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Pierwsze doÊwiadczenia z organizacji uroczystoÊci
wr´czenia dyplomów absolwentom studiów magisterskich
14 listopada 2009 r. w Szkole G∏ównej Handlowej w Warszawie odby∏a si´
pierwsza uroczystoÊç zakoƒczenia studiów i wr´czenia okolicznoÊciowych dyplomów dla absolwentów SGH. Zaraz
po tym wydarzeniu uda∏o nam si´ porozmawiaç z dr And˝elikà Kuênar, pe∏nomocnikiem rektora ds. absolwentów,
która by∏a odpowiedzialna za organizacj´ graduacji.
Olga Biadaƒ: Kto móg∏ wziàç udzia∏
w pierwszej uroczystej graduacji?
And˝elika Kuênar: W tym roku uro-

czystoÊç zakoƒczenia studiów zorganizowaliÊmy dla naszych absolwentów,
którzy uzyskali magisterium w roku
akademickim 2008/2009. Zaproszenie
wystosowaliÊmy zarówno do absolwentów studiów jednolitych, jak i dwustopniowych. Ze wzgl´du na reform´ studiów, zgodnà z Procesem Boloƒskim,
w pierwszym przypadku by∏ to ostatni
rok, w którym jeszcze mieliÊmy liczne
grono absolwentów, natomiast w drugim – by∏ to pierwszy rocznik absolwentów. Ze wzgl´du na specyfik´ studiowania w SGH, dajàcà du˝à dowolnoÊç terminu koƒczenia studiów, zdecydowaliÊmy si´ na przyj´cie w∏aÊnie czasu zakoƒczenia, a nie rozpocz´cia studiów jako wyznacznika przy tworzeniu grupy,
dla której zorganizowaliÊmy uroczystoÊç.
O.B.: Skàd wzià∏ si´ pomys∏ na zorganizowanie takiego wydarzenia
w Szkole G∏ównej Handlowej?
A.K.: G∏ównà pomys∏odawczynià

uroczystoÊci by∏a pani prof. Anna Karmaƒska, prorektor ds. dydaktyki i studentów. Od dawna brakowa∏o jej takiej
uroczystoÊci w kalendarzu SGH, zarówno ze wzgl´du na osobistà potrzeb´ podsumowania okresu studiów oraz po˝egnania studentów w mi∏y i zapadajàcy
g∏´boko w pami´ç sposób, jak równie˝
z powodu przywiàzywania przez w∏adze
Uczelni coraz wi´kszego znaczenia do
wzmacniania wi´zi z absolwentami. Pomys∏ prof. A. Karmaƒskiej zyska∏ uznanie i aprobat´ JM rektora prof. A. Budnikowskiego oraz w∏adz dziekaƒskich
Studium Magisterskiego. W styczniu
2009 r. rozpoczà∏ prac´ Komitet Organi-

zacyjny Graduacji Absolwentów.
O.B.: Jak przebiega∏y przygotowania?
A.K.: Zacz´∏y si´ od wypracowania

przez Komitet koncepcji uroczystoÊci,
okreÊlenia grupy docelowej, wyznaczenia najwa˝niejszych punktów programu.
Nast´pnie zacz´∏y si´ poszukiwania
sponsora. Centrum Karier i Fundraisingu uda∏o si´ uzyskaç wsparcie Eureko
(g∏ównego sponsora graduacji), dzi´ki
czemu nasi absolwenci mogli wystàpiç
w gustownych togach. PrzeprowadziliÊmy akcj´ promocyjnà, skierowanà do
absolwentów, w postaci listów i e-maili
oraz poprzez stron´ internetowà SGH.
Póêniej z niepokojem czeka∏am na odzew absolwentów. I przerós∏ moje oczekiwania! By∏a to zach´ta do dalszej pracy nad takim zorganizowaniem uroczystoÊci, by nie zawieÊç oczekiwaƒ tych,
którzy tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie.
O.B.: Jaki by∏ program uroczystoÊci?
A.K.: Wkrótce w „Gazecie SGH” po-

