Seminaria
i konferencje
Sprawozdanie z konferencji 1st
Meeting of the Winners of the Bank
of Sweden Prize in Economic

nowagi

oraz

schematu

arbitra¿owego

w negocjacjach, nagroda w roku 1994 razem z Reinhardem Seltenem i Johnem
Harsanyi; USA); prof. dr Reinhard Selten (nagrodzony w 1994 r. za wk³ad w teoriê gier, w tym stworzenie koncepcji równowagi

doskona³ej

dla

dynamicznych

gier niekooperacyjnych; Niemcy); prof.
William F. Sharpe (nagrodzony w 1990 r.

Sciences in Memory of Alfred

razem z Harrym Markowitzem i Merto-

Nobel

nem Millerem za rozwój teorii rynków

W dniach 14 wrzenia w miejsco-

finansowych, w tym stworzenie modelu

woci Lindau nad Jeziorem Bodeñskim

CAPM;

(Niemcy) odby³o siê pierwsze z planowa-

(twórca najszerzej znanego modelu wzro-

nego cyklu spotkañ laureatów Nagrody

stu gospodarczego, nagroda w 1987 r.;

Nobla w dziedzinie ekonomii. Organizo-

USA).

wane przez fundacjê rodziny Bernadotte

Z

USA);

drugiej

prof.

Robert

strony,

M.

Solow

organizatorzy

za-

(spokrewnionej ze szwedzk¹ rodzin¹ kró-

pewnili mo¿liwoæ uczestnictwa w zje-

lewsk¹) mityngi noblistów chlubi¹ siê

dzie

blisko piêædziesiêcioletni¹ tradycj¹, z tym

doktorantów i m³odych pracowników na-

¿e dotychczas dotyczy³y wy³¹cznie nauk

ukowych w dziedzinie ekonomii wydele-

cis³ych  fizyki i chemii. Tym razem

gowanych przez uniwersytety i inne in-

obecni byli: prof. Robert W. Fogel (histo-

stytucje z blisko trzydziestu krajów wia-

ryk gospodarczy, przedstawiciel ekono-

ta. Choæ znaczn¹ wiêkszoæ przyby³ych

mii instytucjonalnej, nagrodzony w roku

stanowili Niemcy i studenci uczelni ame-

1993 wraz z Douglasem Northem; USA);

rykañskich, w Lindau znaleli siê te¿

prof. Clive W. J. Granger (ekonometryk,

m.in. przedstawiciele naszego Wydzia³u

nagrodzony w roku 2003 wraz z Robertem



Englem za badania nad kointegracj¹ sze-

i autor niniejszego sprawozdania.

regów czasowych; USA); prof. Daniel L.
McFadden

(ekonometryk

rozwijaj¹cy

modele z dyskretn¹ zmienn¹ wyjanian¹,
nagroda w 2000 r. z Johnem Heckmanem;
USA); prof. Robert C. Merton (nagrodzony wraz z Myronem Scholesem w roku
1997 za wyniki w dziedzinie wyceny instrumentów pochodnych; USA); prof. James A. Mirrlees (nagroda w 1996 r. razem z Williamem Vickreyem za prace

dr

grupie

Olga

ponad

Kiuila,

stu

dr

piêædziesiêciu

Micha³

Greszta

Plan spotkania by³ bardzo intensywny; wype³nia³y go przede wszystkim referaty Laureatów, ich spotkania z grupami
zainteresowanych studentów oraz dwie
dyskusje

panelowe.

Znalaz³

siê

tak¿e

czas na nieco mniej formalne dyskusje
w mniejszym gronie  zarówno pomiêdzy m³odymi uczestnikami spotkania, jak
i z Laureatami.

nad w³aciwymi mechanizmami bodców
przy asymetrycznej informacji; Wielka

Wiêkszoæ wyst¹pieñ, stosunkowo krót-

Brytania, a w³aciwie Szkocja); prof. Ro-

kich i przeznaczonych dla tak szerokiego

bert A. Mundell (nazywany ojcem euro,

grona s³uchaczy, zajmuj¹cych siê ró¿ny-

nagrodzony w roku 1999 za analizy zwi¹z-

mi wycinkami ekonomii, nie mog³a, jak

ków miêdzy polityk¹ fiskaln¹, monetarn¹

³atwo siê domyliæ, wchodziæ zbyt g³êbo-

i

teorii

ko w podejmowane w pracy badawczej

optymalnego obszaru walutowego; USA);

referentów zagadnienia, ani te¿ obfito-

dr John F. Nash (wspó³twórca teorii gier,

waæ w szczegó³y techniczne. Niemniej

w tym powszechnie przyjêtej teorii rów-

jednak, w mojej ocenie, przedstawiono

kursow¹,
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wiele niebanalnych i inspiruj¹cych kon-

dziej

cepcji.

