrobocia równowagi, która stanowi punkt odniesienia dla oceny wskaênika poÊwi´cenia. Teoria ekonomii dysponuje wieloma metodami
szacowania wielkoÊci bezrobocia równowagi: naturalna stopa bezrobocia, stopa bezrobocia niepowodujàca
przyspieszania inflacji lub poziomu p∏ac (NAIRU/NAWRU),
krzywa Beveridge’a czy metoda przep∏ywów na rynku
pracy10. Ka˝da z powy˝szych metod, równowa˝àc odpowiednie wielkoÊci lub agregaty makroekonomiczne
(popyt z poda˝à na poszczególnych rynkach pracy,
tempo zmian inflacji/p∏ac nominalnych, stop´ bezrobocia i liczb´ wakatów, przep∏ywy pomi´dzy zasobami
pracy), wyznacza pewien poziom bezrobocia o charakterze strukturalnym. Oszacowane w ten sposób wielkoÊci bezrobocia równowagi nieznacznie ró˝nià si´ mi´-

10 Szczegó∏owy opis wymienionych metod znajduje si´ w: M. Socha, U.
Sztanderska: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Warszawa 2000
PWN, s. 148-155.
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dzy sobà, ale jednoczeÊnie podobnie kszta∏tujà si´
w czasie. Estymacja ka˝dej ze stóp bezrobocia równowagi obarczona jest jednak du˝ym ryzykiem. Jest tak po
pierwsze dlatego, ˝e sà to zmienne nieobserwowalne,
a po drugie ˝e wypracowane metody ekonometryczne
nie dajà wystarczajàco precyzyjnych wyników 11.
W dalszej cz´Êci opracowania b´dziemy zajmowali si´
wy∏àcznie stopà bezrobocia NAIRU, która cz´sto uto˝samiana jest z naturalnà stopà bezrobocia12.
Przyjmuje si´, ˝e wysokoÊç stopy NAIRU zale˝y
wy∏àcznie od czynników strukturalnych, natomiast pozosta∏a cz´Êç bezrobocia wynika z dzia∏ania czynników
cyklicznych. W tym miejscu nale˝y wspomnieç o powsta∏ej pod koniec lat 80. teorii histerezy bezrobocia.
T∏umaczy ona, dlaczego obserwowany poziom bezrobocia równowagi mo˝e byç silnie uzale˝niony od poziomu bezrobocia ca∏kowitego w przesz∏oÊci. Okazuje
si´ bowiem, ˝e nawet krótkookresowy wzrost bezrobocia, spowodowany politykà gospodarczà lub cyklicznymi czynnikami zewn´trznymi, mo˝e okazaç si´ trwa∏y
i zwi´kszyç stop´ bezrobocia równowagi13. Z jednej
strony osoby bez pracy (outsiders) tracà swoje umiej´tnoÊci zawodowe oraz kapita∏ intelektualny, a z drugiej
strony ci, którzy pracujà (insiders), umacniajà swojà
pozycj´ w zakresie negocjacji p∏acowych. Pomimo
wzrostu liczby bezrobotnych nie dochodzi zatem do
skutecznego wywierania presji na zmniejszanie poziomu p∏ac realnych. D∏ugotrwale bezrobotni przestajà byç
atrakcyjnymi kandydatami dla potencjalnych pracodawców. Cz´Êç z nich zniech´ca si´ bezskutecznym poszukiwaniem pracy i z biegiem czasu stajà si´ oni ca∏kowicie niezatrudnialni (ang. non-employable). Zjawisko histerezy powoduje, ˝e stopa bezrobocia charakteryzuje si´ pewnà inercjà. WÊród przyczyn efektu histerezy wymienia si´ przede wszystkim czynniki instytucjonalne, takie jak demotywujàcy system zabezpieczenia spo∏ecznego (d∏ugotrwa∏e i hojne systemy zasi∏ków), nieelastyczne prawo pracy (wysokie koszty rotacji), ale tak˝e zmiany strukturalne w popycie na prac´
w zakresie kwalifikacji zawodowych, wynikajàce np.:

11 D. Staiger, J.H. Stock, M.W. Watson (1997) wykazujà, ˝e typowe metody obliczania NAIRU oparte na krzywej Phillipsa nie sà precyzyjne. Otrzymane wyniki charakteryzujà si´ bowiem zbyt du˝ym odchyleniem standardowym, a to
z kolei istotnie zwi´ksza ryzyko stosowania NAIRU w polityce gospodarczej.
Ârednie odchylenie standardowe NAIRU dla krajów G7 wykonane przez
OECD (P. Richardson, 2000) wynosi od 10% do 15% faktycznego poziomu
bezrobocia.
12 Wybitni znawcy ekonomiki pracy, L. Ball i N.G. Mankiw, traktujà NAIRU
i naturalnà stop´ bezrobocia jako synonimy, por: L. Ball, N.G. Mankiw: The
NAIRU in Theory and Practice, 2002. J. Tobin wyraênie rozró˝nia jednak te
teorie, traktujàc NAIRU jako stop´ bezrobocia wyst´pujàcà na wyodr´bnionych rynkach pracy, które charakteryzuje nadwy˝ka lub niedobór popytu na
prac´ i, odpowiednio, presja inflacyjna lub deflacyjna. Uwa˝a on, ˝e nie mo˝na modelowaç NAIRU nie dokonujàc segmentacji rynku pracy. Por: J. Tobin:
Supply Constraints on Employment and Output: NAIRU versus Natural Rate.
Referat wyg∏oszony na konferencji „Theory, reality, and social commitment:
the economist’s stance”, Rzym 21-23 listopada 1998 r.
13 R. Layard, S. Nickell, R. Jackman: Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford 1991 Oxford University Press.
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nowoczesnych technologii produkcji. L. Ball badajàc
wp∏yw polityki dezinflacyjnej na poziom bezrobocia
w krajach OECD w latach 80., zauwa˝y∏, ˝e w∏aÊciwie
w ka˝dym przypadku wystàpi∏ wzrost bezrobocia równowagi NAIRU. WielkoÊç tego wzrostu silnie zale˝a∏a
jednak od elastycznoÊci rynku pracy, skali redukcji inflacji oraz okresu trwania restrykcyjnej polityki monetarnej14. Wskaênik poÊwi´cenia by∏ najmniejszy w krajach, które najszybciej obni˝y∏y poziom inflacji
i w których stosowano najkrótsze okresy zasi∏ków dla
bezrobotnych.
Podsumowujàc powy˝sze rozwa˝ania nale˝y jeszcze raz podkreÊliç, ˝e na odchylenie rzeczywistej stopy
bezrobocia od stopy równowagi ma wp∏yw nie tylko
polityka makroekonomiczna, ale dodatkowo niezale˝ne od niej czynniki zewn´trzne, takie jak ceny paliw,
wahania kursu walutowego czy koniunktura u g∏ównych partnerów handlowych. Dzia∏anie tych czynników powinno byç uwzgl´dniane zarówno w polityce
makroekonomicznej, jak i przy dokonywaniu ocen
wp∏ywu dezinflacji na poziom produkcji i zatrudnienia
(wskaênik poÊwi´cenia netto).

