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½ nagrody dla Davida 
Carda za "empiryczny 
wkład w ekonomię 
pracy"

½ nagrody dla J. Angrista
i G. Imbensa za ich 
„metodologiczny wkład 
w analizę związków 
przyczynowych”



Kim jest David Card?

 David Card urodził się w Guelph, 
Ontario, w 1956r.

 Jego rodzice zajmowali się hodowlą 
bydła mlecznego.

 W 1978r. uzyskał tytuł licencjata 
(Bachelor of Arts) na Queen's
University

 W 1983r. tytuł doktora (Ph.D.) w 
dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie 
Princeton

 Praca doktorska zatytułowana 
"Indeksacja w długoterminowych 
kontraktach pracowniczych" została 
napisana pod kierunkiem Orleya
Shenfeltera



Kariera naukowa

 Card rozpoczął swoją karierę na University of Chicago (Graduate School of
Business), gdzie przez dwa lata był adiunktem ekonomii biznesu.

 W latach 1983-1997 był wykładowcą na Uniwersytecie Princeton, a
następnie przeniósł się do Berkeley, gdzie pracuje do teraz;

 W latach 1990-1991 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie
Columbia.

 W latach 1988-1992 Card był redaktorem naczelnym Journal of Labor
Economics, a w latach 1993-1997 współredaktorem Econometrica. Od
2002 do 2005 roku był współredaktorem The American Economic Review.

 W 1995r. otrzymał nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia
Ekonomicznego im. Johna Batesa Clarka, przyznawaną ekonomiście
poniżej 40. roku życia, którego praca została uznana za najbardziej
znaczący wkład w rozwój tej dziedziny.



D. Card i A. Krueger w Firestone Library na Uniwersytecie 
Princeton w 1992 roku. 

(fot. Frank C. Dougherty dla The New York Times)



Za co Nagroda Nobla?

 David Card otrzymał Nagrodę Nobla za swój wkład w nowego rodzaju
badania rynku pracy, które podważyły tradycyjnie postulowany związek
między płacą minimalną a zatrudnieniem.

 W szczególności komisja noblowska doceniła artykuł Davida Carda i Alana
Kruegera Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-
Food Industry in New Jersey and Pennsylvania

 Artykuł podważa standardową teorię cen, ponieważ według tradycyjnego
podejścia wzrost płacy minimalnej oznacza wzrost ceny czynnika pracy,
głównie pracowników nisko wykwalifikowanych a w konsekwencji
mniejszą wielkość popytu na nią, czyli wzrost bezrobocia.

 Tymczasem Card i Krueger pokazują, że wzrost płacy minimalnej w New
Jersey spowodował nie spadek, ale wzrost zatrudnienia.



Rewolucja wiarygodności

 W uzasadnieniu nagrody wskazano, że David Card, wykorzystując
eksperymenty, analizował wpływ, jaki na rynek pracy mają takie czynniki
jak płaca minimalna, imigracja i edukacja.

 „Jego badania z początku lat 90. XX wieku zakwestionowały
konwencjonalną wiedzę, prowadząc do nowych analiz i dodatkowych
spostrzeżeń. Wyniki pokazały m.in., że podniesienie płacy minimalnej nie
musi prowadzić do spadku zatrudnienia”

 Tegoroczna nagroda jest kolejnym krokiem tzw. rewolucji wiarygodności
(ang. credibility revolution) w ekonomii. Chodzi o precyzyjne zmierzenie,
jakie są efekty określonego działania i co byśmy zaobserwowali, gdyby
takie działania nie zostały podjęte.



Eksperymenty naturalne

 Próba przełożenia podejścia eksperymentalno-
przyrodniczego na grunt ekonomii jest trudna
(złożoność procesów decyzyjnych jednostek oraz ich
różnorodność).

 Przeważająca większość istotnych problemów
ekonomicznych związanych z projektowaniem polityk
publicznych nie może być analizowana za pomocą
zaplanowanych eksperymentów.



Eksperymenty naturalne

 Eksperymentu naturalny polega na porównaniu
dwóch możliwie podobnych do siebie grup osób (lub
w ogólnym przypadku: przedsiębiorstw, krajów etc.),
z których tylko jednej przytrafiło się określone
zdarzenie, np. podleganie reformie lub pewnej
regulacji prawnej.

