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Praca i bezrobocie 
w poglądach keynesistów

Keynesiści  to  przedstawiciele  jed-
nej  z  wiodących  szkół  makroeko-

nomicznych  XX  wieku.  Celem  niniej-
szego  artykułu  jest przedstawienie poglądów 
tej grupy na temat zatrudnienia i bezrobo-
cia. Należy podkreślić,   że   keynesiści   
analizowali   wyłącznie   krótkie   okresy, 
 w   których   siły   dezorganizujące   dominują   
nad   siłami  równoważącymi  gospodar-
kę  [Górski,  Sierpiński,  1975,  s.  315].   

Zatrudnienie  w  poglądach  
keynesistów  

  Niniejszy  artykuł należy  rozpocząć 
od zaprezentowania teorii zatrudnie-
nia stworzonej przez Keynesa. Pod-
stawową  rolę  odgrywał w niej popyt 
efektywny, czyli punkt przecięcia  funk-
cji  łącznego  popytu  z  funkcją  łącz-
nej  podaży.  Wzrost  zatrudnienia  do-
kona  się  tylko  w  sytuacji,  gdy  po-
pyt  przewyższy  podaż   [Keynes, 
1985, s. 24]. Keynes  krytykował  brak  
uwzględniania  w  ówczesnych  teo-
riach  funkcji  globalnego  po-
pytu,   a  zbytnie  koncentrowa-
nie  się  tylko  na  funkcji  podaży, 
Jego  zdaniem  zapominanie  o  po-
pycie  czy  sugerowanie,  że  sam  do-
stosuje  się  do  rozmiarów  podaży
było  podstawowym błędem  [Spychal-
ski,  1999,  s.  256].  

Keynes   to   zwolennik   sta-
łych   płac   nominalnych.   Uważał,   że   
w okresie   ożywienia   gospodarcze-
go   zmieniają  się  koszty  produk-
cji, co  przekłada  się  na  wzrost  cen. 
W jego  wyniku  przy  stałych  pła-
cach  nominalnych dochodzi do zmniej-
szenia  płac  realnych  i  poprawy  sy-
tuacji przedsiębiorstw.  Jego  zdaniem 
pracownicy mniej  odczuwają  spadek 
płac  realnych  niż  nominalnych,  dlate-
go  też  nie  popierał  działań prowadzą-
cych do poprawy sytuacji gospodarczej  

poprzez  ich  obniżanie [Górski,  Sierpiń-
ski, 1975,  s.  351]. 