2. Wykorzystanie NAIRU w polityce gospodarczej
Stopa bezrobocia NAIRU odpowiada takiemu poziomowi bezrobocia, który w gospodarce stabilizuje procesy
inflacyjne. Oznacza to, ˝e nierównowaga na rynku pracy
w postaci stopy bezrobocia równej stopie NAIRU nie
wp∏ywa na kszta∏towanie si´ cen w gospodarce. Nie obserwujemy wówczas ani podwy˝szania inflacji, ani dezinflacji. Niezwykle istotnà kwestià zwiàzanà z analizà
NAIRU jest uwzgl´dnienie czynników poda˝owych oddzia∏ujàcych na procesy inflacyjne oraz rynek pracy.
Wa˝ne jest tutaj odró˝nienie wstrzàsów krótkookresowych – przejÊciowych (np. zmiany cen ropy naftowej),
których dzia∏anie zniknie po kilku latach – od wstrzàsów
d∏ugookresowych – wzgl´dnie trwa∏ych (np. zmiany demograficzne poda˝y pracy), oddzia∏ujàcych na inflacj´
a˝ do momentu dostosowania si´ poziomu bezrobocia
do nowego poziomu równowagi. Uwzgl´dniajàc dokonane uwagi, mo˝emy wyró˝niç dwa rodzaje NAIRU:
• NAIRU krótkookresowa – stopa bezrobocia wyst´pujàca w momencie stabilizowania inflacji na jej poziomie w danym okresie (kwarta∏, rok). Zale˝y ona od
poziomu NAIRU d∏ugookresowej, ale jest bardziej
zmienna w czasie, gdy˝ dodatkowo wp∏ywajà na nià:
przejÊciowe wstrzàsy poda˝owe, oczekiwania i inercje
procesów inflacyjnych oraz histereza bezrobocia.
NAIRU krótkookresowa jest silnie uzale˝niona od aktualnej stopy bezrobocia.
• NAIRU d∏ugookresowa – (odpowiada steady-state bezrobocia) stopa bezrobocia po dostosowaniu si´
14 L. Ball: Disinflation and the NAIR. 1996 NBER Working Paper 5520.
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gospodarki do wszystkich szoków poda˝owych oraz
d∏ugookresowych efektów polityki monetarnej15.
NAIRU jest wielkoÊcià nieobserwowalnà, dlatego
do jego estymacji wykorzystuje si´ odpowiednie ekonometryczne metody kwantyfikacji – najcz´Êciej oparte
na równaniu krzywej Phillipsa. SpoÊród wymienionych powy˝ej rodzajów NAIRU pierwsza jest relatywnie ∏atwa do empirycznej estymacji i dlatego odgrywa
jasno okreÊlonà rol´ w kszta∏towaniu i ocenie polityki
makroekonomicznej. Z uwagi na trudnoÊci z identyfikacjà wstrzàsów d∏ugookresowych do szacowania drugiego rodzaju NAIRU – d∏ugookresowej – raczej nie korzysta si´ z koncepcji krzywej Phillipsa. Ta stopa NAIRU jest cz´Êciej stosowana do oceny zmian strukturalnych w gospodarce, a nie do bie˝àcej polityki makroekonomicznej.
Najbardziej przydatne dla polityki monetarnej sà
porównania poziomów NAIRU krótkookresowej z faktycznym poziomem bezrobocia (krótkookresowy
wskaênik poÊwi´cenia). Stopa NAIRU dostarcza bowiem wa˝nych informacji o procesach inflacyjnych.
J.H. Stock i M.W. Watson dowodzà, ˝e prognozy inflacji oparte na zale˝noÊci krzywej Phillipsa sà nawet bardziej precyzyjne ni˝ prognozy bazujàce na innych
zmiennych makroekonomicznych, takich jak stopy procentowe, agregaty pieni´˝ne czy ceny dóbr i us∏ug16.
A. Estrella i F.S. Mishkin twierdzà, ˝e teoria NAIRU
mo˝e byç u˝yteczna w prowadzeniu bie˝àcej polityki
monetarnej, ale wy∏àcznie jeÊli traktuje si´ jà jako relacj´ krótkookresowà (maksimum 12 miesi´cy)17. NAIRU
krótkookresowe mo˝e byç szczególnie przydatne jako
narz´dzie s∏u˝àce ocenie, jak powinna by∏a wyglàdaç
polityka monetarna w konkretnej sytuacji w przesz∏oÊci. Wykorzystanie koncepcji NAIRU do prowadzenia
bie˝àcej polityki monetarnej jest jednak zasadne jedynie w razie wyst´powania wstrzàsów popytowych, bowiem w przypadku wstrzàsów poda˝owych mo˝e prowadziç do b∏´dnych wniosków18. Pozytywne wstrzàsy
poda˝owe, np. d∏ugotrwa∏y spadek cen importu czy poprawa produktywnoÊci spowodowana wykorzystaniem
nowych technologii, mogà powodowaç spadek faktycznego bezrobocia poni˝ej poziomu NAIRU bez wywo∏ywania procesów inflacyjnych. W efekcie NAIRU krótkookresowe spada poni˝ej NAIRU bez groêby zainicjowania wzrostu poziomu cen. Taka sytuacja prawdopodobnie wystàpi∏a w drugiej po∏owie lat 90. w USA19.
Istnieje jednak pytanie, kiedy i czy w ogóle skoƒczy si´
dzia∏anie tego pozytywnego wstrzàsu, a zatem kiedy
15 P. Richardson i in., 2000, s. 8.
16 J.H. Stock, M.W. Watson: Forecasting Inflation. Journal of Monetary Economics, Vol. 44 (2), October 1999, s. 293-335.
17 A. Estrella, F.S. Mishkin: Rethinking the Role of NAIRU in Monetary Policy: Implications of Model Formulation and Uncertainty. NBER 1998 Working
Paper No. 6518.
18 J.P. Judd: NAIRU: Is It Useful for Monetary Policy? Federal Reserve Bank
of San Francisco, Economic Letter 97-35 Nov. 1997.
19 L. Ball, N.G. Mankiw: op.cit.
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zniknie potencjalna presja inflacyjna oraz czy przypadkiem nie dosz∏o do trwa∏ego obni˝enia si´
NAIRU, o czym b´dzie mo˝na si´ przekonaç dopiero
za kilka lat.
Wspomniane ró˝nice pomi´dzy NAIRU krótkookresowym a d∏ugookresowym sà szczególnie du˝e
w sytuacji histerezy bezrobocia. Wtedy oddzia∏ywanie
nadmiernego bezrobocia na deflacj´ jest s∏abe, a próby
stymulowania popytu przez polityk´ makroekonomicznà mogà zakoƒczyç si´ jedynie impulsem inflacyjnym.
Obserwuje si´, ˝e poziom cen w gospodarce znacznie cz´Êciej charakteryzuje si´ wzrostem lub stabilizacjà ni˝ spadkiem, co wynika z istnienia licznych sztywnoÊci w procesie ich ustalania. Wydaje si´ wi´c, ˝e reakcja polityki monetarnej powinna byç silniejsza, gdy
faktyczna stopa bezrobocia spada poni˝ej NAIRU ni˝
wówczas, gdy jà przewy˝sza.
D∏ugookresowa strategia obni˝ania bezrobocia powinna si´ koncentrowaç na zmniejszaniu poziomu
NAIRU odpowiadajàcego steady-state bezrobocia, a nie
na wp∏ywie polityki inflacyjnej na poziom zatrudnienia. Niewàtpliwie podstawowà rol´ odgrywa tutaj elastyczne dostosowywanie poda˝y pracy do zg∏aszanego
popytu, ale tak˝e poprawa produktywnoÊci pracy
i wzrost gospodarczy. W tym celu niezb´dne wydaje si´
przeprowadzenie odpowiednich reform strukturalnych
rynku pracy, których celem jest zwi´kszenie absorpcji
poda˝y pracy. Do najwa˝niejszych z nich nale˝à: obni˝anie pozap∏acowych kosztów pracy, obni˝enie kosztów rotacji, poprawa pozycji outsiderów, lepsza informacja o rynku pracy i skuteczniejsze us∏ugi poÊrednictwa pracy, wi´ksza intensywnoÊç poszukiwaƒ pracy,
wi´ksza mobilnoÊç zawodowa i przestrzenna si∏y roboczej, ograniczanie bezrobocia d∏ugookresowego, lepsze
dopasowanie systemu edukacji i szkoleƒ do wymagaƒ
rynku pracy20.

