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Wprowadzenie

Prezentowana dysertacja wpisuje si¦ w nurt literatury koncentruj¡cej si¦ na analizie ¹ródeª oraz

mechanizmów powoduj¡cych �uktuacje gospodarcze. Pocz¡wszy od przeªomowej pracy Kydland i

Prescott (1982), ekonomi±ci zacz¦li u»ywa¢ stochastycznych modeli równowagi ogólnej (Dynamic

Stochastic General Equilibrium, DSGE) do opisu zachowania si¦ gospodarki w ramach cyklu ko-

niunkturalnego. Metodyka ta stosowana byªa pocz¡tkowo do modeli wywodz¡cych si¦ z tradycji

neoklasycznej (tzw. szkoªa realnego cyklu koniunkturalnego, por. np. Prescott, 1986), jednak z

czasem znalazªa równie» zastosowanie w modelowaniu wywodz¡cym si¦ z tradycji neokeynesowskiej

(por. np. Christiano, Eichenbaum, i Evans, 2005).

Literatura przedmiotu de�niuje cykl koniunkturalny jako �uktuacje o okresie trwania od 1

roku do 8 lat, czerpi¡c z analizy cykli przeprowadzonej przez Burns i Mitchell (1946). Jednak»e

w ostatnich latach, coraz wi¦cej ekonomistów zacz¦ªo podkre±la¢ istotno±¢ cykli gospodarczych o

dªu»szym okresie trwania. Blanchard (1997) i Solow (2000) byli jednymi z pierwszych ekonomi-

stów zwracaj¡cych uwag¦ na znaczenie cykli o dªu»szym okresie trwania, podkre±laj¡c ponadto

potrzeb¦ prac nad modelami b¦d¡cymi w stanie odwzorowa¢ ich charakterystyki. Comin i Ger-

tler (2006) zde�niowali formalnie cykle o dªu»szym okresie trwania, wprowadzaj¡c do literatury

poj¦cie cyklu ±redniookresowego, obejmuj¡cego �uktuacje gospodarcze o dªugo±ci trwania powy»ej

1 roku, ale krótszej ni» 50 lat. W ramach cyklu ±redniookresowego wyró»nili oni: 1) komponent

koniunkturalny, obejmuj¡cy �uktuacje o okresie pomi¦dzy 1 a 8 lat oraz 2) komponent ±rednio-

okresowy, obejmuj¡cy wahania gospodarcze o cz¦stotliwo±ci od 8 do 50 lat. W dysertacji przyj¦to

analogiczne de�nicje cyklu ±redniookresowego (nazywanego równie» w pracy skrótowo cyklem) i

obu jego komponentów.

Comin i Gertler dokumentuj¡ ponadto ±redniookresowe wªasno±ci danych makroekonomicz-

nych, jak równie» konstruuj¡ stochastyczny model równowagi ogólnej b¦d¡cy w stanie odwzoro-

wa¢ charakterystyki cyklu ±redniookresowego. W tym celu rozszerzaj¡ oni standardowy model

klasy DSGE poprzez uwzgl¦dnienie procesu tworzenia nowych dóbr, odbywaj¡cego si¦ w sekto-

rze badawczo-rozwojowym gospodarki (B+R, por. Romer, 1990), tj. zagadnie« z zakresu teorii

wzrostu endogenicznego. Jedn¡ z najwa»niejszych konkluzji pracy Comina i Gertlera jest fakt,

»e zaburzenia identy�kowane zazwyczaj z wahaniami koniunkturalnymi mog¡ generowa¢ równie»

wahania ±redniookresowe.

Comin i Gertler w swojej analizie skoncentrowali si¦ gªównie na rynkach dóbr i kapitaªu, pozosta-

wiaj¡c miejsce na kontynuacj¦ bada« nad ±redniookresowymi wªasno±ciami rynku pracy. Prezento-

wana dysertacja próbuje uzupeªni¢ t¦ luk¦, gdy» istniej¡ca dotychczas literatura nie zaproponowaªa
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spójnego modelu wyja±niaj¡cego zachowanie zmiennych opisuj¡cych funkcjonowanie rynku pracy

w ±rednim okresie. Cz¡stkowe badania w tym zakresie obejmuj¡ prac¦ Hall (2005b), który zapre-

zentowaª dowody empiryczne istnienia oraz wªasno±ci ±redniookresowe cyklu na rynku pracy ale

nie zaproponowaª modelu wyja±niaj¡cego te wahania. Ponadto, wcze±niejsza literatura, cho¢ nie