Bezrobocie  w  poglądach  
keynesistów  

  Punktem  wyjścia  rozważań  niniej-
szej  części  artykułu jest  omówie-
nie  krótkookresowej  krzywej  Philipsa   
powstałej  w  1958  roku.  Jej  twór-
ca  analizował  dane  dotyczące  po-
ziomu  zmian  płac  i  bezrobocia
 z kilku dziesięcioleci.   Doszedł   do   wnio-
sku,   że   pomiędzy   stopą   wzrostu   płac   
nominalnych,   a   stopą   bezrobocia   ist- 
nieje  ujemna  zależność (gdy  rośnie  sto-
pa  wzrostu  płac  nominalnych  to  spa-
da  stopa  bezrobocia  oraz  odwrotnie). 
W czasie dobrej koniunktury gospodar-
czej  wzrasta  popyt  na  pracę. Jed-
nakże wzrost rozmiarów  zatrudnienia 
zależy  od  wzrostu  podaży  pracy,  któ-
ry  może  zostać  pobudzony  przez 
wzrost  płac.  W  konsekwencji tej sytuacji   
dochodzi   do   zwiększenia   produkcji 
 i   spadku   stopy   bezrobocia   [Bartkowiak,   
2003, s.  212].  Dwa  lata  później  orygi-
nalna  krzywa  Philipsa  uległa  modyfi-
kacji  przeprowadzonej  przez  Samuel-
sona i Solowa. Zamiast  stopy  wzrostu  płac  
nominalnych   wprowadzili  stopę  in-
flacji  i  również  zaobserwowali   mię-
dzy  tymi  zmiennymi  ujemną  za-
leżność  [Bartkowiak, 2003, s. 213].
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Keynes  uważał,  że  bezrobo-
cie  nie  jest  całkiem  dobrowolnym  zja-
wiskiem  wynikającym  z  braku  akcepta-
cji  wynagrodzenia  obowiązującego  na  r-
ynku  pracy.  Jego  zdaniem  oprócz 
bezrobocia frykcyjnego i dobrowolne-
go występuje także  bezrobocie  przy-
musowe.  Rozumiał  je  jako  sy-
tuację,  w  której  robotnicy  są   
gotowi  podjąć  pracę  w  zamian  za  wy-
nagrodzenie  obowiązujące  na  ryn-
ku  (lub  nawet  niższe),  a  mimo  to  nie   
są  w  stanie  jej  znaleźć.  Uważał,  że 
jego  przyczyną  jest  brak  popytu  efek-
tywnego  spowodowany nadmierny-
mi oszczędnościami [Bludnik, 2009, s. 
95-96]. W swoim dziele Ogólna  teo-
ria  zatrudnienia,  procentu   i  pie-
niądza pisał  tak:   „ludzie    są    bezro-
botni    nie    z    własnej    woli,    jeżeli    - 
w    wypadku    niewielkiej    zwyżki    cen   
artykułów  konsumpcji  robotniczej  w  porów-
naniu  z  płacą  nominalną  - zarówno  łącz-
na  podaż  siły  roboczej   gotowej  do  pod-
jęcia   pracy    za   wynagrodzenie   według 
bieżących    stawek    płac  nomi-
nalnych,    jak    i    łączny    popyt   
na    nią    przy    tych    stawkach,    były-
by    większe    od    istniejącego    pozio-
mu    zatrudnienia” [Keynes, 1985, s. 16].
Keynes   to   zwolennik   interwencjoni-
zmu   państwowego. Jego   zdaniem   
państwo   powinno   kontrolować  roz-
miary  zatrudnienia  i  bezrobo-
cia,  gdy  podmioty  prywatne  nie  
podejmują  stosownych działań.  Państwo   
może  podejmować  działania  pośred-
nie  lub  bezpośrednie.  Jeżeli  zatrud-
nienie  zależy  od  popytu  konsumpcyj- 
nego  i  inwestycyjnego,  państwo  po-
przez  środki  pośrednie  powinno  ma-
nipulować  tymi  zmiennymi.  Pierwsze   
możliwe  działanie  to  obniżanie  pozio-
mu  stopy  procentowej,  które  to  po-
winno  doprowadzić  do  zwiększenia   
inwestycji ze względu  na  ich  więk-
szą  opłacalność.  Drugie  działa-
nie  to  zwiększenie  progresywne-

go  opodatkowania  wysokich  dochodów   
przy  jednoczesnym  zwiększeniu  świad-
czeń  społecznych  dla najbiedniejszych 
grup społecznych.  Jego  cel to zmniej-
szenie  oszczędności  i  pobudzenie  kon-
sumpcji  gdyż  ludzie  bogaci  nie   wy-
dają  całego  dochodu,  a  biedni  tak.
Zwiększenie  opodatkowania  tych 
pierwszych  i  przeznaczenie  uzy-
skanych  w  ten  sposób  środ-
ków  dla  biedniejszych  powin-
no  wpłynąć  na  wzrost  kon-
sumpcji  [Górski,  Sierpiński,   1975, 
s. 345-346].  Bezpośrednie  śroki  oddzia-
ływania  to  program  inwestycji  publicz-
nych  (roboty  publicz ne) [Spychalski, 1999, 
s. 268]. Mnożnik  zatrudnienia  stworzony 
przez Kahna, ucznia Keynesa pokazuje,  że   
każdy  wzrost  zatrudnienia  przy  ro-
botach  publicznych  powoduje  wzrost 
zatrudnienia  w  gałęziach  wytwarzają-
cych  dobra  konsumpcyjne  [Stankie-
wicz, 2007, s. 292-293].  Keynes  był  zwo-
lennikiem  inwestycji  społecznie  uży-
tecznych.  Jednakże  uważał, że 
w  sytuacji  nie  możności  ich  realizowa-
nia  należy  podjąć  inwestycje   społecznie   
nieużyteczne (np. kopanie i zasypywanie   
dołów).   Obydwie   grupy inwestycji   przy-
niosą   takie   same rezultaty, a mianowi-
cie: wzrost zatrudnienia, wynagrodzenie 
dla robotników,  które  przeznaczą  na   
wydatki konsumpcyjne. W konsekwencji 
wzrosną  zyski  przedsiębiorców  i  środ-
ki przeznaczane na inwestycje,  co  do-
prowadzi  do  ożywienia  gospodarcze-
go  [Górski,  Sierpiński,  1975,  s.  348].  
Keynes  uważał,  że  finansowanie  dzia-
łań  z  zakresu  interwencjonizmu  pań-
stwowego  nie  może  pochodzić   
ze  zwiększenia  podatków,  ponie-
waż  dokona  się  wzrost popytu publicz-
nego. Nie mniej jednak będzie  on   osią-
gnięty   kosztem   zmniejszenia   popytu   
indywidualnego.   Ze   względu   na   ten   
fakt   był   on   zdania,   że   środki
pieniężne  na  te  działania  powin-
ny  pochodzić  ze zwiększania  długu     
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publicznego  [Górski,  Sierpiński,  1975,   
s. 348].