jawi si´ szczegó∏owe sprawozdanie z tego wydarzenia, pozwol´ wi´c sobie teraz przedstawiç tylko najwa˝niejsze
punkty programu uroczystoÊci. Nale˝a∏y
do nich: powitanie goÊci przez prof.
A. Budnikowskiego, wr´czenie dyplomu absolwentce pierwszej edycji Programu Podwójnego Dyplomu SGH –
Sciences-Po, wr´czenie dyplomu z wyró˝nieniem oraz oczywiÊcie wr´czenie
okolicznoÊciowych dyplomów – listów
gratulacyjnych od rektora 275 przyby∏ym na t´ okazj´ absolwentom. Dyplomy by∏y wr´czane przez bardzo szacowne grono: rektora prof. A. Budnikowskiego, prorektorów: prof. A. Karmaƒskà i prof. E. Kaweckà-Wyrzykowskà
oraz dziekan Studium Magisterskiego
prof. J. Plebaniak.
By∏y te˝ gratulacje m.in. od prof.
A. Karmaƒskiej, wr´czenie nagród ufundowanych przez SGH najlepszym absolwentom i debata z udzia∏em absolwentów wczeÊniejszych roczników, którzy
dzielili si´ swoimi doÊwiadczeniami
z czasów studiów w SGH oraz dawali
praktyczne rady na przysz∏oÊç swoim

m∏odszym kolegom.
Nast´pnie prezes Stowarzyszenia Absolwentów dr Piotr Wachowiak w bardzo przyjazny i przekonujàcy sposób
przedstawi∏ ofert´ Stowarzyszenia oraz
zach´ci∏ do wst´powania w jego szeregi.
Stowarzyszenie by∏o przygotowane na
natychmiastowy odzew ze strony obecnych, gdy˝ na stanowisku przed Aulà
G∏ównà czeka∏y ju˝ na nich deklaracje
cz∏onkowskie. Âwie˝o upieczeni absolwenci z du˝ym zainteresowaniem odnieÊli si´ do dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia, wielu z nich wyrazi∏o równie˝ ch´ç
cz∏onkostwa.
Ponadto odby∏ si´ koncert w wykonaniu chóru SGH, który uÊwietni∏ ca∏à uroczystoÊç. Na koniec zorganizowaliÊmy
sesj´ zdj´ciowà, którà wkrótce czytelnicy
„Absolwenta” b´dà mogli równie˝ zobaczyç na stronie internetowej, a jej efekty
w nast´pnym numerze „Gazety SGH”.
UroczystoÊç poprowadzi∏ Tomasz
Rusek, rzecznik prasowy SGH.
O.B.: Jakie by∏y pierwsze reakcje
absolwentów na zaproszenie na uroczystoÊç zakoƒczenia studiów?
A.K.: Bardzo, bardzo pozytywne.

Mia∏am to szcz´Êcie, ˝e osobiÊcie odpowiada∏am na wszystkie e-maile, które
by∏y zwiàzane z graduacjà, mia∏am wi´c
mo˝liwoÊç Êledzenia nastrojów i oczekiwaƒ osób, które zamierza∏y przybyç na
uroczystoÊç. Szczególnie ujmujàce by∏y
dla mnie te listy, z których wynika∏o, ˝e
ca∏e rodziny chcia∏yby towarzyszyç
w tym dniu osobom, które odbiera∏y dyplom. JeÊli tylko by∏o to mo˝liwe (ze
wzgl´dów logistycznych), przychyla∏am
si´ do takich próÊb.
O.B.: Czy sà ju˝ plany na organizacj´ kolejnych tego typu uroczystoÊci
dla absolwentów SGH?
A.K.: Có˝, powiedzia∏o si´ A, trzeba

powiedzieç i B. Nast´pne takie uroczystoÊci, tak˝e dla absolwentów studiów
licencjackich, b´dà organizowane ju˝
corocznie – mam nadziej´, ˝e wejdà na
sta∏e do kalendarza SGH oraz b´dà jednym z elementów coraz lepszych i mocniejszych wi´zi absolwentów z Uczelnià
i odwrotnie.
Dzi´kuj´ za rozmow´.

