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Rezumat. Analiza relaţiei dintre inflaţie şi şomaj a parcurs, în 

perioada postbelică, mai multe etape. Prima etapă a reprezentat-o 
acceptarea ipotezei lui A.W. Phillips din 1957 – conform căreia există o 
relaţie negativă stabilă între nivelul şomajului şi rata modificării salariilor 
– şi a curbei Phillips. Următoarea etapă – marcată de contribuţiile lui 
Friedman – a pus în evidenţă o curbă Phillips pe termen lung verticală şi a 
introdus conceptul de rată naturală a şomajului, desemnând acel nivel al 
şomajului consistent cu o inflaţie stabilă. Lucrarea de faţă explorează 
implicaţiile teoretice şi practice care au apărut odată cu introducerea 
conceptului de rată naturală. 

În plan teoretic, se poate constata că, departe de a pune la îndoială 
existenţa ratei naturale, dezbaterile teoretice se axează pe două întrebări 
majore: Suntem în măsură să determinăm în mod exact nivelul ratei 
naturale şi care sunt tehnicile adecvate pentru o estimare precisă? şi, 
respectiv, Cum se modifică rata naturală de-a lungul timpului şi care sunt 
factorii ce o influenţează? Cunoaşterea empirică, pe de altă parte, nu a 
ţinut pasul cu evoluţiile teoretice. În ciuda numeroaselor studii empirice, 
economiştii sunt încă departe de o înţelegere cantitativă adecvată a 
determinanţilor şi variabilităţii ratei naturale pe ţări şi perioade. 

 
Cuvinte-cheie: rata naturală a şomajului; curba Phillips pe termen 

lung verticală; curba Phillips ajustată cu ipoteza anticipărilor raţionale. 
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Până spre sfârşitul anilor '60, o opinie larg împărtăşită de majoritatea 
economiştilor era aceea că, în explicarea ciclurilor de afaceri, curba Phillips 
ocupă locul central, rolul său fiind, în consecinţă, indispensabil. În 1958,  
A.W. Phillips studiase existenţa unei relaţii între rata de creştere a salariilor 
nominale şi creşterea ratei şomajului în Marea Britanie, arătând că între aceste 
două variabile există o relaţie negativă (Phillips, 1958). În baza studiului lui 
Phillips, analizele ulterioare s-au concentrat asupra relaţiei dintre modificarea 
unui indice cuprinzător al preţurilor – respectiv rata inflaţiei – şi modificarea 
produsului naţional brut, evidenţiind, şi în acest caz, o legătură inversă între 
cele două mărimi. Foarte important în acest context a fost faptul că descoperirea 
unei astfel de relaţii stabile are implicaţii imediate de politică economică: ea 
sugerează că autorităţile monetare pot contribui la reducerea permanentă a 
şomajului, prin simpla acceptare a unei doze suplimentare de inflaţie; similar, 
autorităţile pot reduce rata inflaţiei, suportând costurile induse de un şomaj mai 
ridicat.  

Ipoteza existenţei unei relaţii stabile între inflaţie şi şomaj a fost acceptată 
de breasla economiştilor relativ uşor, deoarece umplea „un gol” în structura 
teoretică elaborată de Keynes, respectiv părea să fie tocmai ecuaţia despre care 
Keynes însuşi spunea că lipseşte. Mai mult, ea părea să ofere un instrument 
foarte util de politică economică, şi a fost acceptată atâta vreme cât a fost 
concordantă cu evidenţele empirice. Dar, în timp, economiştii au constatat că 
devine din ce în ce mai greu să menţină această ipoteză în forma sa simplă 
iniţială, că e nevoie de acceptarea unor rate din ce în ce mai mari ale inflaţiei 
pentru a menţine şomajul la un nivel acceptabil.  