dotyczyªa bezpo±rednio �uktuacji ±redniookresowych, pozwala wskaza¢ na pewne mo»liwe ¹ródªa

zmian bezrobocia w ±rednim okresie. Przykªadem mog¡ by¢ prace zapocz¡tkowane przez Blanchard

i Summers (1987), które podkre±laj¡ znaczenie efektu histerezy w ramach modelu insider-outsider,

lub procesów demogra�cznych, np. baby-boom (por. np. Flaim, 1990). Podej±cia te zakªadaj¡ jed-

nak, »e ±redniookresowe zjawiska zachodz¡ce na rynku pracy s¡ wyizolowane od reszty gospodarki

i s¡ powodowane przez zaburzenia wywodz¡ce si¦ wªa±nie z rynku pracy.

W prezentowanej dysertacji przyj¦to zupeªnie odmienne spojrzenie. Zgodnie ze standardo-

wym podej±ciem szkoªy realnego cyklu koniunkturalnego zaªo»ono, »e to zaburzenia zachodz¡ce

na rynku dóbr s¡ gªównym ¹ródªem �uktuacji, a odpowiednie mechanizmy ekonomiczne, tj. me-

chanizmy poszukiwa« na rynku pracy (zgodne z podej±ciem Diamonda-Mortensena-Pissaridesa,

por. np. Pissarides, 2000), przenosz¡ te zaburzenia na rynek pracy. Ponadto, wykorzystuj¡c wy-

niki otrzymane przez Comina i Gertlera, zaªo»ono, »e powi¡zanie pomi¦dzy �uktuacjami krótko- a

±redniookresowymi mo»na wytªumaczy¢ na gruncie teorii wzrostu, a dokªadniej modelu nakªadów

na B+R (por. Romer, 1990).

Tezy badawcze

Prezentowana dysertacja skªada si¦ z sze±ciu rozdziaªów, które koncentruj¡ si¦ na wery�kacji na-

st¦puj¡cych tez badawczych:

1. Zmienno±¢ aktywno±ci gospodarczej w ±rednim okresie jest równie istotna jak zmienno±¢

obserwowana w ramach cyklu koniunkturalnego (business cycle).

2. Du»a cz¦±¢ �uktuacji ±redniookresowych na rynkach dóbr i pracy mo»e mie¢ wspólne ¹ródªa.

3. Mechanizm wzrostu endogenicznego jest w stanie wyja±ni¢ znaczn¡ cz¦±¢ �uktuacji ±rednio-

okresowych.

Pierwszy rozdziaª dysertacji wprowadza w tematyk¦ pracy oraz umiejscawia j¡ w kontek±cie ist-

niej¡cej literatury ekonomicznej. Przegl¡d literatury podzielony zostaª na trzy obszary istotne z

perspektywy prezentowanej pracy. Poniewa» dysertacja skupia si¦ na cyklicznych aspektach wzro-

stu gospodarczego, dokonano przegl¡du literatury opisuj¡cej wahania koniunkturalne, zarówno w

nurcie neoklasycznym, jak równie» w nurcie neokeynesowskim. Ponadto, pierwszy rozdziaª zawiera
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krótki przegl¡d literatury po±wi¦conej opisowi zachowania gospodarek w ±rednim okresie - tradycyj-

nych podej±¢ do cykli opartych na ich dªugo±ci, deterministycznych modeli wzrostu gospodarczego,

jak równie» literatury opisuj¡cej ±redniookresowe �uktuacje na rynku pracy (równie» w kontek±cie

persystentnych ró»nic w poziomach stopy bezrobocia w Stanach Zjednoczonych i du»ych krajach

europejskich w latach 80-tych i 90-tych XX wieku). Dokonano równie» przegl¡du literatury po-

szukiwa« na rynku pracy (tzw. teoria search-matching) - kolejnego istotnego elementu skªadowego

modelu teoretycznego prezentowanego w dysertacji - koncentruj¡c si¦ zarówno na teoretycznych

aspektach procesu poszukiwa«, jak równie» na dokonuj¡cym si¦ post¦pie we wprowadzaniu modelu

rynku pracy opartego na teorii poszukiwa« do modeli cyklu koniunkturalnego.

Istotno±¢ �uktuacji w cz¦stotliwo±ciach ±redniookresowych

Drugi rozdziaª dysertacji po±wi¦cony jest wery�kacji pierwszej tezy badawczej. Aby oceni¢ rela-

tywn¡ istotno±¢ komponentu ±redniookresowego dokonano dekompozycji najwa»niejszych makro-

ekonomicznych szeregów czasowych opisuj¡cych gospodark¦ Stanów Zjednoczonych w okresie po II

Wojnie �wiatowej. Wykorzystano w tym celu optymalny �ltr pasmowo-przepustowy opracowany

przez Christiano i Fitzgerald (1999), który jest dobrze przystosowany do przyj¦tej de�nicji cyklu

±redniookresowego i jego komponentów.