20 E. Kwiatkowski, op.cit., s. 12.

3. Proces dezinflacji i rynek pracy w Polsce
w latach 1998–2002
Opisywana w teorii ekonomii mo˝liwa wymiennoÊç
pomi´dzy inflacjà a bezrobociem sk∏ania do zastanowienia, czy dynamiczny wzrost poziomu bezrobocia
w Polsce od IV kwarta∏u 1998 r. by∏ zwiàzany z procesem dezinflacji, a je˝eli tak, to w jakim stopniu mo˝na
obwiniaç za to polityk´ pieni´˝na i fiskalnà, a na ile by∏o to spowodowane dzia∏aniem niezale˝nych czynników zewn´trznych. Poni˝ej przedstawimy ogólne uwarunkowania procesu dezinflacyjnego oraz potencjalne
przyczyny wzrostu bezrobocia w Polsce w analizowanym okresie.
Obni˝anie inflacji stanowi∏o podstawowy cel
polityki makroekonomicznej w Polsce od poczàtku
lat 90. O ile w 1990 r. roczne tempo zmian poziomu
cen przekracza∏o 600%, o tyle w pierwszym kwartale
1999 r. poziom inflacji wynosi∏ ju˝ tylko 6,2% (patrz:
wykres 2). W kolejnym roku inflacja zacz´∏a jednak
ponownie rosnàç i w III kwartale 2000 r. osiàgn´∏a
poziom 10,8%. Wzrost inflacji odbywa∏ si´ pomimo
podniesienia przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej poziomu
stóp procentowych, co z kolei prze∏o˝y∏o si´ na
znaczny wzrost realnej stopy procentowej kredytów
dla przedsi´biorstw w bankach komercyjnych (patrz
wykres 3).
Podwy˝szenie realnej stopy redyskontowej NBP
na prze∏omie 1997 i 1998 r. do 14% pozwoli∏o na sukcesywne zmniejszenie inflacji do poczàtku 1999 r. Jednak odwrócenie tendencji spadkowej w dalszym okresie zmusi∏o RPP do ponownego zaostrzenia restrykcyjnoÊci polityki pieni´˝nej. W odpowiedzi banki komercyjne podnios∏y w 2001 r. Êrednie realne oprocentowanie kredytów dla przedsi´biorstw do poziomu 17,9%.
Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e w II po∏owie 2001 r.
i w 2002 r. banki komercyjne relatywnie s∏abo i du˝ym
opóênieniem dostosowywa∏y poziom realnego oprocentowania swoich kredytów do zmian stóp procentowych NBP.