Drept răspuns la instaurarea stagflaţiei, au fost realizate numeroase 
încercări de a „repara” sau corecta ipoteza, în special prin luarea în considerare 
a unor factori cu caracter special, însă niciuna din aceste versiuni nu a fost 
confirmată de  experienţă. Era nevoie de o revizuire „mai radicală”, iar aceasta 
a îmbrăcat forma încorporării anticipărilor agenţilor economici. Ea a pus accent 
pe importanţa surprizelor, respectiv a diferenţelor dintre valoarea efectivă şi cea 
anticipată a diferitelor variabile. A readus în prim-plan importanţa distincţiei 
dintre mărimile nominale şi cele reale, demonstrând existenţa unei rate naturale 
a şomajului determinată întotdeauna de factori reali. Această rată tinde să fie 
atinsă atunci când, în medie, anticipările se realizează în mod efectiv. Pe de altă 
parte, modificările neanticipate ale cererii nominale agregate şi ale ratei inflaţiei 
cauzează erori sistematice de percepţie atât în rândul angajatorilor, cât şi al 
angajaţilor, fapt ce va determina iniţial abaterea ratei şomajului de la rata 
naturală. Totuşi, aceste abateri sunt tranzitorii, chiar dacă uneori e nevoie de o 
perioadă de timp relativ lungă până când sunt eliminate, pe măsură ce are loc 
ajustarea anticipărilor agenţilor. 
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Acest aparent consens nu avea să supravieţuiască însă prea mult timp: în 
1968, Milton Friedman şi Edmund Phelps au adus argumente teoretice solide 
împotriva unor asemenea recomandări de politică economică (Friedman, 1968, 
Phelps, 1968). La sfârşitul anilor '60, cei doi economişti au argumentat, plecând 
de la fundamente microeconomice, că această relaţie empirică între inflaţie şi 
şomaj se va prăbuşi în cazul în care autorităţile publice vor încerca să o 
exploateze. În primul rând, ei au argumentat că, în conformitate cu postulatele 
teoretice, o inflaţie întreţinută nu poate avea niciun efect asupra producţiei şi 
ratei şomajului, deoarece oamenii ţin cont, în primul rând, de variabilele reale 
din economie, şi nu de cele nominale. Astfel, potrivit analizei lui Friedman, 
existenţa unei cereri sau oferte excedentare pe piaţa muncii nu depinde de 
salariul nominal, ci de salariul real, deoarece agenţii economici sunt raţionali, 
ajustând salariile cu preţurile prevăzute sau anticipate. În consecinţă, în relaţia 
originală a lui Phillips, se pune problema identificării unei relaţii între rata de 
creştere a salariilor, corectată cu rata inflaţiei prevăzute sau anticipate, şi rata 
subocupării. Edmund Phelps ajunge la aceeaşi concluzie, pornind însă de la o 
analiză diferită, bazată pe construirea unor modele ale pieţei muncii în care 
indivizii caută să obţină cele mai bune condiţii de angajare. În funcţie de 
costurile informaţionale şi de diferite restricţii existente pe aceste pieţe, o 
anumită perioadă de timp se scurge din momentul pierderii sau părăsirii 
vechiului loc de muncă până la angajarea pe un nou post, ceea ce antrenează un 
anumit şomaj fricţional. Solicitantul unui loc de muncă acceptă un anumit 
salariu nominal, care se traduce în termeni reali prin utilizarea unui nivel al 
preţurilor prognozat sau anticipat, mai mult sau mai puţin corect. În situaţia în 
care menajele subestimează rata inflaţiei – anticipând o rată a inflaţiei inferioară 
ratei efective – ele vor fi înclinate fie să ofere mai multă forţă de muncă – aşa 
cum susţine Friedman, fie să reducă timpii de căutare – după cum afirmă 
Phelps, ceea ce va avea ca rezultat o reducere a şomajului. Explicaţia este însă 
aceeaşi în ambele situaţii: anticipând o rată a inflaţiei sub rata efectivă, indivizii 
supraestimează de fapt salariul real. În planul politicii economice, această 
reducere a şomajului este posibilă prin adoptarea unei politici monetare 
expansioniste de către autorităţi; pe termen scurt, această politică va avea 
efectul scontat: inflaţia creşte de o manieră neaşteptată, surprinzătoare, aşa încât 
ea se va situa peste nivelul anticipat de agenţii economici şi, în consecinţă, 
şomajul va înregistra o scădere. În acest fel, pe termen scurt, agenţii economici 
pot cădea pradă iluziei monetare, însă ei nu sunt „miopi”, aşa că îşi vor revizui 
la un moment dat anticipările. Pe măsură ce informaţia se propagă şi percepţiile 
se corectează, diferenţa dintre inflaţia efectivă şi cea anticipată se reduce şi 
subocuparea revine la nivelul său anterior. Autorităţile nu vor reuşi deci să 
reducă nivelul şomajului decât temporar, în schimb vor fi nevoite acum să facă 
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faţă unei rate efective a inflaţiei mai ridicate, împotriva căreia va fi şi dificil, şi 
costisitor a lupta. Aceasta înseamnă, cu alte cuvinte, că relaţia inversă postulată 
de către curba Phillips este valabilă doar pe termen scurt, pe termen mediu şi 
lung curba fiind verticală. Evenimentele ulterioare de la începutul anilor '70 nu 
au făcut decât să confirme teoria propusă de Friedman şi Phelps: inflaţia a 
crescut fără o reducere permanentă a şomajului. Mesajul principal al acestei 
teorii este unul pragmatic, situat în planul politicii economice: autorităţile nu 
vor putea niciodată să influenţeze prin măsuri conjuncturale rata şomajului, 
aceasta oscilând şi tinzând pe termen lung către rata sa naturală, termen introdus 
în 1968 de către Milton Friedman.  

Ipoteza ratei naturale include curba Phillips iniţială ca pe un caz 
particular, oferind interpretări pentru o gamă mult mai largă de fenomene 
economice, şi în particular fenomenul stagflaţiei. Rămâne totuşi un fenomen pe 
care această ipoteză, în forma sa actuală, nu îl poate explica – trecerea de la 
stagflaţie la slumpflaţie. Această asociere recentă între o inflaţie şi un şomaj 
sporite – afirmă Friedman – e posibil să reflecte impactul comun al unor 
evenimente precum crizele petroliere sau al unor forţe independente care au 
imprimat o tendinţă ascendentă inflaţiei şi şomajului.  

O explicaţie plauzibilă este aceea a trecerii printr-o perioadă de tranziţie 
ce presupune adaptarea atitudinilor şi a instituţiilor la un nou cadru monetar. 
Inflaţia este nu doar mai mare, ci şi extrem de volatilă, şi este însoţită de o 
intervenţie sporită a statului în formarea preţurilor. Volatilitatea crescută a 
inflaţiei combinată cu abaterea preţurilor relative de la valorile pe care piaţa  
le-ar stabili în mod liber fac sistemul economic mai puţin eficient, introduc 
perturbaţii pe toate pieţele şi, foarte probabil, sunt cauza creşterii ratei 
şomajului. 

Rata naturală a şomajului este nivelul de echilibru spre care tinde 
economia, aşa cum îl defineşte Friedman în modelul percepţiei eronate a 
agenţilor economici, model care porneşte de la premisa că, pe termen lung, 
piaţa forţei de muncă tinde spre echilibru (fapt reflectat de egalitatea cererii şi 
ofertei la un salariu şi nivel de ocupare unice). Nivelul real al ratei naturale este 
determinat de caracteristicile inerente ale pieţei muncii, cum ar fi 
imperfecţiunile pieţei şi problemele informaţionale. Rata naturală desemnează 
acel nivel care ar rezulta din sistemul walrasian de ecuaţii ale echilibrului 
general, în condiţiile în care acestea încorporează caracteristicile structurale ale 
pieţei muncii şi pieţei bunurilor, inclusiv imperfecţiunile acestora, variabilitatea 
stocastică a cererii şi ofertei, costul colectării informaţiilor despre locurile de 
muncă şi forţa de muncă disponibile, costul mobilităţii etc. Foarte important, în 
abordarea lui Friedman, echilibrul pieţei muncii şi rata naturală nu depind de 
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rata de creştere a ofertei de bani, de cererea şi oferta de muncă, de timpii optimi 
de căutare şi alte considerente microeconomice. 