Przeprowadzona analiza pokazaªa, »e wariancja �uktuacji ±redniookresowych jest znaczna - od-

notowano wysokie odchylenia standardowe komponentu ±redniookresowego cyklu (w przypadku

PKB, konsumpcji i pªac realnych - wyra¹nie wy»sze ni» komponentu koniunkturalnego). Wyniki

te zostaªy nast¦pnie zwery�kowane poprzez bezpo±rednie zastosowanie metod analizy spektralnej

do rozpatrywanych szeregów. Dekompozycja wariancji, wyznaczona na podstawie periodogramu

potwierdziªa istotny udziaª �uktuacji w cz¦stotliwo±ciach ±redniookresowych w caªej wariancji ana-

lizowanych szeregów czasowych.

Poza analizami pozytywnie wery�kuj¡cymi pierwsz¡ tez¦ badawcz¡ dysertacji, drugi rozdziaª

opisuje tak»e podstawowe wªasno±ci badanych szeregów, w szczególno±ci podkre±laj¡c bardzo wy-

sok¡ zmienno±¢ stopy bezrobocia (w caªym zakresie cz¦stotliwo±ci), wysok¡ persystencj¡ kompo-

nentów ±redniookresowych cyklu, umiarkowan¡ procykliczno±¢ pªac realnych oraz silnie ujemne

nachylenie krzywej Beveridge'a, tj. zale»no±ci mi¦dzy liczb¡ bezrobotnych i liczb¡ wakatów, w ca-

ªym zakresie cz¦stotliwo±ci. Ponadto, zaobserwowano bardzo zbli»on¡ charakterystyk¦ cykliczno±ci

analizowanych komponentów koniunkturalnych i ±redniookresowych. Sugeruje to, »e mechanizmy

ekonomiczne rz¡dz¡ce zachowaniem si¦ zmiennych makroekonomicznych w obu zakresach cz¦stotli-

wo±ci mog¡ mie¢ te same ¹ródªa. Ta ostatnia obserwacja wskazuje, »e przyj¦te w pracy podej±cie,

polegaj¡ce na konstrukcji modelu obja±niaj¡cego zachowanie si¦ gospodarki w caªym zakresie anali-
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zowanych cz¦stotliwo±ci i poszukuj¡cego wspólnych ¹ródeª �uktuacji na wszystkich rozpatrywanych

rynkach, jest spójne z danymi.

Opis modelu

Trzeci rozdziaª przedstawia szczegóªy zaproponowanego modelu ekonomicznego, który jest nowa-

torskim wkªadem prezentowanej dysertacji do rozwoju teorii makroekonomii. Przyj¦ta strategia

modelowania zakªada konstrukcj¦ jak najprostszego modelu, b¦d¡cego w stanie wyja±ni¢ badane

zjawiska. Ma to na celu uwypukli¢ znaczenie podkre±lanych w dysertacji mechanizmów ekonomicz-

nych prowadz¡cych do wyst¦powania ±redniookresowych �uktuacji caªej gospodarki, a w szczegól-

no±ci rynku pracy. W konsekwencji przyj¦tej strategii, za punkt wyj±cia przyj¦to standardowy

model realnego cyklu koniunkturalnego, rozszerzonego jednak»e w dwie strony. Po pierwsze - do

de�nicji równowagi wprowadzono poj¦cie bezrobocia, korzystaj¡c z teorii poszukiwa« na rynku

pracy (zgodnie z podej±ciem Diamonda-Mortensena-Pissaridesa, w skrócie DMP). Umo»liwia to

nie tylko wyci¡ganie ilo±ciowych wniosków dotycz¡cych stopy bezrobocia, ale równie» wzbogaca

mechanizmy propagacji szoków modelu. Dzieje si¦ tak, gdy» do modelu wprowadzony zostaª do-

datkowy kanaª, który pozwala modelowa¢ wpªyw zaburze« zachodz¡cych na rynku dóbr (w tym

przypadku zmian efektywno±ci procesu produkcyjnego) na zachowanie si¦ rynku pracy. Po drugie,

model zostaª wzbogacony o mechanizmy specy�czne dla teorii wzrostu endogenicznego, opisane

przez Romer (1990), które pozwalaj¡ na propagacj¦ krótkookresowych zaburze« na ±redniookre-

sowe dostosowania poziomu aktywno±ci gospodarczej poprzez inwestycje w dziaªalno±¢ innowacyjn¡

i proces wprowadzania nowych produktów na rynek.

