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WSPÓŁCZESNE TEORIE EKONOMICZNE
O OGRANICZANIU BEZROBOCIA
W GOSPODARCE
Zarys treści: Kontrowersje na temat zależności miedzy inflacją a bezrobociem są jednym z rozsławionych zależności makroekonomicznych. Krzywa ta została wyprowadzona ze statystycznej analizy przeprowadzonej przez A.W. Philipsa na temat zależności między bezrobociem a stopą zmiany płac nominalnych w Wielkiej Brytanii w okresie 1861-1957. Prezentowana zależność podana została wielostronnej krytyce. Jednym
znurtów ekonomicznych, który podjął się krytyki prawidłowości występujących w tej
zależności jest nurt nazywany „racjonalne oczekiwania”. Nurt ten podejmując krytykę
budził zdziwienie wśród ekonomistów. W klasyfikacji szkół i nurtów nie mieścił się
w centrum żadnego z paradygmatów. Współcześnie zaliczany jest do głównego nurtu
ekonomii neoklasycznej, pod nazwą nowej ekonomiki klasycznej, nowej klasycznej
makroekonomii, lub szkoły racjonalnych oczekiwań. Treść referatu ukazuje główne
obszary krytyki keynesowskiej relacji pomiędzy inflacją i bezrobociem. Ukazuje faktyczne relacje tych kategorii we współczesnej gospodarce, odnosząc te fakty do wybranych krajów Unii Europejskiej. Szukamy równocześnie odpowiedzi na pytanie:,co legło
u podstaw tak dynamicznego przejścia nurtu ekonomicznego z marginesu neoklasycznego do jej nurtu głównego.
Słowa kluczowe: inflacja, bezrobocie, krzywa Philipsa, racjonalne oczekiwania.
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THE MODERN ECONOMIC THEORIES ON
REDUCING THE UNEMPLOYMENT IN AN
ECONOMY
The controversies on the dependency between the inflation and the unemployment
are one of the most famous macroeconomic relationship. The curve had been derieved
from a statistical analysis carried out by A.W. Philips concerning the topic of dependencies between the unemployment and the nominal wages rates in Great Britain during the
1861-1957 period. The presented dependency has been widely criticised. One of the
economical stream that had undertaken the criticism of the mentioned regularity of this
relationship was the strand of the ”rational expectations”. This had brought a suprise to
the economists. In the scope of schools and streams it could not match points of the
paradigms. Nowadays it is included in the neoclasicism stream of the economics under
the name of new classical economics, new classical macroekonomics or the school of
the rational expectations. The content of the paper presents main areas of the criticism
of the inflation and the unemployment dependance by Keynes's school. It shows actual
relations of this area in a modern economy with the referance to selected European
Union countries. We simultaneously seek for an answer on what was the basis of such
a dynamic switch in the economical streams from the margin of neoclasicism to its main
strand.
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