În ultimele patru decenii, o mare parte a cercetării a încercat să 
formalizeze definiţia lui Friedman şi să identifice determinanţii ratei naturale, 
înregistrând progrese considerabile. Pornind de la ipoteza ratei naturale – aşa 
cum a definit-o Friedman – cercetarea macroeconomică a extins analiza, aşa 
încât astăzi vorbim de existenţa şi estimarea NAIRU, acronim al sintagmei 
Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, ce reflectă acel nivel al 
şomajului corespunzător unei inflaţii stabile. Totuşi, între conceptul iniţial 
propus de către Friedman şi NAIRU există câteva diferenţe notabile. 

Ipoteza NAIRU are la bază modelul concurenţei imperfecte al pieţei 
muncii, elaborat de către noii keynesieni; acesta se bazează pe premisa ca atât 
piaţa muncii, cât şi piaţa bunurilor sunt pieţe cu concurenţă imperfectă, datorită 
manifestării unor imperfecţiuni – cum ar fi existenţa sindicatelor şi a firmelor 
de oligopol. În aceste condiţii, sindicatele – prin negocieri colective – pot 
solicita un salariu real negociat, în vreme ce firmele stabilesc un salariu real 
determinat de preţ, la care pot obţine supraprofituri. Acesta din urmă reprezintă 
de fapt diferenţa dintre valoarea producţiei şi profitul pe lucrător pe care şi-l va 
însuşi firma. 

În modelul NAIRU, salariul real negociat creşte odată cu nivelul ocupării, 
întrucât ocuparea sporită înseamnă mai puţini şomeri care caută de lucru şi o 
mai mare putere de negociere pentru sindicate. Şomajul este acela care 
disciplinează forţa de muncă.  Pe de altă parte, salariul real determinat de preţ 
rămâne fixat la un anumit nivel, deoarece reflectă aşteptările firmei relative la 
produsul pe lucrător. Nivelul salariului şi al ocupării pentru care salariul real 
negociat şi salariul real determinat de preţ sunt egale este reflectat de către 
NAIRU, care desemnează nivelul salariului şi ocupării la care aşteptările 
(opuse) muncii şi capitalului sunt satisfăcute. 

Un solid cadru teoretic a fost elaborat de la apariţia ratei naturale, iar acest 
cadru se concentrează pe două idei principale: în primul rând, piaţa muncii este 
o piaţă cu un nivel ridicat de mobilitate, cu un număr mare de ofertanţi care fie 
şi-au pierdut locul de muncă, fie caută unul mai bun; aceasta premisă implică în 
mod natural existenţa unui anumit şomaj fricţional. În al doilea rând, natura 
relaţiilor dintre angajaţi şi firme duce la un proces de stabilire a salariilor care 
îşi pierde adesea caracterul competitiv. Iar acest lucru, duce la rândul său, la un 
nivel al şomajului diferit de nivelul (eficient) şomajului fricţional. 

În ceea ce priveşte aspectele teoretice legate de rata naturală, în prezent 
economiştii nu mai pun la îndoială existenţa acesteia; dezbaterile şi 
controversele se axează pe două întrebări majore: Suntem în măsură să 
determinăm în mod exact nivelul ratei naturale şi care sunt tehnicile adecvate 
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pentru o estimare precisă? şi, respectiv, Cum se modifică rata naturală de-a 
lungul timpului şi care sunt factorii ce o influenţează? Acestea sunt două 
chestiuni esenţiale legate de importanţa practică a ratei naturale: în măsura în 
care există o asemenea rată, dar ea nu poate fi măsurată în mod precis, 
înseamnă că acest concept nu are nicio utilitate în planul politicii economice, 
rămânând o simplă noţiune teoretică; mai mult, dacă rata naturală nu este 
constantă, ci se modifică în timp sub influenţa anumitor factori, atunci trebuie 
să fim capabili să o estimăm precis în orice moment, pentru a o putea utiliza în 
mod eficient în elaborarea politicilor economice.  

Pe de altă parte, progresele empirice au fost mult mai lente în această 
perioadă; în ciuda numeroaselor studii empirice, economiştii sunt încă departe 
de o înţelegere cantitativă adecvată a determinanţilor şi variabilităţii ratei 
naturale pe ţări şi perioade. Mai mulţi factori potenţiali au fost aduşi în  
prim-plan, dar economiştii caută încă o soluţie în acest sens. O barieră majoră în 
această direcţie o reprezintă integrarea redusă a analizelor empirice pe piaţa 
muncii şi cercetările teoretice ale macroeconomiştilor.  

Mai mult, progresul empiric lent împreună cu cercetarea teoretică au 
implicaţii importante pentru formularea politicilor economice: în prezent, 
analizele sunt deficiente în ceea ce priveşte implicaţiile ipotezei NAIRU în 
planul politicilor economice, iar economiştii nu şi-au schimbat în mod 
semnificativ maniera de abordare a analizei. Modelul IS-LM, completat de 
curba Phillips, reprezintă în continuare cel mai bun mod de a interpreta 
discuţiile de politică economică, atât în presă, cât şi în rândul autorităţilor 
publice. Guvernele continuă să utilizeze modele macroeconomice foarte ample 
pentru previziuni şi analize, în condiţiile în care evoluţiile teoretice ale ultimilor 
20 de ani au avut un impact relativ scăzut asupra macroeconomiei aplicate. 