Rynek pracy w Polsce – uj´cie teoretyczne
Nast´pstwem integracji europejskiej
jest okreÊlenie polityki wspólnotowej.
Jednym z jej dzia∏ów jest polityka zatrudnienia oraz polityka równych szans kobiet i m´˝czyzn. Pierwsza z wymienionych polityk zaliczana jest dodatkowo do
polityk horyzontalnych, których obszar
dzia∏ania dotyczy ca∏ej UE. Najwa˝niejszym celem tej polityki jest walka z bezrobociem, ubóstwem czy wykluczeniem
spo∏ecznym. Z kolei celem polityki równych szans kobiet i m´˝czyzn jest walka
z dyskryminacjà ze wzgl´du na p∏eç lub
niepe∏nosprawnoÊç. To, co ∏àczy te polityki, to odniesienie do rynku pracy.
Nadal nie poznano wszystkich cech i
determinantów bezrobocia oraz sposobów walki z nim. Dlatego istotne jest
analizowanie problemu bezrobocia zarówno wtedy, gdy wynosi∏o ponad
20% (rok 2004), jak i poni˝ej 10%
(drugi kwarta∏ 2009 roku).
Celem tego artyku∏u jest scharakteryzowanie rynku pracy, z zaakcentowaniem problemu bezrobocia. WyjaÊnione
zosta∏y wi´c najwa˝niejsze poj´cia oraz
omówione podstawowe êród∏a informacji na temat rynku pracy w Polsce.
Artyku∏ stanowi pierwszà cz´Êç cyklu
artyku∏ów na temat bezrobocia w Polsce. Opisuje tylko êród∏a informacji, ich
wady i zalety. W kolejnym artykule b´dzie przedstawiona analiza porównawcza danych statystycznych pochodzàcych z omawianych êróde∏.
Rynek pracy – ustalenia poj´ciowe

Z punktu wiedzenia teorii rynek pracy
to miejsce spotkania (lub mechanizm dopasowaƒ) poda˝y pracy i popytu na prac´.
Dopasowania wyra˝ajà warunki, na jakich dokonuje si´ transakcja mi´dzy osobami oferujàcymi prac´ (pracobiorcami),
za okreÊlonà p∏ac´, a jej nabywcami (pracodawcami). Przedmiotem wymiany jest
czynnik produkcji, którym jest praca. Rynek pracy jest kszta∏towany przez decyzje
podejmowane przez gospodarstwa domowe, przedsi´biorstwa i rzàd. Elementami
rynku pracy sà wi´c: popyt na prac´, poda˝ pracy i p∏aca realna. Najwa˝niejszymi
podmiotami sà: pracodawcy, pracobiorcy
oraz instytucje rynku pracy.
Popyt na prac´ to zapotrzebowanie na
prac´ zg∏oszone przez przedsi´biorstwa.
Przedmiotem transakcji jest praca, za
którà p∏acà okreÊlone wynagrodzenie.
Popyt na prac´ (LD) to suma wolnych