drugiej po³owy dwudziestego wieku, nie

Prof. Clive Granger w referacie Eval-

wszechstronnych

ekonomistów

mia³ zbyt wielu zastrze¿eñ do faktycz-

Models

nych werdyktów Komitetu Noblowskie-

podkrela³ znaczenie oceny a posteriori

go, a raczej proponowa³ dodatkowe kan-

trafnoci modelu ekonomicznego. W jego

dydatury w tych latach, w których nagro-

opinii jedn¹ z przyczyn wzglêdnej s³abo-

dzono jedynie jednego lub dwu ekono-

ci ekonomii w porównaniu z naukami

mistów.

uating

Economic

Theories

and

cis³ymi jest niewystarczaj¹ca weryfika-

Prof. Robert Merton w referacie pt.

cja jakoci dopasowania i walorów pre-

How to focus on comparative advantage

dykcyjnych modelu. Prof. Granger wska-

while

zywa³ tak¿e, i¿ w wielu przypadkach pro-

risks: An application of modern financial

gnozy o najmniejszym b³êdzie mo¿e da-

technology

waæ rednia wa¿ona z ró¿nych modeli.

technologia finansowa pozwala w du¿ej

W dyskusji po referacie pojawi³y siê py-

mierze przezwyciê¿yæ odwieczny wybór

tania o mo¿liwoæ interpretacji wyników

pomiêdzy zwiêkszaj¹c¹ efektywnoæ spe-

opartych de facto na kombinacji ró¿nych

cjalizacj¹ a podnosz¹c¹ bezpieczeñstwo

za³o¿eñ i podejæ badawczych. W odpo-

dywersyfikacj¹.

wiedzi prof. Granger argumentowa³, ¿e

wanym, powszechnie dostêpnym, wyma-

dana

interpretacja

czy

efficiently

diversifying

stwierdzi³,

¿e

Dziêki

economic

nowoczesna

zestandaryzo-

przedstawiane

gaj¹cym ma³ego wk³adu kapita³owego,

stylizowane fakty mog¹ byæ w ró¿nym

a wiêc tanim i bezpiecznym instrumen-

stopniu przekonuj¹ce dla ró¿nych osób,

tom finansowym, takim jak swapy, mo¿li-

natomiast trafnoæ prognozy opartej na

we jest niemal ca³kowite uniezale¿nie-

danym modelu jest obiektywn¹ miar¹

nie struktury ryzyka od przedmiotu fak-

jego wartoci.

tycznej

dzia³alnoci

biznesowej.

Prof.

Prof. Robert Solow przedstawi³ dwa

Merton podkrela³, ¿e mo¿liwoci in¿y-

odrêbne referaty. Pierwszy z nich doty-

nierii finansowej s¹ obecnie wykorzysta-

czy³ problemu pracowników o niskich

ne w niewielkim stopniu. O ile du¿e fir-

zarobkach w wysoko rozwiniêtych kra-

my aktywnie wykorzystuj¹ hedging za po-

jach i opisywa³ projekt badawczy przed-

moc¹ instrumentów pochodnych, o tyle

siêwziêty w czterech krajach europej-

w przypadku instytucji publicznych i ca-

skich i USA. Jego wstêpne wyniki wska-

³ych pañstw mo¿liwoæ ta pozostaje nie-

zuj¹, ¿e daj¹ siê wyodrêbniæ dwie prze-

wykorzystana.

ciwstawne reakcje na rynkow¹ presjê 

cunków opartych na porównaniu warto-

dalsze

Wed³ug

wstêpnych

sza-

niskop³atnych

ci oczekiwanej i wariancji stóp zwrotu

pracowników (low-road approach) oraz

z inwestycji w ró¿nych rejonach wiata,

starania o podniesienie produktywnoci

kraje

(high-road

utrzymaniu

obni¿anie

pensji

approach).