Zaproponowany w dysertacji model nale»y do klasy modeli DSGE, i opisuje zachowanie go-

spodarki w kontek±cie mikroekonomicznych problemów optymalizacyjnych, rozwi¡zywanych przez

podmioty ekonomiczne, nakªadaj¡c jednocze±nie warunki makroekonomicznej równowagi w syste-

mie. Poni»ej zaprezentowano skrótowo problemy optymalizacyjne rozwi¡zywane przez poszczególne

grupy podmiotów dziaªaj¡cych w modelowej gospodarce.

Gospodarstwa domowe maksymalizuj¡ u»yteczno±¢ z konsumpcji bior¡c pod uwag¦ ograni-

czenie bud»etowe oraz akumulacje kapitaªu:

max
Ct,Lt,It,Kt+1

E0

∞∑
t=0

βt
(
C1−ς
t

1− ς

)
pod warunkiem:
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Ct + It + Lt + Tt + Πt = wtNt + btUt + rtKt +RtLt−1

Kt+1 = (1− δ)Kt + It

gdzie Ct, It, Lt, Kt oznaczaj¡ wielko±¢ konsumpcji, inwestycji rzeczowych, inwestycji w sektor B+R

oraz zasób kapitaªu. Nt, Ut, wt, bt, rt oraz Rt oznaczaj¡ odpowiednio liczb¦ pracuj¡cych, bezrobot-

nych, pªac¦ realn¡, wielko±¢ zasiªku dla bezrobotnych, koszt wynajmu kapitaªu oraz stop¦ zwrotu

z inwestycji w sektor B+R, natomiast Tt i Πt oznaczaj¡ podatki i zyski sektora przedsi¦biorstw.

Rynek pracy. Proces dopasowa« popytu (wakatów) i poda»y (liczba osób szukaj¡cych pracy)

dany jest funkcj¡ dopasowa«:

Mt = m (Ut, Vt) = σmU
σ
t V

1−σ
t

gdzie Vt i Mt to liczba wakatów oraz nowozawi¡zanych kontraktów o prac¦. Na jej podstawie

mo»na zde�niowa¢ prawdopodobie«stwo zapeªnienia wakatu qt = Mt

Vt
oraz prawdopodobie«stwo

znalezienia pracy st = Mt

Ut
. W konsekwencji, dynamika zatrudnienia dana jest wzorem Nt = (1 −

ρ)Nt−1+Mt−1, gdzie ρ to stopa rozwi¡zywania kontraktów, a stopa bezrobocia - Ut = 1−(1− ρ)Nt.

Producenci dóbr �nalnych dziaªaj¡ w warunkach doskonaªej konkurencji, maksymalizuj¡c

zyski i transformuj¡c At dost¦pnych w danym okresie heterogenicznych dóbr po±rednich w homo-

geniczne dobro �nalne, zgodnie z technologi¡ typu CES:

Yt =

(ˆ At

0

y(i)
1
µ di

)µ

Producenci dóbr po±rednich zakupuj¡ od sektora B+R, w zamian za wygenerowane zyski,

prawo do produkcji i technologi¦ wytwarzania okre±lonego dobra i ∈ [0, At]. Dziaªaj¡c w warunkach

konkurencji monopolistycznej maksymalizuj¡ oni strumie« zysków:

max
nt(i),vt(i),
kt(i),pt(i)

∞∑
t=0

Λ0,t

[
pt(i)
Pt

yt (i)− wt(i)nt(i)− c (vt(i), wt(i))− rt(i)kt(i)
]

przy danej technologii produkcji, dynamice zatrudnienia oraz popytu zgªaszanego przez produ-

centów dóbr �nalnych:
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yt (i) = ztkt(i)αnt(i)1−α

nt(i) = (1− ρ)nt−1(i) + qt−1vt−1(i)

yt (i) =
(
pt(i)
Pt

) −µ
µ−1

Yt

gdzie c (·) opisuje koszty zgªoszenia wakatu (dostosowa« siªy roboczej).