(V) i zaj´tych miejsc pracy (N)1:
LD=V+N
Z kolei poda˝ pracy to punkt widzenia
ludzi ch´tnych do pracy. Prac´ sprzeda-
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jà na rynku pracy gospodarstwa domowe. Dokonujà one maksymalizacji swojej korzyÊci poprzez optymalny podzia∏
czasu mi´dzy prac´ zarobkowà a czas
wolny. Poda˝ pracy (LS) jest wówczas
sumà bezrobotnych i zatrudnionych2:
LS=U+N
W rynku pracy uczestniczà osoby,
które sà w wieku produkcyjnym (Lwp).
Ze wzgl´du na ch´ç podj´cia zatrudnienia osoby w wieku produkcyjnym mo˝na podzieliç na dwie grupy: aktywnych
zawodowo (L), czyli zasoby pracy, oraz
biernych zawodowo (Br). Pierwsza grupa to osoby, które chcà pracowaç, a druga – to osoby, które nie chcà lub nie mogà pracowaç. Z kolei zasób si∏y roboczej
sk∏ada si´ z zasobu pracujàcych (N)
i bezrobotnych (U). Bierni zawodowo sà
zaÊ bardzo ró˝norodnà grupà, w której
znajdujà si´ niepracujàcy studenci, osoby chore, które nie mogà pracowaç, ale
te˝ wszyscy, którzy nie chcà pracowaç,
bo takie sà ich preferencje lub d∏ugo
szukali pracy i zniech´cili si´ bezskutecznym jej poszukiwaniem3.
Podsumowujàc powy˝sze rozwa˝ania, mo˝emy w skrócie zapisaç, ˝e osoby w wieku produkcyjnym to:
Lwp=L+Br
ZaÊ si∏a robocza to:
L=N+U
Relacja mi´dzy popytem a poda˝à
kszta∏tuje wielkoÊç zatrudnienia i bezrobocia na rynku pracy. Mi´dzy popytem
a poda˝à dochodzi bowiem do równowagi lub nierównowagi.
Popyt na prac´ zrównuje si´ z poda˝à
pracy, gdy poziom zatrudnienia i wysokoÊç p∏acy realnej zosta∏ zaakceptowany
przez pracodawców i pracobiorców, czyli:
LD=LS
V+N=U+N
V=U
Równowaga nie oznacza jednak, ˝e
wykorzystane zosta∏y wszystkie zasoby
pracy, gdy˝ sà osoby, którym stawka
p∏ac nie odpowiada.
Z kolei nierównowaga na rynku pracy
mo˝e byç zwiàzana z nadwy˝kà popytu
nad poda˝à lub nadwy˝kà poda˝y nad
popytem. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z niedoborem pracobiorców, a w drugim – z nadwy˝kà pracobiorców. Nierównowaga generuje
bezrobocie, które zawsze wià˝e si´ z niewykorzystaniem zasobów pracy, czyli
stratà spo∏eczno-gospodarczà. Przy
czym nadwy˝ka pracowników jest innà
sytuacjà ni˝ niedobór pracowników.
W pierwszym przypadku skutki uboczne