Oba

podejcia

rozwijaj¹ce

siê

obecnego

mog³yby,

poziomu

przy

ryzyka,

obecne s¹ w ka¿dych warunkach gospo-

zwiêkszyæ przeciêtne tempo rozwoju gos-

darczych i instytucjonalnych, choæ w ró¿-

podarki nawet o 6 pkt proc. rocznie.

nych proporcjach. W drugim wyst¹pie-

Prof. dr Reinhard Selten przedstawi³

niu prof. Solow przedstawi³ tekst przygo-

wyniki

towany przez prof. Paula Samuelsona

strategiami wybieranymi w grach 2 × 2,

(laureata z roku 1970), stanowi¹cy speku-

bez strategii zdominowanych, o sumie

lacje na temat alternatywnych decyzji

zerowej

przydzielania Nagrody Nobla w dziedzi-

trzy

nie ekonomii w latach siedemdziesi¹-

równowaga Nasha, sample 7 equilibrium,

tych i osiemdziesi¹tych. Warto podkre-

zak³adaj¹ca, ¿e ka¿dy z uczestników op-

liæ, ¿e autor, jeden z wybitniejszych i bar-

tymalizuje odpowied wzglêdem 7-ele-

ekonomia 14

badañ

i

eksperymentalnych

niezerowej.

koncepcje

Testowane

stabilnoci:

nad

by³y

klasyczna
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mentowej próbki z rozk³adu stacjonarne-

prof. Martina Hellwiga dyskusji pt. Inno-

go strategii, oraz impulse balance, w któ-

vation

rej równowa¿¹ siê oczekiwane impulsy

Impact. Sformu³owanie to okaza³o siê na

do zmiany strategii na przeciwn¹ (które,

tyle pojemne, ¿e g³osy poszczególnych

jak siê zak³ada, s¹ proporcjonalne do

uczestników dotyka³y spraw stosunkowo

wielkoci

dodatko-

odleg³ych. Prof. Fogel podkreli³ znacze-

wego zysku), a dodatkowo macierz wy-

nie kolosalnego prze³omu, który dokona³

p³at jest zmodyfikowana tak, by wzi¹æ

siê w na przestrzeni ostatnich stu lat

pod uwagê dotkliwoæ osi¹gniêcia naj-

w zakresie d³ugoci i jakoci ¿ycia dziêki

gorszego wyniku (w sytuacji, gdy ka¿dy

postêpowi w naukach medycznych. Prof.

gracz mo¿e zagwarantowaæ sobie trzeci

Robert Merton skupi³ siê na bie¿¹cym

najlepszy wynik). Ta ostatnia koncepcja

i przysz³ym rozwoju produktów finanso-

da³a najlepsze, tj. najbli¿sze rzeczywi-

wych dla ludnoci. Twórca Long Term

stym,

prawdopodo-

Capital Management zwróci³ uwagê, ¿e

bieñstw wyboru poszczególnych strategii

odpowiedzialnoæ za bardzo z³o¿one de-

(wykorzystano kwadratow¹ funkcjê b³ê-

cyzje determinuj¹ce przysz³y dobrobyt

du). Uzyskane wyniki dowiod³y wiêc, ¿e

gospodarstw

faktyczne zachowania odbiegaj¹ od ma-

przenoszona na wyspecjalizowane insty-

ksymalizacji zadanej przez eksperymen-

tucje. W jego opinii w najbli¿szej przy-

tatora funkcji u¿ytecznoci, a powszech-

sz³oci obserwowaæ bêdziemy postêpu-

nie niemal przyjêta dla gier statycznych

j¹c¹ symplifikacjê i integracjê produk-

koncepcja stabilnoci, równowaga Na-

tów finansowych. Ta ostatnia mo¿e tak¿e

sha,

wybory

niekiedy przyczyniæ siê do ograniczenia

jednostek, nawet w sytuacjach pe³nego

problemów zwi¹zanych z asymetryczn¹

niezrealizowanego

przewidywania

mo¿e

s³abo

przewidywaæ

konfliktu (gry o sumie zerowej).

and

Invention:

Incentives

domowych

powinna

and

byæ

selekcj¹ oraz moral hazard. Dobry przy-

Prof. William Fogel przedstawi³ refe-

k³ad stanowi tu powi¹zanie odwrotnej

rat na temat gospodarek wysoko rozwi-

hipoteki (sprzeda¿y domu w zamian za

niêtych krajów azjatyckich. Podkreli³,

do¿ywotni¹

¿e bezprecedensowy wzrost gospodarczy

kosztów

w Japonii, a potem tak¿e m.in. w Korei

dyskutanci odnieli siê szerzej do prob-

Po³udniowej, na Tajwanie, w Hongkon-

lemów zwi¹zanych ze sformu³owaniem

gu,

dostarczaj¹cej

Singapurze,

Indonezji

czy

Malezji

rentê)

opieki

z

ubezpieczeniem

zdrowotnej.

odpowiednich

Pozostali

bodców

przekroczy³ znacznie oczekiwania eko-

do tworzenia i rozpowszechniania inno-

nomistów

wacji polityki ochrony patentowej. Prof.

europejskich

i

amerykañ-

skich, którzy w ci¹gu minionego pó³wie-

Mirlees wyrazi³ pogl¹d, ¿e system panu-

cza kilkakrotnie przewidywali jego rych-

j¹cy obecnie w wiêkszoci pañstw rozwi-

³y koniec. Prof. Fogel przedstawi³ trzy

niêtych jest dalece niedoskona³y. W jego

powody, dla których mo¿na obecnie ocze-

opinii ochrona patentowa jest zbyt roz-

kiwaæ, ¿e szybki rozwój wschodniej Azji

leg³a i, przede wszystkim, zbyt d³ugo-

trwaæ bêdzie w ci¹gu nastêpnego pokole-

trwa³a, co opónia dostêp do zdobyczy

nia. S¹ to: stale wzrastaj¹cy wspó³czyn-

technicznych i powoduje dublowanie siê

nik aktywnoci zawodowej, podnosz¹cy

wysi³ków innowatorów. Przyk³ad stano-

siê

wi¹ setki wydawanych corocznie ró¿nych

poziom

wykszta³cenia

oraz

liczne

udoskonalenia w jakoci wytwarzanych

podrêczników

produktów, które obecnie nie znajduj¹

(choæ mo¿na przypuszczaæ, ¿e, niezale¿-

nale¿ytego odzwierciedlenia w rachun-

nie od czysto rynkowego systemu wyna-

kowoci narodowej.

gradzania autorów, istotn¹ ich motywa-

podstaw

mikroekonomii

Laureaci zostali tak¿e zaproszeni do

cjê mog¹ tu stanowiæ wzglêdy ambicjo-

wziêcia udzia³u w poprowadzonej przez

nalne i chêæ autopromocji). Prof. McFad-
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den tak¿e odniós³ siê do poruszonego

spo³ecznej u¿ytecznoci danej innowacji

przez

dead-

bez wykorzystania rynku (skoro ma byæ

weight loss, odnotowuj¹c jednak¿e, i¿ je-

rozpowszechniana po kosztach krañco-

go przezwyciê¿enie przez zniesienie czy

wych) jest szalenie trudne. Rozs¹dnym,

znaczne ograniczenie systemu ochrony

kompromisowym rozwi¹zaniem mog³oby

patentowej wymaga³oby, dla zachowania

w ocenie prof. McFaddena byæ dopusz-

bodca do tworzenia innowacji, silniej-

czenie do dyskryminacji cenowej i ogra-

szego zaanga¿owania pañstwa w finanso-

niczenie d³ugoci ochrony patentowej.

wanie

prof.

Mirleesa

dzia³añ

problemu

badawczo-rozwojowych.

Nastêpne

spotkanie

noblistów

To oznacza³oby jednak koniecznoæ roz-

w dziedzinie ekonomii planowane jest

wi¹zania dotkliwego problemu informa-

wstêpnie na lato roku 2006. Informacje

cyjnego i motywacyjnego: by sk³aniaæ do

na temat mityngów w Lindau znaleæ

efektywnej pracy, wynagradzane musia-

mo¿na na stronie www.lindau-nobel.de.

³yby byæ same wynalazki, a nie badania

mgr Micha³ Krawczyk

nad nimi. Problem w tym, ¿e wycenienie

(doktorant WNE UW)
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