Wykres 3 Realna stopa redyskontowa NBP, Êrednia wa˝ona realna stopa procentowa kredytów dla przedsi´biorstw w bankach komercyjnych i nak∏ady brutto na Êrodki trwa∏e w Polsce
w latach 1997–2002
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Wykres 4 Deficyt bud˝etu paƒstwa w Polsce
w latach 1996-2002*

Wykres 5 Osoby aktywne zawodowo i bezrobotni w Polsce w latach 1998-2002
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Przyczyn tak wysokich realnych stóp procentowych w latach 2001-2002 nale˝y szukaç z jednej strony
w tempie spadku inflacji, które by∏o szybsze ni˝ przewidywa∏ to cel inflacyjny RPP, a z drugiej strony w olbrzymich potrzebach po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa.
W latach 2001-2002 saldo deficytu bud˝etowego wzros∏o ponad 2-krotnie, do poziomu 5,3% PKB (patrz wykres 4). Analizujàc tendencje przedstawione na wykresach 3 i 4, mo˝na zaobserwowaç zwiàzek pomi´dzy
wzrostem deficytu bud˝etowego a spadkiem nak∏adów
inwestycyjnych na Êrodki trwa∏e, czyli efekt wypychania inwestycji prywatnych. Ustawa bud˝etowa na 2003 r.
przewiduje deficyt na poziomie 4,9% PKB, co mo˝e
opóêni spadek realnego oprocentowania kredytów dla
przedsi´biorstw i wzrost nak∏adów inwestycyjnych.
Analizujàc poda˝owà stron´ rynku pracy, mo˝na
zauwa˝yç nast´pujàce tendencje. Dynamiczny wzrost
bezrobocia trwajàcy w Polsce od IV kwarta∏u 1998 r. ma
wiele przyczyn i zdecydowanie nie t∏umaczy go sam
wzrost liczby osób aktywnych zawodowo (patrz wykres
5). W okresie 1998 – 2002 liczba osób aktywnych zawodowo wzros∏a jedynie o 200 tys., gdy tymczasem liczba
bezrobotnych wzros∏a a˝ o 1,6 mln. Najwi´ksza redukcja liczby pracujàcych (dane na koniec roku) nastàpi∏a
w 1999 r. (762 tys.), a nast´pnie w 2001 r. (497 tys.)
oraz w 2002 r. (321 tys.). Z kolei znaczny przyrost liczby osób aktywnych zawodowo w 2000 r. spowodowa∏,

˝e pomimo zmniejszenia liczby pracujàcych w tym
okresie o zaledwie 30 tys. liczba bezrobotnych ca∏y
czas ros∏a.
Czynnik demograficzny, choç istotny, nie wyjaÊnia
zatem w wystarczajàcym stopniu przyczyn drugiej fali
bezrobocia w Polsce. Scedowanie ca∏ej odpowiedzialnoÊci na wysoki poziom realnych stóp procentowych
tak˝e nie wydaje si´ w∏aÊciwe, a ponadto wymaga dodatkowego komentarza.
Po pierwsze, zmniejszenie restrykcyjnoÊci polityki
monetarnej w 1999 r. pokaza∏o, ˝e inflacja w Polsce
charakteryzuje si´ du˝à inercjà i trudno jest szybko obni˝yç oczekiwania inflacyjne. Po drugie, ograniczenie
popytu krajowego wynika∏o z potrzeby zmniejszenia
ujemnego salda na rachunku obrotów bie˝àcych. Po
trzecie, w latach 2001-2002 mieliÊmy do czynienia ze
s∏abà koordynacjà polityki makroekonomicznej, co powodowa∏o zmniejszenie wiarygodnoÊci i du˝e opóênienia w reakcji banków komercyjnych na obni˝anie stóp
procentowych banku centralnego (wypychanie inwestycji). Dodatkowo polska gospodarka odczuwa∏a
w analizowanym okresie skutki spowolnienia gospodarczego u swoich partnerów handlowych, co mo˝na
traktowaç jako negatywny szok popytowy. W 1999 r.
by∏ to kryzys rosyjski, a w kolejnych latach, zw∏aszcza
w 2001 r., silny spadek wzrostu gospodarczego w krajach UE, szczególnie w Niemczech. Dane o wartoÊci
polskiego eksportu do krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej potwierdzajà znaczenie kryzysu rosyjskiego, choç jednoczeÊnie wskazujà, ˝e jego wp∏yw by∏
krótkotrwa∏y i ogranicza∏ si´ jedynie do 1999 r.
W 2000 r. bezwzgl´dna wartoÊç eksportu do tych krajów w∏aÊciwie zrówna∏a si´ ju˝ z poziomem z 1998 r.
(patrz wykres 6). Spadek wartoÊci eksportu dotyczy∏
przede wszystkim ˝ywnoÊci i zwierzàt (-18,4%) oraz towarów i transakcji niesklasyfikowanych (-15,9%).
WÊród przyczyn wzrostu bezrobocia nale˝y tak˝e
wymieniç czynniki o charakterze typowo strukturalnym. Ograniczenie mo˝liwoÊci zbytu na rynku rosyjskim spowodowa∏o, ˝e wiele przedsi´biorstw (szczególnie ma∏ych i Êrednich) upad∏o bàdê zosta∏o zmuszonych do przestawienia produkcji na rynek krajowy lub