Pªace ustalane s¡ w procesie negocjacji typu Nasha i maksymalizuj¡ ª¡czna nadwy»k¦ z kon-

traktu o prac¦:

max
wt(i)

[
(Jt (i)− Γt (i))1−η (Wt(i)− Ut)η

]
gdzie Jt (i) oznacza warto±¢ kontraktu o prace dla �rmy, dan¡ wzorem:

Jt(i) = mct(i)fn,t(i)− wt(i) + EtΛt,t+1 [(1− ρ)Jt+1(i) + ρΓt+1 (i)]

a Γt (i) okre±la warto±¢ wakatu dla �rmy (w równowadze równ¡ 0):

Γt (i) = −c (vt (i) , wt (i)) + EtΛt,t+1 [(1− qt) Γt+1 (i) + qtJt (i)] = 0

Z perspektywy gospodarstwa domowego,Wt (i) de�niuje warto±¢ kontraktu o prac¦ dla pracownika:

Wt(i) = wt(i) + EtΛt,t+1 [(1− ρ)Wt+1(i) + ρUt+1]

natomiast Ut - warto±¢ pozostawania w stanie bezrobocia:

Ut = bt + EtΛt,t+1 [stWt+1(i) + (1− st)Ut+1]

Firmy innowacyjne w sektorze B+R maksymalizuj¡ bie»¡c¡ warto±¢ strumienia oczeki-

wanych zysków z wprowadzenia nowego produktu na rynek:

πIt (p) = EtΛt,t+1v
I
t+1(p) [At+1(p)−At(p)]− Lt(p)

u»ywaj¡c liniowej technologii produkcji nowych dóbr At+1(p) − (1− φ)At(p) = ϕtLt(p), gdzie φ

oznacza stop¦ wypadania z rynków starych produktów, a czynnik opisuj¡cy efektywno±¢ procesu
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innowacyjnego ϕt zapewnia 1) efekt zewn¦trzny, zwi¡zany z pozytywnym wpªywem istniej¡cego

zasobu wiedzy na dziaªalno±¢ innowacyjn¡, 2) �efekt zatªoczenia�, zwi¦kszaj¡cy koszty innowacji

w przypadku wielu �rm szukaj¡cych tych samych rozwi¡za« oraz 3) stacjonarno±¢ modelu. Z

kolei vIt (p) = πt + EtΛt,t+1v
I
t+1(p) jest cen¡ nowego dobra innowacyjnego, równ¡ oczekiwanemu

strumieniowi zysków, które mo»e wygenerowa¢ nowy produkt.

Opis modelu dopeªniony jest przez warunki czyszczenia si¦ rynków, opis funkcjonowania polityki

�skalnej oraz ograniczenie zasobowe gospodarki.

Czwarty rozdziaª prezentowanej dysertacji opisuje strategi¦ kalibracji parametrów modelu.

Znaczna ich cz¦±¢, szczególnie w zakresie parametrów stanu ustalonego, jest wyznaczona bez-

po±rednio na podstawie danych statystycznych opisuj¡cych gospodark¦ Stanów Zjednoczonych.

Pozostaªe parametry, w szczególno±ci odnosz¡ce si¦ do dynamicznych aspektów równowagi zostaªy

skalibrowane na podstawie dost¦pnej literatury lub, w przypadku stopy zast¡pienia, na podsta-

wie wªasno±ci modelu. Parametry procesu technologicznego (zmienno±¢ i persystencja) zostaªy

oszacowane stosuj¡c metod¦ najwi¦kszej wiarygodno±ci wykorzystuj¡cej �ltr Kalmana, na podsta-

wie danych PKB w Stanach Zjednoczonych. Innymi sªowy, procedura estymacyjna dostosowaªa

parametry procesu technologicznego oraz przebieg szoków technologicznych w taki sposób, aby

predykcje modelu byªy spójne z zachowaniem si¦ produktu w Stanach Zjednoczonych.

Dyskusja wyników przeprowadzonych analiz modelowych

Pi¡ty, najwa»niejszy rozdziaª dysertacji przeprowadza dyskusj¦ otrzymanych wyników. Niestety,

ocena podstawowej wersji modelu jest mieszana. Z jednej strony model wªa±ciwie odwzorowuje re-

latywn¡ istotno±¢ krótko- i ±redniookresowych komponentów cyklu. Ponadto, model jest w stanie

odtworzy¢ zmienno±¢ produktu przy relatywnie niskiej zmienno±ci i persystencji szoków technolo-

gicznych, co ±wiadczy o jego silnym wewn¦trznym mechanizmie ampli�kacji i propagacji szoków. Z

drugiej strony, cho¢ model jest w stanie dobrze odwzorowa¢ zachowanie si¦ zmiennych opisuj¡cych

rynek produktów, to wyra¹nie gorzej odzwierciedla zachowanie si¦ rynku pracy. W szczególno-

±ci, przewiduje on zbyt nisk¡ zmienno±¢ stopy bezrobocia (oraz innych zmiennych rynku pracy) i

przewiduje zbyt siln¡ procykliczno±¢ pªac realnych.