takiej nierównowagi najbardziej odczuje
si∏a robocza, a w drugim – pracodawcy.
èród∏a informacji o rynku pracy
w Polsce

Powy˝sze ustalenia teoretyczne przek∏adajà si´ na obserwacj´ empirycznà.
Dotyczà one liczby bezrobotnych, stopy
bezrobocia, przep∏ywów mi´dzy zasobami bezrobotnymi, pracujàcymi i biernymi zawodowo.
W Polsce sposób pomiaru, obserwacja oraz analiza rynku pracy zale˝à od
êróde∏ informacji: sprawozdawczoÊci
i badania aktywnoÊci ekonomicznej ludnoÊci. W pierwszym podstawà jest ewidencja bezrobotnych prowadzona przez
urz´dy pracy oraz rejestracja zatrudnionych przez pracodawców, a w drugim
dane sà uzyskiwane na podstawie badaƒ
aktywnoÊci ekonomicznej ludnoÊci prowadzonych przez GUS. Istotne ró˝nice
mi´dzy tymi badaniami wynikajà z odmiennych definicji podmiotów tworzàcych rynek pracy, przedmiotu, celu, rodzaju badaƒ, cz´stoÊci i zakresu obserwacji oraz êróde∏ danych.
SprawozdawczoÊç polega na rejestracji
osób, które pracujà przez pracodawców,
bezrobotnych przez urz´dy pracy i wolnych miejsc pracy, które równie˝ podaje
pracodawca. Analiza rynku pracy dotyczy osób w wieku produkcyjnym, od 18
do 60 roku dla kobiet i 65 roku dla m´˝czyzn. Dane sà gromadzone w poszczególnych instytucjach i publikowane przez
GUS4. Stanowià one cenne êród∏o informacji. Pozwalajà na ocen´ skali problemów, które dotyczà nierównowagi na
rynku pracy. O u˝ytecznoÊci tego êród∏a
informacji decyduje przede wszystkim
comiesi´czna cz´stotliwoÊç opracowywania danych i publikowania informacji
oraz mo˝liwoÊç obserwacji zjawiska zarówno w skali ca∏ego kraju, jak i poszczególnych województw i powiatów.
Natomiast analiza poszczególnych
podmiotów w formie sprawozdawczoÊci
opiera si´ na specyficznej metodologii.
Jest to rejestracja pracowników, bezrobotnych i wolnych miejsc pracy, wed∏ug
okreÊlonych zasad i regulacji prawnych.
Wed∏ug omawianych ustaleƒ popyt na
prac´ to zagospodarowane miejsca pracy, okreÊlone aktualnà liczbà pracujàcych oraz wolnych miejsc pracy. Przy
czym pracujàcy to osoby wykonujàce
prac´ przynoszàcà zarobek lub dochód.
Z kolei wolne miejsca pracy to miejsca
pracy powsta∏e w wyniku ruchu zatrudnionych bàdê nowo utworzone miejsca
pracy, czyli miejsca pracy powsta∏e w wyniku zmian organizacyjnych, rozszerzenia
lub zmiany profilu dzia∏alnoÊci. Stosunek
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wolnych miejsc pracy do zagospodarowanych i niezagospodarowanych miejsc pracy jest okreÊlony przez wskaênik wykorzystania wolnych miejsc pracy5. WiarygodnoÊç tych danych jest jednak dyskusyjna. Pracodawcy podajà tylko cz´Êç ofert,
gdy˝ zak∏adajà, ˝e nie wszyscy poszukujàcy pracy odwiedzajà urz´dy pracy, a dodatkowo dzia∏anie publicznych s∏u˝b zatrudnienia jest powszechnie uznane jako
ma∏o efektywne. Trudno wi´c okreÊliç, ile
ofert trafia do prywatnych agencji zatrudnienia, ile jest przekazywanych drogà nieoficjalnà. Potwierdzajà to liczne badania
i sami bezrobotni, którzy szukajà pracy
g∏ównie poprzez: odwiedzanie pracodawców, urz´dy pracy oraz pytanie znajomych
i krewnych6. Ponadto opracowania, które
zleca lub publikuje GUS, nie zawierajà
g∏´bszej analizy ofert pracy.
Za pomocà sprawozdawczoÊci mierzy
si´ równie˝ bezrobocie oraz przyczyny
odejÊcia do zasobu biernych zawodowo.
Przy czym za bezrobotnego uwa˝a si´
osob´, która zgodnie z obowiàzujàca ustawà posiada okreÊlone cechy, pozwalajàce
na rejestracj´ w powiatowym urz´dzie
pracy. Generalnie bezrobotny to osoba
w wieku produkcyjnym, która nie ma pracy, ale jej szuka i jest gotowa do podj´cia
oferowanego jej zatrudnienia. Rejestracja