În prezent, mulţi economişti din rândul noilor keynesieni continuă să 
considere curba Phillips drept o relaţie structurală intactă, odată ce modelele 
econometrice iniţiale ale anilor '60 au fost corectate pentru a încorpora şocurile 
ofertei şi ipoteza unei curbe Phillips verticale pe termen lung. Odată ce această 
misiune a fost îndeplinită, nicio motivaţie nu mai părea să justifice la acel 
moment continuarea cercetărilor. Nemaifiind considerată necesară de către 
majoritatea economiştilor, cercetarea teoretică a fost astfel abandonată, cu o 
singură excepţie – verificarea periodică a stabilităţii relaţiei postulate de curba 
Phillips. Şi aceasta, deoarece mainstream-ul considera că trăsătura esenţială a 
curbei, după cel de-al doilea război mondial, a reprezentat-o stabilitatea 
acesteia. 

Pe de altă parte, o serie de reprezentanţi ai curentului neoclasic şi ai noii 
macroeconomii clasice resping posibilitatea postulării teoretice a unei relaţii 
între inflaţie şi şomaj, combătând curba Phillips şi/sau conceptul de rată 
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naturală. Astfel, în anul 1978, Lucas şi Sargent afirmau despre curba Phillips că 
aceasta reprezintă „un eşec econometric de mari proporţii” – „econometric 
failure on a grand scale" (Lucas, Sargent, 1978) deoarece, pe termen lung, 
corelaţia negativă inflaţie – şomaj încorporată în modelele de la sfârşitul anilor 
'60 contrasta puternic cu corelaţia pozitivă sugerată de datele statistice în anii 
'70. Unii dintre aceşti economişti şi-au concentrat atenţia asupra altor probleme, 
deoarece consideră că procesul inflaţionist din SUA este atât de stabil, iar 
modelele elaborate la începutul anilor '80 funcţionează atât de bine, încât nu 
mai există „enigme” de rezolvat. Alţi macroeconomişti resping ipoteza ratei 
naturale a şomajului, deoarece consideră ca identificarea unei relaţii stabile între 
inflaţie şi NAIRU a constituit  o linie de cercetare eşuată şi neproductivă. 
Robert J. Gordon afirmă că mulţi economişti neoclasici au încetat să mai acorde 
atenţie cercetărilor empirice asupra curbei Phillips şi fie n-au remarcat, fie n-au 
luat în serios „noua generaţie” de curbe Phillips: începând din cea de-a doua 
jumătate a deceniului 8, noile estimări încorporau nu numai o curbă Phillips 
verticală pe termen lung, dar şi şocurile ofertei (Gordon, 1997). În loc să 
considere rata inflaţiei drept necunoscută, a cărei soluţie să rezulte din ecuaţiile 
modelelor pe care le utilizau, aceştia şi-au îndreptat atenţia către teorii ale 
fluctuaţiilor producţiei reale agregate, care nu numai că nu explicau mecanismul 
inflaţiei, dar nici măcar nu se concentrau asupra studierii acestuia. 

În discursul susţinut cu ocazia decernării Premiului Nobel, Friedman 
afirmă că analiza relaţiei dintre inflaţie şi şomaj a parcurs, în perioada 
postbelică, două etape, pregătindu-se în prezent să intre într-o a treia. Prima 
etapă a reprezentat-o acceptarea ipotezei lui A.W. Phillips, conform căreia 
există o relaţie negativă stabilă între nivelul şomajului şi rata modificării 
salariilor. 

Utilizând un exemplu simplificat prin care ilustrează eşecul curbei 
Phillips, Friedman ajunge la concluzia că: „ceea ce contează cu adevărat nu este 
inflaţia în sine, ci inflaţia neanticipată; nu există un compromis stabil între 
inflaţie şi şomaj; există însă o rată naturală a şomajului (care corespunde celei 
de-a doua etape în analiza relaţiei inflaţie – şomaj) aflată în concordanţă cu 
variabilele reale din economie şi cu percepţiile corecte ale agenţilor economici; 
rata şomajului poate fi menţinută sub acel nivel doar printr-o accelerare a 
inflaţiei sau deasupra sa, printr-o accelerare a deflaţiei. Rata naturală a 
şomajului, termen pe care l-am introdus ca paralelă la „rata naturală a dobânzii” 
a lui Knut Wicksell, nu reprezintă o constantă numerică, ci depinde de factori 
reali, nu monetari – cum sunt eficienţa pieţei muncii, concurenţa şi tendinţele de 
monopolizare, barierele sau stimulentele de a lucra în anumite ocupaţii etc.” 
(Friedman, 1997). 
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Ipoteza ratei naturale, sau acceleraţionistă, sau a curbei Phillips ajustate 
cu anticipările agenţilor, cum este numită în literatură este în prezent larg 
acceptată de economişti, deşi nu în mod unanim. Câţiva cercetători „se agaţă” 
încă de modelul iniţial al curbei Phillips; alţii – mai numeroşi – recunosc 
diferenţa dintre curba Phillips pe termen scurt şi cea pe termen lung, însă 
continuă să considere curba pe termen lung negativă; alţii substituie relaţia 
stabilă între accelerarea inflaţiei şi rata şomajului cu o relaţie între rata inflaţiei 
şi rata şomajului. O mare parte a cercetării economice este îndreptată către 
explorarea unor variate aspecte ale acestei a doua etape – cum ar fi dinamica 
procesului, formarea aşteptărilor sau tipul de politică economică adecvat.  

Şi chiar dacă cea de-a doua etapă e departe de a fi fost pe deplin 
explorată, şi cu atât mai puţin absorbită în literatura economică, funcţionarea 
economiei şi evenimentele recente au declanşat trecerea către o nouă etapă. În 
ultimii ani, rate crescute ale inflaţiei au fost însoţite de şomaj mai ridicat, şi nu 
mai scăzut, mai ales în ceea ce priveşte perioadele lungi de timp. O simplă 
estimare statistică este suficientă pentru a evidenţia faptul că, pentru aceste 
perioade, curba Phillips este pozitivă, şi nu verticală. Cea de-a treia etapă este 
orientată către integrarea şi explicarea acestui fenomen. Pentru a putea realiza 
acest lucru, Friedman consideră că cercetarea va trebui să includă 
interdependenţa dintre fenomenele economice şi evoluţiile de ordin politic – 
acestea urmând a fi tratate nu ca variabile independente sau exogene, ci ca 
variabile endogene, determinate de evenimentele economice. Iar dacă cea de-a 
doua etapă a fost influenţată considerabil de două progrese teoretice majore – 
respectiv cel al lui George Stigler şi Gary Becker – cea de-a treia va fi 
influenţată de aplicarea analizei economice la comportamentul politic, la care 
au contribuit James Buchanan, Gordon Tullock, precum şi Stigler sau Becker. 