Literatura przedmiotu (por. np. Pissarides, 2007) podkre±la, »e standardowe uj¦cie teorii

poszukiwa« napotyka na problemy z wªa±ciwym odwzorowaniem zmienno±ci podstawowych ka-

tegorii rynku pracy. Jednak»e, wery�kacja prawdziwo±ci drugiej ze stawianych w dysertacji tez

badawczych wymaga, aby model byª w stanie dobrze odwzorowa¢ zachowanie si¦ ameryka«skiej
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gospodarki, w szczególno±ci rynku pracy. Zatem, proponowany model rozszerzono niezale»nie w

dwóch, sugerowanych przez literatur¦ przedmiotu, kierunkach.

Pierwsze rozszerzenie wprowadza dodatkowe ¹ródªo zmienno±ci w modelowej gospodarce po-

przez uwzgl¦dnienie stochastycznych zaburze« w procesie dopasowa«, które interpretujemy jako

równolegªe przesuni¦cia krzywej Beveridge'a. Zaburzenia te s¡ w swojej naturze podobne do szoku

wpªywaj¡cego na stop¦ rozwi¡zywania kontraktów o prac¦, analizowanego m.in. przez Shimer

(2005). Pokazaª on jednak, »e cho¢ wprowadzenie szoku tego typu zwi¦ksza zmienno±¢ rynku

pracy, to jednocze±nie wywoªuje inne problemy z dopasowaniem modelu do danych empirycznych.

Wyniki te zostaªy potwierdzone w prezentowanej dysertacji - rozszerzenie to doprowadziªo do zwi¦k-

szenia zmienno±ci na rynku pracy (co wi¦cej - rynek pracy staª si¦ zbyt zmienny w stosunku do

danych), ale kosztem mniejszego powi¡zania zmiennych rynku pracy z PKB. Ponadto, w efekcie

tego rozszerzenia uzyskano dodatnie nachylenie krzywej Beveridge'a, co jest niespójne z danymi

empirycznymi. Ostatecznie, nale»y wspomnie¢, »e wprowadzenie szoku dla procesu dostosowa« nie

rozwi¡zaªo problemu zbyt silnej procykliczno±ci pªac realnych. Podsumowuj¡c, dodatkowe zabu-

rzenie w procesie dopasowa« na rynku pracy rozwi¡zuje pewne problemy modelu, ale jednocze±nie

wprowadza dodatkowe niezgodno±ci z danymi, zatem nie mo»e by¢ traktowane jako ostateczny

sukces w odwzorowaniu zachowania gospodarki Stanów Zjednoczonych.

Drugie z proponowanych rozszerze« polega na wprowadzeniu dodatkowej frykcji w procesie

negocjacji pªac. Frykcja ta jest wprowadzona zgodnie z ide¡ zaproponowan¡ przez Hall (2005a)

i polega na uwzgl¦dnieniu w procesie negocjacyjnym normy pªacowej. Warto podkre±li¢, »e tego

typu sztywno±¢ pªacowa nie zaburza indywidualnych decyzji podmiotów dotycz¡cych kontraktów

o prac¦. W konsekwencji jest odporna na krytyk¦ wysuni¦t¡ przez Barro (1977) w stosunku do

standardowych modeli keynesowskich. Opisywana frykcja w procesie negocjacji zrywa bezpo±red-

nie powi¡zanie pomi¦dzy produktywno±ci¡ a pªacami, wpªywaj¡c bezpo±rednio na nadwy»k¦, jak¡

osi¡ga pracodawca z kontraktu o prac¦ i jej ksztaªtowanie si¦ w ramach cyklicznego rozwoju go-

spodarki. Prowadzi to do silniejszych zmian w wysiªku rekrutacyjnym, ilo±ci zgªaszanych wakatów

oraz w konsekwencji - do wi¦kszej zmienno±ci stopy bezrobocia.