bezrobotnych odbywa si´ w urz´dach pracy i jest regulowana przez konkretnà ustaw´. Uprawnienia bezrobotnych, a co za
tym idzie faktyczna przyczyna rejestracji,
regulowane by∏y w Polsce od 1989 roku
ponad czterokrotnie. W niekorzystny sposób wp∏yn´∏o to na zachowania bezrobotnych oraz mo˝liwoÊç oceny poziomu bezrobocia faktycznego.
Podsumowujàc dotychczasowe rozwa˝ania, nale˝y podkreÊliç, ˝e metoda
sprawozdawczoÊci nie dostarcza precyzyjnych informacji na temat liczby bezrobotnych, pracujàcych czy wolnych
miejsc pracy. TrudnoÊci w zliczeniu zarówno bezrobotnych, jak i pracujàcych
nie pozwalajà równie˝ odpowiedzieç na
pytanie, czy stopa bezrobocia rejestrowanego jest zani˝ona czy zawy˝ona.
Nale˝y jedynie uznaç, ˝e powy˝sze êród∏o informacji nie przedstawia ca∏oÊciowej sytuacji bezrobocia w Polsce. Interpretujàc dane opublikowane przez urz´dy pracy, nale˝y byç jednak Êwiadomym
powy˝szych b∏´dów i nieÊcis∏oÊci.
Drugim êród∏em informacji o rynku
pracy jest metoda reprezentacyjnego badania aktywnoÊci ekonomicznej ludnoÊci (BAEL). W Polsce przeprowadza si´
BAEL od 1992 roku. Poczàtkowo powtarzano je z kwartalnà cz´stotliwoÊcià,
by od czwartego kwarta∏u 1999 roku ob-
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serwacje wybranego tygodnia danego
kwarta∏u zastàpiç obserwacjà ciàg∏à7.
Przedmiotem badaƒ jest sytuacja w zakresie aktywnoÊci ekonomicznej, to znaczy fakt wykonywania pracy. Umo˝liwia to wyodr´bnienie wÊród osób
w wieku produkcyjnym grup: pracujàcych, bezrobotnych lub biernych zawodowo w badanym tygodniu. Przy czym
wiek produkcyjny jest w przedziale od
15 do 74 roku ˝ycia8.
W badaniu bierze si´ pod uwag´ faktycznà sytuacj´ zawodowà osób badanych,
a nie formalny status potwierdzony umowà o prac´ czy te˝ rejestracjà w urz´dzie
pracy. Stàd te˝ bezrobotna jest osoba, która nie przepracowa∏a w badanym tygodniu
nawet jednej godziny, ale szuka aktywnie
pracy i jest gotowa do jej podj´cia9. Grup´
t´ charakteryzuje BEAL wed∏ug przesz∏oÊci zawodowej i zachowaƒ na rynku pracy.
Na podstawie pierwszej cechy mo˝liwe
jest ustalenie przyczyny wejÊcia do bezrobocia oraz wczeÊniejszych preferencji zawodowych. Osoby poprzednio pracujàce
grupowane sà ponadto wed∏ug czasu pozostawania bez pracy (nie jest to równoznaczne z okresem bezrobocia). Z kolei
zachowania bezrobotnych na rynku pracy
charakteryzowane sà poprzez czas pozostawania bez pracy. Jest to wa˝na cecha
okreÊlajàca szans´ na znalezienie pracy.
Bowiem im d∏u˝szy okres, tym trwalsze
bezrobocie i mniejsza nadzieja na zatrudnienie.
G∏ównym walorem, ale te˝ wadà metody BAEL, jest mo˝liwoÊç uogólnienia
wyników na ca∏à populacj´. Dzi´ki informacjom zebranym podczas jednego
cyklu badania otrzymuje si´ pe∏ny obraz
liczby i zró˝nicowania pracujàcych,
bezrobotnych i biernych zawodowo.
Znacznie zwi´ksza to mo˝liwoÊci precyzyjnego wnioskowania o zmianach na
rynku pracy. Z drugiej jednak strony nie
mo˝na dokonaç analizy dotyczàcej regionów, co jest szczególnie istotne
w obliczu du˝ego zró˝nicowania regionalnego bezrobocia w Polsce.
Godny podkreÊlenia jest równie˝ fakt,
˝e podobne badania si∏y roboczej prowadzone sà we wszystkich krajach UE.
Równie˝ definicje podmiotów uczestniczàcych w rynku pracy stosowane
w BAEL odpowiadajà rygorom MOP,
co daje mo˝liwoÊç porównaƒ mi´dzynarodowych.
Analiza rynku pracy mo˝e byç zasobowa lub strumieniowa. JeÊli podaje si´
liczb´, która wyra˝a wielkoÊç zasobu
np. bezrobotnych czy zatrudnionych pod
koniec badanego okresu, to jest to uj´cie
zasobowe. W tym aspekcie mo˝na okre-