Wykres 6 Polski eksport do krajów Unii Europejskiej i Europy Ârodkowo-Wschodniej
w latach 1998-2002 (mld USD)
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na eksport do krajów UE21. Sprostanie wymaganiom
tych rynków, g∏ównie pod wzgl´dem jakoÊciowym, by∏o przyczynà przeprowadzenia w wielu firmach wewn´trznej restrukturyzacji, polegajàcej g∏ównie na poprawie efektywnoÊci i redukcji zb´dnego zatrudnienia.
Zmieni∏a si´ przez to struktura popytu na prac´, dyskryminujàc g∏ównie osoby o ni˝szych kwalifikacjach.
Dodatkowym czynnikiem zwi´kszajàcym liczb´ zwolnieƒ by∏y trudnoÊci sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw ze zdobywaniem rynków w krajach UE, wynikajàce m.in. ze zmiany skali dzia∏ania i braku kana∏ów
dystrybucji.
Bli˝sza analiza sytuacji na polskim rynku pracy
w poszczególnych sekcjach gospodarki pozwala zauwa˝yç, ˝e w analizowanym okresie najwi´ksza redukcja liczby pracujàcych dokona∏a si´ w przetwórstwie
przemys∏owym (20%) i budownictwie (oko∏o 30%).
Z drugiej strony nale˝y podkreÊliç, ˝e w tym samym
czasie liczba pracujàcych w sekcji obs∏uga nieruchomoÊci i firm zwi´kszy∏a si´ o ponad 200 tys., co stanowi
wzrost o ponad 40%.
Dane statystyczne pokazujà ponadto, ˝e najwi´kszy spadek liczby pracujàcych dotyczy∏ przede wszystkim osób s∏abiej wykszta∏conych oraz o ni˝szych kwalifikacjach zawodowych. Na ogólny spadek liczby pracujàcych w okresie od IV kwarta∏u 1998 r. do IV kwarta∏u 2002 r. w wysokoÊci 1,6 mln, liczba robotników
przemys∏owych i rzemieÊlników zmniejszy∏a si´ o ponad 800 tys. (oko∏o 30%), rolników, ogrodników, leÊników i rybaków o ponad 300 tys. (oko∏o 15%), a pracowników przy pracach prostych o 200 tys. (oko∏o 20%).
W tym samym czasie liczba pracujàcych specjalistów,
techników i Êredniego personelu praktycznie si´ nie
zmieni∏a. Mo˝na przypuszczaç, ˝e w okresie
1999–2002 dosz∏o do znacznej redukcji przerostów zatrudnienia, odziedziczonych po poprzednim systemie
gospodarczym, które nie zosta∏y wyeliminowane w poprzednich latach.
Niewàtpliwie istotnym czynnikiem, który determinuje sytuacj´ na rynku pracy w Polsce, sà tak˝e wysokie koszty pracy w porównaniu z pozosta∏ymi krajami
regionu. Uwzgl´dniajàce wydajnoÊç jednostkowe koszty pracy w pozarolniczych sekcjach gospodarki w 2002 r.
by∏y w Polsce wy˝sze ni˝ na S∏owacji i W´grzech odpowiednio o 16% i 11%, choç z drugiej strony ni˝sze
o 7% ni˝ w Czechach22. Bardziej szczegó∏owe omówienie zagadnienia kosztów pracy przekracza jednak ramy
niniejszego opracowania.
Wydaje si´, ˝e sam system zasi∏ków dla bezrobotnych nie mia∏ istotnego wp∏ywu na wzrost bezrobocia
w Polsce w okresie drugiej fali bezrobocia, gdy˝ prawo
do otrzymywania pomocy materialnej z Urz´dów Pracy
mia∏o zaledwie oko∏o 20% bezrobotnych. S∏aba moty21 A.B. Czy˝ewski: Wzrost gospodarczy a popyt na prac´. „Bank i Kredyt” nr
11-12 /2002.
22 M. Gronicki: Polacy bardziej wydajni. „Rzeczpospolita” 31.01.2003 r.
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wacja do aktywnego poszukiwania pracy wynika∏a raczej z hojnego systemu pomocy socjalnej w postaci rent
chorobowych oraz zasi∏ków i Êwiadczeƒ przedemerytalnych. Choç instrumenty te nie by∏y bezpoÊrednio
skierowane do bezrobotnych, jednak mog∏y stanowiç
wystarczajàce êród∏o utrzymania ca∏ych gospodarstw
domowych, w których by∏y osoby bezrobotne.

4. Estymacja NAIRU dla gospodarki Polski
Do estymacji poziomu NAIRU wykorzystuje si´ zazwyczaj krzywà Phillipsa. Ilustruje ona historycznà zale˝noÊç pomi´dzy tempem wzrostu p∏ac a poziomem bezrobocia. Je˝eli nada si´ wynikom szerszà interpretacj´
i potraktuje poziom bezrobocia jako ogólny wskaênik
aktywnoÊci gospodarczej, a zmiany p∏ac jako czynnik
okreÊlajàcy ruch cen, to otrzyma si´ kompletnà teori´
inflacji cenowej.
Aby oszacowaç NAIRU, równanie krzywej Phillipsa nale˝y uzupe∏niç zmiennymi, które b´dà aproksymowa∏y wstrzàsy w gospodarce (zmiana realnych stóp
procentowych, ceny importu, ceny noÊników energii,
iloraz produktywnoÊci i kosztów jednostkowych).
Uk∏ad równaƒ mo˝e wówczas zostaç zapisany w nast´pujàcej postaci23:

∆πt = β( L )∆πt −1 + α( L )(ut − ut∗ ) + δ( L )zt −1 + ξt ,
ut∗ = ut∗−1 + ω t ,

(1)

(2)

gdzie:
π - wskaênik inflacji,
u - stopa bezrobocia,
u* - NAIRU,
z - wstrzàsy.
Do oszacowania powy˝szego uk∏adu konieczne
jest wyznaczenie specyfikacji równania (1) (np. d∏ugoÊci opóênieƒ). Poniewa˝ w równaniu wyst´puje wielkoÊç nieobserwowalna, wyjÊciowe NAIRU wyznacza
si´ za pomocà filtru Hodricka-Prescotta (niestety ju˝ na
tym etapie mogà wystàpiç komplikacje, ze wzgl´du na
niedoskona∏oÊç metody H-P na koƒcach próby). Nast´pnie wyznacza si´ optymalnà specyfikacj´ równania
(1) i stosuje procedur´ filtru Kalmana dla uk∏adu równaƒ (1), (2).
Ju˝ na wst´pie pojawi∏y si´ trudnoÊci, gdy˝ próby
oszacowania równania (1) nie przynios∏y zadowalajàcych rezultatów. Ze wzgl´du na krótkà prób´ postanowiono zrezygnowaç z procedury H-P i oszacowaç równanie w postaci:

23 R.J. Gordon (1996): The Time-Varing NAIRU and its implications for economics policy. NBER Working Papers No. 5735; A. Meyler (1999): The Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) in Small Open Economy: The Irish Conext. Central Bank of Ireland Technical Paper.
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∆πt = β( L )∆πt −1 + α( L )ut + δ( L )zt −1 + ξt

(3)

Ostatecznie do dalszych badaƒ zosta∏a wybrana
nast´pujàca specyfikacja:

∆πt = θ1 + α 2 BAELt + δ 3 ∆zt + δ 4 Rt −1 + ξt

NAIRU = f −1((

(4)

gdzie:
π - logarytm wskaênika inflacji o podstawie Êrednia z 1995 r. = 100,
BAEL - stopa bezrobocia BAEL,
z - logarytm wydajnoÊci pracy w przemyÊle,
R - rzeczywista stopa procentowa.
Nast´pnie zmodyfikowane równanie (4), z w∏àczonà stopà NAIRU, oszacowano za pomocà filtru
Kalmana. Otrzymano nast´pujàce rezultaty (patrz wykres 7):
– stopa NAIRU kszta∏towa∏a si´ w badanym okresie (1997–2002 r.) w przedziale 12-14%,
– od po∏owy 1999 r. NAIRU kszta∏tuje si´ znacznie
poni˝ej stopy bezrobocia rejestrowanego i BAEL.
Kolejna metoda, którà próbowano oszacowaç stop´
NAIRU, pochodzi z tekstu F. Nishizaki24. Do opisu zjawiska wykorzystano krzywà Phillipsa z adaptacyjnymi
oczekiwaniami inflacyjnymi. Estymowano parametry
nast´pujàcego równania:

∆π = α + β( L )f (U ) + γΖ + δ( L )(∆πe )

U - stopa bezrobocia BAEL,
Z - wstrzàsy poda˝owe oraz strukturalne czynniki
wp∏ywajàce na rynek pracy (udzia∏ osób m∏odych i starych w ca∏kowitej liczbie osób zdolnych do pracy).
Zak∏adajàc, ˝e ∆π = ∆πe i rozwiàzujàc wzgl´dem U,
otrzymujemy:
−1
(α + γΖ ))
β

(6)

Zazwyczaj funkcja f(...) przyjmuje najprostszà postaç: f(U) = U lub f(U) = 1/U. Powy˝sza metoda nie
da∏a zadowalajàcych wyników na próbie kwartalnej,
gdy˝ oszacowane wartoÊci NAIRU ÊciÊle podà˝a∏y za
obserwowanà stopà bezrobocia.
Interesujàce wyniki osiàgni´to za pomocà metody
zaproponowanej w tekÊcie D. Staiger i in.25, bazujàcej
na krótkookresowej krzywej Phillipsa.
Stop´ nieprzyspieszajàcà inflacji otrzymuje si´
z równania:

25 D. Staiger, J.H. Stock, M.W. Watson (2001): Price, Wages and the U. S.
NAIRU in the 1990s. NBER Working Papers No. 8320.

Wykres 7 Stopa bezrobocia BAEL oraz stopa
NAIRU
22
NAIRU
20
Stopa bezrobocia BAEL

(5)

18
16

gdzie:
π - wskaênik inflacji,
πe - oczekiwana inflacja,

14
12
10
1995

24 F. Nishizaki (1997): The NAIRU in Japan: Measurment and its Implications. OECD.
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èród∏o: obliczenia w∏asne.

Tabela 1 Wyniki oszacowania równania (4)
Zmienna zale˝na: DLOG(CPI)
Metoda: MNK
Próba: 1995:2 2002:4
Liczba obserwacji: 31
DLOG(CPI) = C(1) +C(2)*(R(-1)) +C(3)*DLOG(Z)+C(4)*(BAEL)
Oszacowane

B∏´dy

Statystyka

parametry

standardowe

t-Studenta

C(1)

0,068319

0,011106

6,151752

0,0000

C(2)

-0,003915

0,001313

-2,982347

0,0060

C(3)

-0,107813

0,034762

-3,101440

0,0045

C(4)

-0,002066

0,000782

-2,640620

R2

0,523655

Êrednia zmiennej objaÊnianej

Skorygowany R2

0,470728

odchylenie standardowe zmiennej objaÊnianej

0,018863

B∏´dy standardowe

0,013723

kryterium informacyjne Akaike

-5,619599

kryterium informacyjne Schwarza

-5,434568

Suma kwadratów reszt
Logarytm funkcji wiarygodnoÊci

0,005085
91,10378

statystyka Durbina-Watsona

Prawdopodobieƒstwo

0,0136
0,023607

1,847279
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∆πt = α + βU t

(7)

Wykres 8 Graficzna interpretacja wyników
estymacji równania (6)

zak∏adajàc ∆πt = 0

D(CPI) NAIRU = 14,1

y = -0.174x + 2.454

BAEL v D(CPI)

1.5
01.2000

1.0

α
NAIRU =
β

03.2000

0.5

(8)