Friedman oferă o posibilă explicaţie a fenomenelor constatate, fără a 
exclude însă posibilitatea existenţei altor motivaţii. El afirmă că, aşa cum 
ipoteza ratei naturale explică existenţa unei curbe Phillips negative pe termen 
scurt drept un fenomen temporar care va dispărea pe măsură ce agenţii îşi 
ajustează anticipările la noile realităţi economice, la fel o curbă Phillips pozitivă 
poate apărea pe termen mai lung ca un fenomen de tranziţie ce va dispărea pe 
măsură ce agenţii îşi ajustează nu numai anticipările, ci şi aranjamentele 
instituţionale şi politice la noua realitate. Cu alte cuvinte, nici nu se pune 
problema verificării validităţii ipotezei NAIRU, ea este azi „la fel de validă” ca 
în momentul în care a fost introdusă această noţiune; în realitate, la baza 
constatării unei curbe Phillips pozitive stau o serie de distorsiuni din economie 
care pot fi eliminate prin politici economice adecvate. 

Această rată naturală, afirmă Friedman, a crescut în mod cert în SUA din 
două motive majore: în primul rând, femeile, adolescenţii şi lucrătorii part-time 
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reprezintă o fracţiune în creştere în cadrul forţei de muncă. Deoarece aceste 
grupuri au o mobilitate mai mare în privinţa intrării-ieşirii de pe piaţă şi a 
schimbării locului de muncă, ele înregistrează rate medii ale şomajului mai 
ridicate. În al doilea rând, ajutorul de şomaj şi alte forme de asistenţă sunt în 
prezent disponibile mai multor categorii de lucrători, sunt acordate pentru 
perioade mai lungi şi în volum mai mare. Lucrătorii care îşi pierd slujbele sunt 
confruntaţi cu o presiune mai redusă de a se reangaja, au tendinţa de a aştepta 
mai mult şi de a fi mai selectivi în alegerea noului loc de muncă. 

Promotorii conceptului de rată naturală susţin cu argumente foarte 
convingătoare importanţa şi utilitatea – atât de ordin teoretic, cât şi practic – 
acestuia. În primul rând, afirmă aceşti economişti, NAIRU este un concept 
teoretic foarte util pentru a înţelege cauzele inflaţiei. Mai mult, din punct de 
vedere empiric, el reprezintă baza de plecare în prognozarea ratei inflaţiei. Aşa 
cum o sugerează şi numele, NAIRU reprezintă acea rată a şomajului căreia îi 
corespunde o rată stabilă, constantă a inflaţiei. În situaţia în care rata şomajului 
se află sub nivelul ratei naturale, are loc o creştere a inflaţiei şi invers, dacă rata 
şomajului se situează peste nivelul ratei naturale, avem de-a face cu o scădere a 
inflaţiei. În plan teoretic, NAIRU surprinde, de fapt, modul în care se comportă 
economia când trece prin stări de dezechilibru. Astfel, atunci când rata 
şomajului este inferioară NAIRU, salariile reale solicitate sau aşteptate de 
lucrători sunt superioare sumelor pe care sunt dispuse să le plătească firmele – 
raportate la nivelul curent sau anticipat al preţurilor. Această neconcordanţă este 
„rezolvată” prin intermediul unei spirale inflaţioniste salarii – preţuri, în care 
lucrătorii nu primesc salariile reale pe care le aşteaptă, iar firmele nu obţin 
preţurile pe care le doresc. În consecinţă, inflaţia va fi superioară celei 
anticipate, iar tendinţa de restabilire a echilibrului se va manifesta printr-o 
creştere a ratei inflaţiei. Echilibrul – definit în acest caz printr-o rată a inflaţiei 
stabilă şi egală cu cea anticipată – va fi atins din nou doar în momentul în care 
rata şomajului creşte la nivelul său natural; cu alte cuvinte, ipoteza ratei naturale 
imaginează modificările ratei inflaţiei ca pe un fenomen ce ţine de piaţa muncii, 
şi a cărui magnitudine poate fi aproximată cu ajutorul unui indicator al 
amplitudinii dezechilibrelor pieţei muncii – rata şomajului.  

Joseph Stiglitz, reprezentant al noii economii keynesiene şi susţinător al 
ipotezei ratei naturale, afirmă că în evaluarea utilităţii teoretice şi practice a 
ratei naturale se evidenţiază trei criterii principale: în primul rând, economiştii 
trebuie să-şi pună problema dacă abaterea ratei şomajului de la acest nivel 
natural oferă o modalitate viabilă şi coerentă de previzionare a modificărilor 
ratei inflaţiei (Stiglitz, 1997). Această chestiune de ordin empiric este o condiţie 
necesară, dar nicidecum suficientă pentru susţinerea ipotezei ratei naturale. Aşa 
încât, se conturează un al doilea criteriu, respectiv posibilitatea găsirii unei 
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explicaţii a faptului că NAIRU variază de-a lungul timpului. Acest criteriu are 
în primul rând o importanţă practică, deoarece, în corectarea şi chiar anticiparea 
disfuncţionalităţilor, decidenţii de politică economică trebuie să înţeleagă foarte 
bine mărimile şi noţiunile cu care operează în realizarea de estimări şi predicţii. 
Şi datorită faptului că economiştii nu vor reuşi probabil niciodată să înţeleagă şi 
să cunoască perfect aceste variabile, un al treilea criteriu foarte important se 
referă la posibilitatea de a utiliza NAIRU drept cadru pentru formularea şi 
evaluarea politicilor economice. În utilizarea acestui criteriu, trebuie să ţinem 
seama de faptul că în momentul de faţă nivelul exact şi sensul modificării ratei 
naturale sunt încă învăluite de incertitudine, făcând obiectul unor controverse 
aprinse. Prima chestiune care trebuie stabilită în cadrul acestui criteriu este dacă 
atât curba Phillips, cât şi teoria ratei naturale sunt suficient de pertinente şi 
consistente pentru a putea oferi soluţii la eterna problemă a creşterii economice 
în condiţiile menţinerii stabilităţii preţurilor, şi într-un mediu caracterizat de 
incertitudine. 