Êliç tylko stan konkretnego zasobu, nie
daje to jednak mo˝liwoÊci obserwacji
dynamiki czy zmian wewnàtrz zasobu
lub w danym okresie badawczym.
Alternatywnym podejÊciem jest uj´cie strumieniowe. Pozwala ono analizowaç dynamik´ rynku pracy, ruch mi´dzy
zasobami. Mo˝na te˝ obserwowaç wielkoÊç i szybkoÊç odp∏ywu lub dop∏ywu
mi´dzy zasobami. Analiza strumieniowa
pozwala na obserwacj´ dynamiki rynku
pracy, wielkoÊç strumieni mi´dzy zasobami, szybkoÊç przep∏ywów. Daje to
mo˝liwoÊç okreÊlenia przyczyn, np. niedopasowaƒ na rynku, wzrostu bezrobocia, spadku zatrudnienia czy wzrostu
biernoÊci zawodowej.
Podsumowanie

W Polsce istniejà dwa êród∏a informacji o bezrobociu, zatrudnieniu czy wolnych miejscach pracy. Ka˝de z nich ma
wady i zalety. SprawozdawczoÊç, ze
wzgl´du na du˝à zmiennoÊç, regulacje
i nieÊcis∏oÊci semantyczne oraz cz´sto
praktyczne, z pewnoÊcià nie stanowi
w∏aÊciwego sposobu pomiaru bezrobocia czy zatrudnienia. Jej przewagà jest
analiza regionalna, która jako jedyna
mo˝e pomóc w obserwacji lokalnych
zmian na rynku pracy. BAEL, stosujàc
jednà metodologi´, staje si´ tym samym
lepszym êród∏em informacji, umo˝liwiajàcym porównywanie czasowe
i mi´dzynarodowe. Nie pozwala zaÊ na
w∏aÊciwe obserwacje regionów, które
w Polsce sà szczególnie zró˝nicowane.
Nie ma wi´c doskona∏ej metodologii
i sposobu rzetelnego zbierania informacji.
Analiz´ rynku pracy nale˝a∏oby opieraç
o dane pochodzàce zarówno z sprawozdawczoÊci, jak i BAEL. Po 2004 roku zaproponowano mi´dzy innymi w tym celu
zharmonizowanà stop´ bezrobocia, która
obliczana jest przez Eurostat w oparciu
o kwartalne wyniki badania si∏y roboczej
(BAEL) oraz miesi´czne dane z bezrobocia rejestrowanego.
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Nie zak∏adajmy, ˝e mamy klucz
Pora˝ka ekonomistów przy przewidzeniu kryzysu finansowego, powsta∏ego na bazie baƒki spekulacyjnej na amerykaƒskim rynku nieruchomoÊci, sprowadzi∏a na wspó∏czesnà makroekonomi´ fal´ krytyki. Zdaniem komentatorów ˝ycia gospodarczego „makroekonomia g∏ównego nurtu zakorzeniona
w modelach typu DSGE by∏a marnym
przewodnikiem po przyczynach kryzysu
finansowego i zostawi∏a swoich wyznawców nieprzygotowanych na jego
objawy”1. Przyczyni∏o si´ do tego niedostosowanie modeli ekonomicznych do
prognozowania sytuacji kryzysowych ze
wzgl´du na przyj´te w nich za∏o˝enia,
np. doskona∏a racjonalnoÊç podmiotów
rynkowych, nieuwzgl´dnienie zachowaƒ stadnych czy brak mo˝liwoÊci og∏oszenia upad∏oÊci przez instytucje finansowe. Co wi´cej, w cz´Êci modeli, takich
jak model prognostyczny typu DSGE
(dynamiczny stochastyczny model równowagi ogólnej) stosowany przez Bank
Anglii, istnienie poÊredników finansowych, w tym banków, nie by∏o w ogóle
uwzgl´dniane. Czy zatem ekonomia jest
skazana na skutki wynikajàce z nadmiernego upraszczania rzeczywistoÊci
gospodarczej?
Feralny instrumentalizm

W przeciàgu ostatnich dwóch dekad
makroekonomia g∏ównego nurtu rozwija∏a si´ w ramach Êwi´càcej triumfy metodologii instrumentalizmu, a rozwój ten
nie zosta∏ zak∏ócony przez ˝aden kryzys
finansowy, który zweryfikowa∏by poprawnoÊç stosowanych narz´dzi. Instrumentalizm ten, zaproponowany po raz
pierwszy przez Miltona Friedmana
w 1953 r. i oparty na zakorzenionej
w amerykaƒskim Êrodowisku naukowym filozofii pragmatycznej, postuluje
ocenianie teoretycznych modeli ekonomicznych tylko na podstawie trafnoÊci
ich prognoz. Neguje natomiast koniecznoÊç weryfikowania prawdziwoÊci za∏o˝eƒ i adekwatnoÊci wyjaÊnieƒ wyst´pujàcych w modelu. Ponadto falsyfikacja
za∏o˝eƒ (jednego lub wielu) przyj´tych
w danym modelu, wed∏ug instrumentali-
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stów, nie powinna prowadziç do odrzucenia tej metody formu∏owania twierdzeƒ faktualnych dotyczàcych przysz∏oÊci tak d∏ugo, jak sà one trafne. Problem
wynikajàcy ze stosowania instrumentalizmu najlepiej obrazuje krà˝àcy w Êrodowisku naukowym dowcip. Fizyk, chemik i ekonomista zgubili klucz do
mieszkania. Nie mogàc go znaleêç, spróbowali odwo∏aç si´ do swojej wiedzy.
Fizyk zastosowa∏ odpowiednie dêwignie, a chemik próbowa∏ dost´pnymi mu
Êrodkami stopiç w drzwiach zawiasy.
Ich próby jednak zakoƒczy∏y si´ niepowodzeniem. Wówczas do drzwi podszed∏ z uÊmiechem ekonomista i powiedzia∏: „Panowie, za∏ó˝my, ˝e mamy zapasowy klucz”.
Ekonomiczne cul-de-sac