Wprowadzenie normy pªacowej do procesu negocjacyjnego spowodowaªo polepszenie dopasowa-

nia modelu do danych, bez wprowadzania dodatkowych kosztów. Przyj¦ta strategia kalibracyjna

parametru kontroluj¡cego siª¦ dziaªania frykcji zapewniªa dopasowanie predykcji modelu w zakresie

obserwowanej skali procykliczno±ci pªac, co rozwi¡zaªo jedno ze wspomnianych wcze±niej niedoci¡-

gni¦¢ podstawowej wersji modelu. Ponadto, cho¢ nachylenie krzywej Beveridge'a jest ni»sze, ni»

to pokazuj¡ dane, to model uwzgl¦dniaj¡cy frykcj¦ procesu negocjacyjnego relatywnie dobrze od-

wzorowuje zale»no±¢ mi¦dzy wakatami i bezrobociem. Warto doda¢, »e zarówno zmienno±¢, jak i
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antycykliczno±¢ stopy bezrobocia zostaªy prawie dokªadnie odwzorowane przez model1, zarówno

w przypadku caªego cyklu ±redniookresowego, jak i jego poszczególnych komponentów. Ponadto,

dekompozycja zmienno±ci wi¦kszo±ci analizowanych kategorii makroekonomicznych mi¦dzy kompo-

nenty koniunkturalne i ±redniookresowe zostaªa poprawnie odwzorowana przez analizowany model

DSGE. Podsumowuj¡c, proponowany model z frykcj¡ procesu negocjacyjnego okazaª si¦ narz¦dziem

bardzo dobrze dopasowanym do danych i b¦d¡cym w stanie poprawnie odwzorowa¢ najwa»niej-

sze prawidªowo±ci empiryczne obserwowane w gospodarce Stanów Zjednoczonych, we wszystkich

rozpatrywanych zakresach cz¦stotliwo±ci rozwoju cyklicznego gospodarki. Warto równie» podkre-

±li¢, »e pozytywne wyniki otrzymano na podstawie modelu, którego jedynym ¹ródªem zaburze«

stochastycznych s¡ szoki technologiczne.

Z powy»szej dyskusji wynika, »e rozdziaª pi¡ty pozytywnie wery�kuje drug¡ tez¦ badawcz¡ po-

stawion¡ w prezentowanej dysertacji: mo»liwe jest skonstruowanie modelu, dobrze dopasowanego

do danych, który jest w stanie odwzorowa¢ du»¡ cz¦±¢ �uktuacji ±redniookresowych na wszystkich

rozpatrywanych rynkach za pomoc¡ tylko jednego, aczkolwiek wa»nego w ±wietle bada« przeprowa-

dzonych przez Chari, Kehoe, i McGrattan (2007), ¹ródªa zmian aktywno±ci gospodarczej - zaburze«

technologicznych procesu produkcyjnego w gospodarce.

Znaczenie mechanizmu endogenicznego wzrostu

Ostatni, szósty rozdziaª, po±wi¦cony jest wery�kacji trzeciej tezy badawczej, czyli ocenie roli jak¡

peªni mechanizm endogenicznego wzrostu w wyja±nieniu waha« ±redniookresowych. Aby oceni¢

znaczenie proponowanego mechanizmu propagacji szoków, skonstruowano (na podstawie modelu

z frykcj¡ w procesie negocjacyjnym) uproszczony model, pozbawiony mechanizmu wprowadzania

nowych dóbr na rynek. Oznacza to, »e w ka»dym okresie liczba mo»liwych do wyprodukowania

dóbr po±rednich jest staªa. Model zostaª skalibrowany analogicznie do peªnego modelu, ª¡cznie

z kalibracj¡ parametrów stochastycznego procesu zaburze« technologicznych. Uproszczony model

relatywnie dobrze odwzorowuje zmienno±¢ komponentów koniunkturalnych i ±redniookresowych cy-

klu w przypadku zmiennych opisuj¡cych rynek dóbr, jednak»e znacznie niedoszacowuje zmienno±¢

wi¦kszo±ci kategorii opisuj¡cych rynek pracy. W szczególno±ci, zmienno±¢ stopy bezrobocia zostaªa

niedoszacowana prawie o poªow¦2, zarówno w cz¦stotliwo±ciach koniunkturalnych, jak i ±rednio-

okresowych. Podobnie jest w przypadku zmienno±ci wakatów. W konsekwencji mo»na stwierdzi¢,

»e trzecia ze stawianych tez zostaªa równie» pozytywnie zwery�kowana. Co prawda mechanizm

1Momenty te (odchylenie standardowe stopy bezrobocia w relacji do odchylenia standardowego PKB oraz kore-
lacja stopy bezrobocia z PKB) wynosz¡ 5, 82 i −0, 83 w danych, oraz 5, 77 i −0, 65 w modelu

2Odchylenie standardowe stopy bezrobocia w relacji do odchylenia standardowego PKB wyniosªo 2, 93 w modelu
vs. 5, 82 w danych
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wzrostu endogenicznego wydaje si¦ mniej istotny w przypadku waha« ±redniookresowych wyst¦-

puj¡cych na rynku dóbr, to jednak jego znaczenie dla ±redniookresowych �uktuacji na rynku pracy

jest istotne.