0.0

02.2001

02.2000

-0.5

Niestety powy˝sza metoda (równanie szacowane
na danych kwartalnych od I kwarta∏u 1993 r. do IV
kwarta∏u 2002 r.) równie˝ nie przynios∏a zadowalajàcych rezultatów. Ujemna korelacja pomi´dzy bezrobociem a inflacjà jest bowiem obserwowana dopiero od
2000 r. W nast´pnym kroku skrócono zatem prób´ do
okresu od I kwarta∏u 2000 do IV kwarta∏u 2002 r. Otrzymano oszacowania (patrz: tabela 2 i wykres 8), które
w efekcie da∏y stop´ bezrobocia nieprzyspieszajàcà inflacji na poziomie 14,1%.
Wyniki oszacowania wskazujà na znacznà ujemnà
korelacj´ pomi´dzy inflacjà a bezrobociem i wydajà si´
sensowne. Nale˝y jednak interpretowaç je z du˝à
ostro˝noÊcià ze wzgl´du na bardzo s∏abe w∏asnoÊci statystyczne tak oszacowanego modelu. Po zamianie indeksu inflacji z CPI na inflacj´ bazowà otrzymano
NAIRU równe 13,9%, która niewiele ró˝ni si´ od oszacowanego poprzednio26.
Istnieje niewiele podobnych badaƒ przeprowadzonych dla polskiej gospodarki. Oszacowania stopy
NAIRU przedstawione przez BRE Bank SA27 dla lat
2001–2002 oscylujà wokó∏ 15%. Szacunki bezrobocia
wolnorynkowego (które mo˝e byç uto˝samiane ze stopà bezrobocia NAIRU) przedstawione przez G. Kuczyƒskiego i K. Strza∏´28 wskazujà natomiast, ˝e w czwartym kwartale 2000 r. stopa bezrobocia wolnorynkowego osiàgn´∏a 14%. Przedstawione przez autorów oszacowanie stopy NAIRU potwierdza zatem wyniki cytowanych badaƒ.
Próby oszacowania NAIRU na próbie obejmujàcej
okres od 1993 r. do 2002 r. nie da∏y zadowalajàcych
26 Szerzej o wp∏ywie ró˝nych mierników inflacji na szacunki stopy NAIRU
np.: A. Estrada i in. (2000): Measuring the NAIRU in the Spanish economy.
Banco de Espana.
27 Miesi´czny Przeglàd Makroekonomiczny BRE Bank SA, listopad 2002 r.
28 G. Kuczyƒski, K. Strza∏a: Krzywa Phillipsa w Polsce w okresie transformacji – mit czy fakt. Gdaƒsk, 2001.
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wyników z kilku powodów. Po pierwsze, próba wynoszàca 38 obserwacji kwartalnych wydaje si´ za krótka
(badania zagraniczne wykorzystujà próby oko∏o 30-letnie). W poczàtkowym okresie próby gospodarka nie zachowuje si´ w pe∏ni rynkowo, nie przesz∏a równie˝ pe∏nego cyklu koniunkturalnego. Bezrobocie w Polsce
w latach 90. mia∏o charakter transformacyjny, zatem
w badaniu konieczne by∏oby wy∏àczenie ze stopy bezrobocia frakcji, która nie podlega procesom rynkowym29. Na koƒcowy efekt pewien wp∏yw mia∏y równie˝ czynniki egzogeniczne (np.: kryzys rosyjski). Podsumowujàc mo˝na stwierdziç, ˝e na gruncie gospodarki polskiej okresu transformacji (podobnie jak w wielu
innych gospodarkach) niezwykle trudno jest zweryfikowaç hipotez´ NAIRU. W okresie transformacji na inflacj´ i bezrobocie wp∏ywa wiele dodatkowych czynników, a ich poprawna kwantyfikacja jest niezwykle
trudna.
Przedstawione powy˝ej oszacowania stopy
NAIRU zosta∏y wykonane na podstawie danych statystycznych dotyczàcych stopy bezrobocia pochodzàcych z Badaƒ AktywnoÊci Ekonomicznej LudnoÊci
(BAEL). Autorzy Êwiadomie zrezygnowali z danych
o wysokoÊci stopy bezrobocia wyliczanych na podstawie danych z urz´dów pracy30, uznajàc je za niewystar-

29 Ibidem.
30 Sceptyczny stosunek do publikowanych danych o stopie bezrobocia rejestrowanego potwierdza zapowiedziana przez GUS korekta wysokoÊci stopy
bezrobocia w 2004 r.

Tabela 2 Wyniki oszacowania równania (7)
Oszacowane
parametry

B∏´dy
standardowe

Statystyka
t-Studenta

Prawdopodobieƒstwo

C(1)

2,454042

3,401464

0.,721466

0,4871

C(2)

-0,173959

0,187282

-0,928864

0,3748

R2

0.079426

Êrednia zmiennej objaÊnianej

-0,693167

Skorygowany R2

-0,012631

odchylenie standardowe zmiennej objaÊnianej

1,031679

B∏´dy standardowe

1,038175

kryterium informacyjne Akaike

3,063817

Suma kwadratów reszt

10,77807

kryterium informacyjne Schwarza

3,144635

Logarytm funkcji wiarygodnoÊci

-16,38290

statystyka Durbina-Watsona

1,850801
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czajàco wiarygodne. Wynika to z tego, ˝e rejestracja
osób w urz´dach pracy nie zawsze jest motywowana
faktycznym poszukiwaniem pracy i gotowoÊcià do jej
podj´cia. Autorzy sà Êwiadomi niedoskona∏oÊci danych BAEL, ale jednoczeÊnie uznali, ˝e zdecydowanie
lepiej odzwierciedlajà sytuacj´ na rynku pracy w Polsce. Dowodem na to, ˝e oba êród∏a danych pokazujà zawy˝one poziomy bezrobocia w Polsce, mo˝e byç „Diagnoza spo∏eczna 2003”31. Autorzy tego badania, pos∏ugujàc si´ ró˝nymi definicjami osób bezrobotnych, starali si´ oszacowaç faktycznà stop´ bezrobocia w Polsce
w marcu 2003 r. Przyjmujàc najszerszà definicj´ bezrobocia, ograniczajàcà si´ wy∏àcznie do rejestracji w urz´dzie pracy, w badanej przez nich próbie stopa bezrobocia wynosi∏a 19,6%. Po zaw´˝eniu kategorii bezrobotnych do osób zarejestrowanych i jednoczeÊnie wyra˝ajàcych gotowoÊç do podj´cia pracy, stopa bezrobocia
wynios∏a 16,6%, a po wprowadzeniu wymogu poszukiwania pracy – 14,8%. Przy stosowaniu najw´˝szej definicji – osoby bezrobotnej, poszerzonej dodatkowo o warunek niepracowania w pe∏nym wymiarze godzin oraz
dysponowania dochodem nie wy˝szym ni˝ 850 z∏ miesi´cznie – stopa bezrobocia wynios∏a „jedynie” 13,5%.
Oznacza to, ˝e faktyczna stopa bezrobocia jest w Polsce
ni˝sza, ni˝ podajà to pozosta∏e êród∏a o oko∏o 4,8-6,1
punktu procentowego. Niestety, ten szacunek dotyczy
wy∏àcznie marca 2003 r. i dlatego nie mo˝na go wykorzystaç do szacowania przedstawionej powy˝ej stopy
NAIRU. Niemniej jednak nale˝y mieç ÊwiadomoÊç du˝ego zawy˝enia poziomu u˝ytej stopy bezrobocia BA-

31 J. Czapiƒski, T. Panek (red.) (2003): Diagnoza spo∏eczna 2003. WSPiZ Warszawa.
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EL. Nie wiadomo jednak, czy relatywny rozmiar tej
dysproporcji by∏ sta∏y w ca∏ym okresie, czy te˝ charakteryzowa∏ si´ narastaniem w ostatnich latach.