Czy zatem nale˝y odrzuciç modele, takie jak ten Banku Anglii? Stanowczo nie.
I to nie tylko dlatego, ˝e w chwili obecnej
ekonomia nie dysponuje ˝adnà alternatywà dla modeli równowagi ogólnej, ale
równie˝ ze wzgl´du na to, ˝e modele typu DSGE cechujà si´ wysokà przydatnoÊcià przy modelowaniu zjawisk ekonomicznych w czasach stabilnego wzrostu
gospodarczego. Czy zatem ignorowaç
krytyków makroekonomii g∏ównego nurtu? Równie˝ nie, gdy˝ modele te nie
sprawdzajà si´ w kluczowych dla rozwoju gospodarczego sytuacjach, takich jak
powstawanie baniek spekulacyjnych,
gdy˝ po prostu ich nie uwzgl´dniajà. Relatywnie ma∏o kosztownym rozwiàzaniem wyjÊcia z tego cul-de-sac jest uzupe∏nienie obecnie stosowanych modeli
o badania dotyczàce skutków niedoskona∏oÊci rynku i podmiotów rynkowych.
Takie analizy, i oparte na nich modele
ekonomiczne, zosta∏y ju˝ stworzone
przez naukowców zajmujàcych si´ finansami behawioralnymi, ekonomià neoinstytucjonalnà czy socjologià ekonomicznà, ale jak do tej pory ich badania traktowane by∏y z przymru˝eniem oka jako naukowy dadaizm nie majàcy znaczenia
przy analizie doskona∏ych rynków
i w pe∏ni racjonalnych inwestorów. Co za
tym idzie argumenty i propozycje ekono-

mistów spoza g∏ównego nurtu nie przebi∏y si´ do dyskusji publicznej. W pewnym
stopniu przyczyni∏a si´ do tego wysoka
popularnoÊç wyspecjalizowanych modeli
matematycznych zwiàzana z wysokà trafnoÊcià formu∏owanych na ich podstawie
prognoz podczas blisko dwóch dekad relatywnie stabilnej sytuacji makroekonomicznej. Czy przebijà si´ teraz po doÊwiadczeniach zwiàzanych z kryzysem
finansowym? Krokiem w dobrà stron´
by∏o przyznanie tegorocznej Nagrody
Nobla dla Oliviera E. Williamsona, jednego z twórców ekonomii neoinstytucjonalnej. Jednak˝e dalszy post´p w tym
kierunku wymagaç b´dzie uznania nie
tylko przez Norweski Komitet Noblowski, ale przez ca∏e Êrodowisko naukowe
zawodnoÊci modeli ekonomicznych ze
wzgl´du na nierealistyczne za∏o˝enia
przyj´te przy ich formu∏owaniu, gdy˝ nie
zawsze samo za∏o˝enie posiadania klucza wystarczy, aby otworzyç drzwi do
lepszego przewidywania kryzysów finansowych.
Adam Czerniak
Absolwent kierunku ekonomia w Szkole
G∏ównej Handlowej w Warszawie wraz ze specjalizacjà w dziedzinie ekonomia matematyczna oraz modelowanie i prognozowanie zjawisk
gospodarczych. Doktorant i asystent sta˝ysta
w Katedrze Ekonomii II SGH. W 2007 r. sta˝ysta w Banku Âwiatowym, w latach 2007-2008
analityk ekonomiczny w Fundacji FOR, a od lutego 2008 r. ekonomista w Invest-Banku SA.
Stypendysta Ronald Coase Institute. Najwa˝niejsze zainteresowania badawcze to: socjologia ekonomiczna, modelowanie zjawisk gospodarczych.
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