Succesul empiric al curbei Phillips 

În ceea ce priveşte primul criteriu, datele empirice disponibile susţin 
ipoteza că şomajul este un bun indicator al sensului de modificare a inflaţiei. În 
cazul economiei americane, prin analiza datelor disponibile referitoare la rata 
inflaţiei şi rata şomajului, începând cu anul 1960, se poate constata că, în 
majoritatea covârşitoare a cazurilor, inflaţia a crescut atunci când rata şomajului 
s-a situat sub 5% şi a scăzut atunci când rata şomajului a depăşit 7%. Dincolo 
de identificarea unei regularităţi empirice plauzibile, aceste date sugerează un 
posibil interval în limitele căruia se situează NAIRU: se pare că nivelul acestuia 
a înregistrat valori cuprinse în intervalul 5%-7%, începând cu anul 1960. 
Niciunul din testele realizate la Washington de către Council of Economic 
Advisors (CEA), al cărui preşedinte a fost Stiglitz, nu a putut confirma faptul că 
modificările înregistrate de rata inflaţiei sunt independente de nivelul şi 
schimbările survenite în rata şomajului. Rezultatele obţinute confirmă – în 
măsura în care acceptăm evidenţa empirică drept un argument convingător şi 
suficient – că şomajul are capacităţi predictive în ceea ce priveşte modificările 
ratei inflaţiei. Identificarea acestei relaţii inverse este o condiţie necesară, nu 
însă şi suficientă, pentru a dovedi utilitatea NAIRU, fiind necesare, în 
continuare, estimări cantitative ale modificărilor. În acest scop, testele empirice 
realizate în cadrul CEA s-au dovedit extrem de relevante: acestea au arătat 
faptul că menţinând rata şomajului cu un punct procentual sub NAIRU inflaţia 
va creşte cu 0,3%-0,6%, interval suficient de mare pentru a atrage atenţia 
decidenţilor de politică economică. Mai mult, testele au arătat că, în proporţie 
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de cel puţin 20%, modificările ratei inflaţiei pot fi atribuite exclusiv nivelului şi 
variaţiei ratei şomajului. Această cifră, afirmă Stiglitz, este menită să ne atragă 
atenţia asupra faptului că mecanismul inflaţionist şi deciziile de politică 
economică sunt mult mai complicate decât o simplă relaţie directă între NAIRU 
şi rata inflaţiei. 

Modificarea în timp a ratei naturale a şomajului 

Cel de-al doilea criteriu în evaluarea utilităţii NAIRU are în vedere 
capacitatea economiştilor de a explica de ce acesta se modifică de-a lungul 
timpului, de a previziona, într-o anumită măsură, aceste modificări, şi chiar de a 
identifica politici economice capabile să modifice rata naturală a şomajului. 
Atunci când Friedman a propus pentru prima dată ipoteza existenţei unei rate 
naturale a şomajului, el a prezentat această mărime ca fiind o constantă 
invariabilă. În prezent există un aparent consens în rândul economiştilor care 
susţin premisa existenţei NAIRU: în măsura în care există o rată naturală a 
şomajului, ea se modifică cu siguranţă de-a lungul timpului.  

Pentru a exemplifica acest lucru, să examinăm datele disponibile pentru 
perioada anilor '90; vom observa că la începutul intervalului estimările cele mai 
frecvente ale NAIRU se situau între 6,0% şi 6,2%. Dacă acest nivel ar fi rămas 
constant, atunci rata medie a şomajului din august 1994 până la finele lui 1996 
– respectiv 5,6% – ar fi trebuit să determine o creştere a inflaţiei, datorită 
faptului că s-a situat sub rata naturală. Această concluzie a fost contrazisă însă 
de datele statistice, care evidenţiază o scădere a ratei inflaţiei de la 2,9% la 
2,6% în intervalul menţionat. În 1995 şi 1996, presiunile inflaţioniste au fost 
mai slabe decât în perioade anterioare în care rata şomajului avea totuşi un nivel 
similar; pentru susţinătorii abordării NAIRU, explicaţia este foarte clară: rata 
naturală a şomajului a scăzut. În realitate, concluzia că NAIRU are un nivel mai 
scăzut în prezent este sprijinită aproape unanim de către cercetarea 
econometrică în domeniu. Studiile CEA evidenţiază faptul că rata naturală a 
şomajului a scăzut cu aproximativ 1,5% faţă de maximul atins la începutul 
anilor '80. Totuşi, avertizează specialiştii, trebuie să ţinem cont de faptul că 
incertitudinea ce înconjoară aceste estimări ale NAIRU – atât în ceea ce 
priveşte corectitudinea modelului analizat, cât şi erorile standard de calcul – 
este foarte ridicată.  

În articolul citat, Joseph Stiglitz afirmă că acest declin al NAIRU se 
datorează în principal acţiunii a trei mari factori: modificările demografice în 
rândul forţei de muncă, o mai bună aliniere sau sincronizare între creşterea 
productivităţii şi aşteptările lucrătorilor şi, în fine, o sporire generală a 
competitivităţii atât pe piaţa mărfurilor, cât şi pe piaţa muncii. 
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Modificările demografice survenite în rândul forţei de muncă 
Acesta reprezintă, în opinia lui Stiglitz, factorul cel mai uşor de explicat, 

fiind, în acelaşi timp, susţinut de datele empirice disponibile. Ipoteza de la care 
pleacă autorul este aceea că fiecare grup demografic are propria rata naturală a 
şomajului – rată ce nu se modifică în timp, ci rămâne constantă. Mai mult, putem 
afirma că această rată este mai mare în cazul tinerilor comparativ cu adulţii şi, de 
asemenea, este superioară în cazul femeilor comparativ cu bărbaţii etc. 