5. Podsumowanie
1. Stopa NAIRU w Polsce w latach 2000–2002
ukszta∏towa∏a si´ na bardzo wysokim poziomie (oko∏o
13–15%). Oznacza to, ˝e faktyczna stopa bezrobocia
przewy˝sza∏a oszacowanà stop´ NAIRU o oko∏o
5 punktów procentowych. Jednak z uwagi na ograniczonà wiarygodnoÊç dost´pnych danych statystycznych nadwy˝k´ t´ nale˝y interpretowaç z du˝à ostro˝noÊcià.
2. Zdaniem autorów, nieoptymalnie skoordynowana polityka makroekonomiczna (policy-mix) w znacznej mierze przyczyni∏a si´ do podniesienia kosztów
dezinflacji, co doprowadzi∏o do gwa∏townego wzrostu
stopy bezrobocia.
3. Druga fala bezrobocia dotkn´∏a g∏ównie osób
z dzia∏ów: przetwórstwo przemys∏owe oraz budownictwo.
Redukcja zatrudnienia dotyczy∏a przede wszystkim
tych, których praca wymaga∏a ni˝szych kwalifikacji zawodowych. Na tej podstawie mo˝na przypuszczaç, ˝e
przyczynà zwolnieƒ mog∏a byç zarówno likwidacja
przerostów zatrudnienia, jak równie˝ zmiana struktury
popytu na prac´, na korzyÊç osób lepiej wykwalifikowanych.
4. Du˝a ró˝nica pomi´dzy bezrobociem obserwowanym a stopà NAIRU wraz z ma∏à elastycznoÊcià rynku pracy mo˝e przyczyniç si´ do wystàpienia zjawiska
histerezy i podniesienia stopy NAIRU w przysz∏oÊci.

Bibliografia
1. L. Ball (1996): Disinflation and the NAIRU. NBER Working Paper 5520.
2. A.B. Czy˝ewski: Wzrost gospodarczy a popyt na prac´. „Bank i Kredyt” nr 11-12/2002.
3. J. Czapiƒski, T. Panek (red.) (2003): Diagnoza spo∏eczna 2003. Warszawa, WSPiZ.
4. A. Estrada i in. (2000): Measuring the NAIRU in the Spanish economy. Banco de Espana.
5. A. Estrella, F.S. Mishkin (1998): Rethinking the Role of NAIRU in Monetary Policy: Implications of Model Formulation and Uncertainty. NBER Working Paper No. 6518.

BANK I KREDYT m a rz e c 2 0 0 4

Makroekonomia

6. S. Fabiani, R. Mestre (2001): A system approach for measuring the euro area NAIRU. ECB Working Papers No. 65.
7. R.J. Gordon (1996): The Time-Varing NAIRU and its implications for economics policy. NBER Working Papers
No. 5735.
8. M. Gronicki: Polacy bardziej wydajni. „Rzeczpospolita” 31.01.2003 r.
9. J.P. Judd (1997): NAIRU: Is It Useful for Monetary Policy? Federal Reserve Bank of San Francisco, „Economic
Letter” 97-35.
10. G. Kuczyƒski, K. Strza∏a (2001): Krzywa Phillipsa w Polsce w okresie transformacji – mit czy fakt. Uniwersytet
Gdaƒski, materia∏ powielony.
11. E. Kwiatkowski Strukturalne determinanty naturalnej stopy bezrobocia, Bank i Kredyt 11-12/2002.
12. R. Layard, S. Nickell, R. Jackman (1991): Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market.
Oxford, Oxford University Press.
13. Ch. Melliss, A.E. Webb (1997): The United Kingdom NARU: Concepts, Measurement and Policy Implications.
OECD Working Paper No. 182.
14. A. Meyler (1999): The Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) in Small Open Economy:
The Irish Conext. Central Bank of Ireland Technical Paper.
15. F. Nishizaki (1997): The NAIRU in Japan: Measurment and its Implications. OECD.
16. P. Richardson, L. Boone, C. Giorno, M. Meacci, D. Rae, D. Turner (2000): The concept, Policy Use and Measurement of Structural Unemployment: Estimating a Time Varying NAIRU across 21 OECD Countries. OECD.
17. D. Staiger, J.H. Stock, M.W. Watson (1997): How precise are estimates of the natural rate of unemployment? w:
C.D. Romer, D.H. Romer (red.): Reducing Inflation: Motivation and Strategy. University of Chicago Press.
18. D. Staiger, J.H. Stock, M.W. Watson (2001): Price, Wages and the U. S. NAIRU in the 1990s. NBER Working Papers No. 8320.
19. J.H. Stock, M.W. Watson (1999): Forecasting Inflation. „Journal of Monetary Economics”, vol. 44 (2).
20. J. Svejnar (2002): Transition Economies: Performance and Challenges. „Journal of Economic Perspectives”.
21. M. Socha, U. Sztanderska (2000): Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Warszawa PWN.
22. J. Tobin (1998): Supply Constraints on Employment and Output: NAIRU versus Natural Rate. Referat wyg∏oszony na konferencji „Theory, reality, and social commitment: the economist’s stance”, Rzym 21-23 listopada
1998 r.
23. A. Wojtyna (red.) (1999): Alternatywne strategie dezinflacji. Warszawa CASE.

15