Czy  postulaty  keynesistów  są  na-
dal  stosowane?

    A  jak  wygląda  sytuacja  dziś?  Czy  po-
stulaty  keynesistów  są  nadal  sto-
sowane?  Czy  to  jest  słuszne  po-
dejście?  Czy  pobudzanie  wydatków  
państwa  jest  dobrym  rozwiązaniem?   
A  wzrastający  dług  publiczny?  Key- nesi-
ści  uważali,  iż  wzrost  deficytu  budże-
towego  pobudza  popyt,  gdyż  gospo-
darstwa  domowe  zyskują  dodatkowe   
dochody,   których   cześć   przeznaczo-
na   jest   na   konsumpcję,   a   część   
na   oszczędności.   W   wyniku   wzro-
stu  popytu  konsumpcyjnego  wzrasta-
ją  zyski  przedsiębiorstw i popyt inwesty-
cyjny, wzrasta produkcja, a tym samym 
zatrudnienie. W praktyce nie zawsze 
sprawdza  się  ten  podręcznikowy  sche-
mat.  Nawet  zwolennicy   zmniejszania   
deficytu   popadają   w   taki   tok   myśle-
nia   i   uważają,   że   należy   zmniejszać   
go   powoli   i   łagodnie.   Należy   pamię-
tać,   że   nie   w   każdym   przypadku   
ekspansja   fiskalna   pobudza   rozwój,   
nawet   w  krótkim  okresie.  Czasami  ra-
dykalne  ograniczenie  wydatków  bu-
dżetowych  wpływa  pozytywnie  na  roz-
wój.  Japonia  na  początku  lat  90  dokona-
ła  radykalnej  ekspansji  fiskalnej,  co  nie   
dało  pozytywnego  wpływu   na go-
spodarkę.  Działanie  to  spowodowa-
ło  tylko  ogromny  wzrost  długu  pu-
blicznego  – do 150% PKB. Z kolei na 
Litwie w 2000 roku postanowiono ograni-
czyć  wydatki  budżetowe  o  10%.  Efek-
tem  był  rozwój   gospodarki w tempie  powy-
żej  5%  PKB  rocznie [Balcerowicz, 2003].
  Michal  Valentík  (General PPF Invest) 
przedstawił wpływ  wydatków  rządo-
wych  w  USA  na  koniunkturę   gospo-
darczą na przestrzeni dekad. W latach 
1947-1952  każdy  pożyczony  dolar  wy-
tworzył  w  gospodarce   kolejnych 
4,61 USD. Dzięki  efektom mnożnika   
wydatki  rządowe  wytworzyły  pra-

wie  pięciokrotny  popyt.   Obecnie ten zwrot    
to tylko 8  centów.  W  związ-
ku  z  tym  rządowe  wydatki  pra-
wie  nie  wytwarzają  dodatkowego 
dochodu. Im  więcej  rząd  pożycza  pie-
niędzy,  tym  mniejszy  ma  to  wpływ  na  ko-
niunkturę.  Przykładem jest  wspo-
mniana  Japonia,  która  już  od  dwu-
dziestu  lat  ma  gigantyczne  wydat-
ki  rządowe  i  inwestycje [Makro.pb.pl].

Zakończenie
  Podsumowując należy  podkreślić,  że 
obecna  polityka  gospodarcza  jest  wy-
padkową  teorii,  w  szczególności 
keynesizmu  i  neoliberalizmu.
Tak naprawdę  trudno jest  okre-
ślić  słuszność  każdej  teorii (tak-
że  keynesizmu),  jednoznacznie  stwier-
dzić,  czy  jest  ona  zła  czy  dobra.  Suk-
ces zastosowania każdej  z  nich  zależy  od   
sytuacji,  w  jakiej  znajduje  się  państwo.
 Ze  względu  na  ten  fakt  współcze-
śni  rządzący powinni wybierać   poli-
tykę,  która  jest  najbardziej  dostoso-
wana  do  obecnej  sytuacji  państwa.
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