Din această perspectivă, modificarea NAIRU se datorează, în primul rând, 
modificării ponderii diferitelor grupuri demografice în ansamblul forţei de 
muncă, însă rata naturală a şomajului este influenţată de toţi factorii care 
contribuie la modificarea atât a structurii, cât şi a volumului forţei de muncă. În 
măsura în care acceptăm faptul că schimbările de ordin demografic au asupra 
ratei naturale un efect similar celui pe care l-au avut asupra ratei efective, atunci 
aproximativ o treime din scăderea de 1,5% a ratei naturale poate fi atribuită 
acestor schimbări. Cea mai importantă modificare de ordin demografic o 
constituie înaintarea în vârstă a generaţiei „baby boomers” – aşa încât în prezent 
SUA dispun de o forţă de muncă mai matură, în structura căreia sunt mai bine 
reprezentate grupurile demografice cu o rată mai scăzută a şomajului. 

 
Creşterea productivităţii şi aspiraţiile lucrătorilor în materie de 
salarii 
Pe termen lung, nici nivelul, nici rata de creştere a productivităţii nu au 

efecte asupra ratei şomajului – o dovedeşte faptul că şomajul a rămas relativ 
constant de-a lungul unui secol de sporire masivă a productivităţii şi de mari 
fluctuaţii ale ratei de creştere a acesteia. Pe termen scurt însă, modificările ratei 
de creştere a productivităţii pot avea un efect temporar asupra ratei naturale a 
şomajului. Premisa de la care pleacă această explicaţie este una de ordin 
psihologic: solicitarea unor salarii reale mai mari din partea lucrătorilor depinde 
de experienţa anterioară a acestora, şi se datorează probabil faptului că oamenii 
se obişnuiesc cu o anumită creştere a standardului de viaţă. Astfel, atunci când 
rata de creştere a productivităţii înregistrează o scădere, lucrătorii vor solicita o 
creştere a salariilor reale – care se bazează pe experienţa lor anterioară, şi este, 
deci, superioară ratei de creştere a productivităţii; rezultatul va fi o creştere a 
ratei inflaţiei şi o rată a şomajului superioară, pentru ca economia să rămână în 
echilibru. Însă această creştere a ratei naturale a şomajului este doar temporară, 
fie pentru că şocul productivităţii este el însuşi temporar, fie pentru că lucrătorii 
îşi vor modera în final solicitările, în cazul în care încetinirea creşterii 
productivităţii este permanentă. În ambele cazuri, NAIRU va reveni la nivelul 
său anterior, iar exemplul cel mai recent este creşterea acestuia în perioada 
anilor '70 şi începutul anilor '80, în urma încetinirii ritmului de creştere a 
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productivităţii. Între timp, lucrătorii au avut destul timp pentru a-şi revizui 
aşteptările în materie de salarii, lucru ce facilitează revenirea NAIRU la nivelul 
său anterior, mai scăzut.  

 
Competitivitatea sporită a pieţei mărfurilor şi a pieţei muncii 
Această competitivitate sporită este, în parte, rezultatul deschiderii 

continue atât a pieţei naţionale, cât şi a celor internaţionale, prin reforme în 
materie de reglementări şi acorduri de liberalizare a comerţului. Chiar în 
condiţiile în care comerţul ocupă un loc relativ restrâns în produsul naţional – 
cum este cazul SUA, cu aproximativ 10% – faptul că sectoarele productive sunt 
confruntate cu competitori potenţiali este suficient pentru a induce limitarea sau 
plafonarea salariilor. Modificările survenite pe piaţa muncii, cum ar fi scăderea 
gradului de sindicalizare, au avut, la rândul lor un efect benefic asupra inflaţiei. 
Chiar dacă cuantificarea acestei competitivităţi crescute sau a structurii 
instituţionale a pieţei muncii este extrem de dificilă, este totuşi plauzibilă 
ipoteza că aceşti factori explică restul de 0,5 puncte procentuale din scăderea de 
aproximativ 1,5% a NAIRU.  

În afară de cei trei factori menţionaţi, Stiglitz aminteşte un al patrulea 
posibil factor de influenţă – fenomenele de hysterezis. Ideea că un şomaj 
susţinut de proporţii ridicate va determina creşterea treptată a ratei naturale a 
şomajului este probabil mai populară în context european. Explicaţia acestui 
factor porneşte de la ipoteza că un şomaj ridicat şi persistent diminuează 
abilităţile sau capacităţile şomerilor, atât pe cele de muncă, cât şi pe cele de 
căutare a locului de muncă. În acelaşi timp, populaţia ocupată doreşte 
menţinerea salariilor, în detrimentul extinderii gradului de ocupare. În cazul 
SUA, nu se poate spune că datele disponibile au confirmat această teorie. Dar 
dacă ea este adevărată, atunci un şomaj ridicat şi persistent are consecinţe 
negative chiar mai mari decât ne aşteptam, pentru că duce la creşterea ratei 
naturale, în timp ce efectele benefice ale unui şomaj scăzut sunt foarte ample, 
pentru că determină reducerea ratei naturale. 