Podsumowanie

W poj¦ciu autora dysertacji, problematyka waha« ±redniookresowych aktywno±ci gospodarczej jest

bardzo istotnym i jak do tej pory, stosunkowo maªo eksplorowanym obszarem bada« makroeko-

nomicznych. Problematyka ta jest o tyle istotna, »e standardowe modele �uktuacji gospodar-

czych koncentruj¡ si¦ na wyja±nieniu jedynie ich cz¦±ci, traktuj¡c zmienno±¢ w cz¦stotliwo±ciach

±redniookresowych jako gªadkie trendy. Przedstawione w dysertacji dowody empiryczne, sªu»¡ce

wery�kacji pierwszej ze stawianych tez, pokazuj¡ jednak, »e trendy te charakteryzuj¡ si¦ du»¡

zmienno±ci¡, która nie powinna by¢ zaniedbywana przez badaczy cyklicznego rozwoju gospodarki.

Nast¦pne dwie tezy, równie» pozytywnie zwery�kowane w dysertacji, koncentruj¡ si¦ na ¹ródªach

�uktuacji ±redniookresowych i znaczeniu mechanizmów wzrostu endogenicznego w wyja±nianiu

tych waha«. Pokazano, »e obserwowane w danych ±redniookresowe zmiany zachodz¡ce na rynku

pracy, w szczególno±ci zmiany stopy bezrobocia, mog¡ wynika¢ z zaburze« technologicznych, przez

wielu ekonomistów uwa»anych jako jedne z najwa»niejszych ¹ródeª cyklu koniunkturalnego. Dyser-

tacja podkre±la równie» w tym kontek±cie niebagatelne znaczenie mechanizmów opisywanych przez

teori¦ wzrostu endogenicznego. Alternatywne w stosunku do istniej¡cej literatury (szukaj¡cej ¹ró-

deª ±redniookresowych �uktuacji w samym rynku pracy) i pozytywnie zwery�kowane podej±cie do

wyja±nienia ±redniookresowej zmienno±ci na rynku pracy stanowi nowatorski wkªad prezentowanej

dysertacji do literatury opisuj¡cej cykliczne zachowanie si¦ rynku pracy.

Warto nadmieni¢, »e zaprezentowane w dysertacji podej±cie do ª¡cznego modelowania �uktu-

acji zarówno o charakterze koniunkturalnym, jak i ±redniookresowym, nie ma na celu stworzenia

kompleksowego modelu opisuj¡cego wszystkie aspekty rozwoju gospodarki Stanów Zjednoczonych.

Zaproponowany w dysertacji model równowagi ogólnej, b¦d¡cy nowatorskim wkªadem autora do

literatury dotycz¡cej cyklicznego rozwoju gospodarki, mo»na natomiast traktowa¢ jako propozycj¦

stosunkowo prostej konstrukcji teoretycznej, b¦d¡cej w stanie zaadresowa¢ zdecydowanie szerszy

zakres problematyki, w stosunku do tradycyjnych modeli cyklu koniunkturalnego. Ponadto, po-

dobnie jak w Comin i Gertler (2006), prezentowane podej±cie do modelowania �uktuacji dokonuje

próby poª¡czenia, w ramach jednego modelu, dwóch do niedawna traktowanych osobno teorii - teo-

rii cyklu oraz teorii wzrostu endogenicznego. Prezentowany w dysertacji model idzie jednak o krok

dalej - podkre±laj¡c znaczenie mechanizmu funkcjonowania rynku pracy dla zrozumienia procesów

gospodarczych, wª¡cza do rozwa»a« kompletny opis funkcjonowania rynku pracy w oparciu o coraz
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szerzej u»ywan¡ w modelowaniu makroekonomicznym koncepcj¦ poszukiwa« na rynku pracy.

Naturalnym i bardzo ciekawym, aczkolwiek nie b¦d¡cym przedmiotem prezentowanej dyserta-

cji, rozszerzeniem zarysowanego obszaru badawczego jest próba zastosowania mechanizmów opi-

sywanego modelu do wyja±nienia ró»nic w ksztaªtowaniu si¦ stóp bezrobocia w latach 80-tych i

90-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych i du»ych krajach Unii Europejskiej. Zastosowanie to

wydaje si¦ potencjalnie istotn¡ alternatyw¡ dla wyja±nie« tego zjawiska przytaczanych np. przez

Ljungquist i Sargent (2000) czy Prescott (2004).
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