 
NAIRU – cadru de formulare şi evaluare a politicilor economice 
Cel de-al treilea criteriu în evaluarea utilităţii şi oportunităţii noţiunii de 

rată naturală a şomajului are în vedere posibilitatea de a-l folosi atunci când se 
discută şi se analizează probleme de politică economică, chiar şi atunci când 
există incertitudini legate de nivelul său curent şi viitor. Dintr-un anumit punct 
de vedere, este greu de imaginat elaborarea politicii macroeconomice fără a lua 
în considerare conceptul de rată naturală a şomajului. Cu siguranţă că toată 
lumea doreşte reducerea pe cât posibil a şomajului, fără ca aceasta să implice 
accelerarea inflaţiei. În acest context, în ipoteza în care nu există o legătură 
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clară, sistematică, între inflaţie şi şomaj, oare de ce nu se concentrează 
eforturile autorităţilor exclusiv asupra modalităţilor de reducere a şomajului? 
Cel mai plauzibil răspuns este acela că la baza acţiunilor autorităţilor stă 
presupunerea – de multe ori chiar convingerea – că modificarea nivelului de 
activitate economică are consecinţe asupra ratei inflaţiei.  

Pentru a putea stabili dacă politicile economice ale guvernelor ar trebui să 
se axeze pe „targetarea” ratei naturale a şomajului, trebuie, în primul rând, să 
cercetăm posibilele consecinţe ale fundamentării politicilor economice pe 
estimări eronate ale NAIRU. Stiglitz afirmă că dacă rata şomajului într-o 
economie „se reduce puţin sub rata naturală a şomajului, atunci ne putem 
aştepta la o inflaţie puţin mai mare”. Opinia sa este în contradicţie cu premisa – 
mai populară în mediile nonacademice – că NAIRU se aseamănă cu o prăpastie: 
e de ajuns un singur pas pentru a cădea într-o spirală inflaţionistă foarte 
accelerată. Datele empirice, spune Stiglitz, pur şi simplu nu confirmă această 
premisă: experienţa demonstrează că dacă menţinem rata şomajului cu un punct 
procentual sub NAIRU timp de un an, rata inflaţiei va creşte cu 0,3-0,6 puncte 
procentuale. Această constatare infirmă sumbra teză acceleraţionistă care afirmă 
că economia stă pe marginea unei prăpăstii, şi o mică doză de inflaţie este 
suficientă pentru a declanşa creşterea continuă a acesteia. Mai mult, ea arată că 
amplitudinea creşterii inflaţiei nu sporeşte atunci când rata şomajului rămâne 
sub NAIRU pentru o perioadă mai lungă de timp. În acest fel, spune autorul, 
greşelile mici au doar consecinţe reduse. 

Un alt aspect interesant legat de problemele practice este dacă politicile 
economice pot influenţa rata naturală a şomajului; în acest sens, datele empirice 
evidenţiază faptul că tipul de politică monetară are un impact semnificativ 
asupra ratei naturale. Astfel, ţările care nu au urmat o politică monetară 
expansionistă în timpul recesiunilor de la începutul anilor '80 au înregistrat 
creşteri mai mari ale NAIRU decât ţările care au urmat o asemenea politică. 
Ball interpretează această constatare empirică drept o provocare a teoriei 
standard, conform căreia politica monetară are doar efecte pe termen scurt 
asupra şomajului, dar şi ca pe o dovadă a efectelor pe termen lung ale cererii 
agregate. În replică la acest articol, Mankiw acceptă relaţia de cauzalitate 
identificată de Ball, dar consideră că ea se manifestă în sens invers; astfel, ideea 
centrală a lucrării lui Mankiw este aceea că estimările, precum şi anticipările 
ratei naturale sunt cele care influenţează politica monetară a băncii centrale 
(Mankiw, Nordhaus, 1999). 

Astfel, atunci când NAIRU scade, banca centrală are o mai mare libertate 
de a urma o politică monetară expansionistă prin măsuri de creştere a masei 
monetare şi de reducere a ratei dobânzii. Invers, atunci când NAIRU creşte, 
banca centrală se vede nevoită să urmeze măsuri mai stricte pentru a menţine 
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inflaţia sub control. În plan concret, ţările care au înregistrat creşteri mai mari 
ale NAIRU la începutul anilor '80 au fost nevoite să urmeze politici 
neexpansioniste. Acesta este modul standard de analiză economică în SUA în 
prezent, afirmă Mankiw, surprins oarecum de sensul relaţiei de cauzalitate 
identificat de Ball. În măsura în care admitem existenţa unei rate naturale, 
opinia lui Mankiw pare, cel puţin din punct de vedere logic, mai pertinentă, 
deoarece în acest fel NAIRU îşi justifică menirea şi utilitatea – aceea de a 
orienta politica monetară a autorităţilor. 

În ciuda controverselor, dar şi a neclarităţilor existente în jurul NAIRU, 
nu putem totuşi nega faptul că, în prezent, acesta ocupă un loc important în 
cercetarea mecanismelor ciclului de afaceri. Cel puţin din punct de vedere 
empiric, se pare că modificările cererii agregate – cum ar fi cele induse de 
politicile economice ale autorităţilor – au într-adevăr efecte asupra inflaţiei şi 
şomajului, determinând mişcarea în sens opus a acestora, cel puţin pe termen 
scurt. Iar această observaţie este tocmai ipoteza aflată la baza conceptului de 
rată naturală. Pe de altă parte, aplicarea acestui concept în practică este o 
chestiune mult mai sensibilă: în primul rând, NAIRU este foarte dificil de 
măsurat, deoarece se modifică în timp, iar în al doilea rând, economia 
înregistrează variate tipuri de şocuri ce influenţează inflaţia şi şomajul în 
diferite moduri.  

În ceea ce priveşte modificarea în timp a ratei naturale, există numeroase 
explicaţii posibile, şi se pare că un rol important revine factorului demografic şi 
politicilor economice. Însă datele disponibile nu sunt în măsură să ne ajute în a 
stabili care din ipoteze ar putea fi corecte. Şi chiar dacă în perioada recentă 
cercetarea teoretică a înregistrat progrese substanţiale în domeniul NAIRU, 
multe chestiuni sunt în prezent neelucidate, înconjurate de ambiguitate sau abia 
în stadiul de tatonări. 
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