 Pozwala to na odróżnienie zależności o charakterze
przyczynowym od tych o charakterze jedynie
korelacyjnym.



Przewrót empiryczny

 Przewrót empiryczny zapoczątkował erę
wnioskowania przyczynowego, które skupia się na
dowodach.

 Zwiększył również wiarygodność ekonomistów w
oczach społeczeństwa, ponieważ zbliżył ich do
realnych problemów ludzi.



Płace minimalne w New 
Jersey i Pensylwanii
 Card i Krueger przeanalizowali wpływ podniesienia płacy minimalnej w

New Jersey na zatrudnienie w restauracjach szybkiej obsługi.

 Porównali zatrudnienie, wynagrodzenia i ceny w sklepach w pasie wokół
granicy stanów New Jersey i Pensylwania.

 Oba stany charakteryzowały się relatywnie podobnymi charakterystykami
rynku pracy, jednak w przeciwieństwie do New Jersey, po pensylwańskiej
stronie płaca minimalna pozostała na dotychczasowym poziomie.

 Pensylwański rynek pracy przy granicy ze stanem New Jersey został
potraktowany przez autorów badania jako odzwierciedlenie sytuacji
kontrfaktycznej, czyli tego jak zmieniłoby się zatrudnienie w branży
gastronomicznej w New Jersey, gdyby podwyżka płacy minimalnej nie
nastąpiła.







Kontrowersje wokół badań 
D.Carda i A. Kreugera

 Do czołowych krytyków Carda należy zaliczyć Davida
Neumarka i Williama Waschera. W ich artykule z 1995r. The
Effect of New Jersey’s Minimum Wage Increase on Fast-Food
Employment: A Re-Evaluation Using Payroll Records,
kwestionują oni metodę użytą przez Carda i Kruegera.

 Krytyka dotyczy posłużenia się ankietą telefoniczną, aby
uzyskać dane o zatrudnieniu. Wiarygodność tak uzyskanych
danych pozostawia jednak sporo do życzenia, zwłaszcza że
pytania były nieprecyzyjne i nie rozmawiano w obu okresach z
tymi samymi przedstawicielami ankietowanych firm.



Jakość danych

 Dane ankietowe zebrane przez Carda i Kruegera mają pewne
anomalne cechy, które sugerują błąd pomiaru.

 Użycie oficjalnych danych o zatrudnieniu (payroll data) przez
Neumarka i Waschera doprowadziło do uzyskania odmiennych
wniosków, czyli do wykazania negatywnego wpływu wzrostu
płacy minimalnej na zatrudnienie, zgodnie ze standardową
teorią ekonomii.



Nie tylko jakość danych

 Skupienie się wyłącznie na jednym sektorze
restauracji fast food

 Krótki okres (7,5 miesiąca)

 Restauracje wiedziały wcześniej o uchwalonych
zmianach i mogły się do nich przygotować przed
badaniem

 Niedoskonałość Pensylwanii jako grupy kontrolnej



Odpowiedź na krytykę

 Pod wpływem krytyki Card i Krueger zrewidowali swój tekst,
używając danych lepszej jakości i nieco złagodzili swoje
stanowisko.

 Pierwotnie badacze twierdzili, że zatrudnienie w New Jersey
relatywnie wzrosło, by w 2000r. napisać, że „podwyżka płacy
minimalnej w New Jersey prawdopodobnie nie miała
wpływu na całkowite zatrudnienie w branży fast foodów”.



Powrót do przyszłości, czyli co 
wiemy z perspektywy czasu.
 Z perspektywy czasu wiemy, że przeprowadzone badanie nie było wolne

od wad, ale właśnie te niedoskonałości stały się przedmiotem jednej z
najważniejszych dyskusji w ekonomii pracy.

 Kolejne argumenty za i przeciw znacząco wzbogaciły nasze rozumienie w
zakresie procesu pozyskiwania i jakości danych oraz mierzenia i
rozumienia zjawisk związanych z rynkiem pracy.

 Prowadzone dyskusje wiele wniosły do naszego rozumienia procesów
ekonomicznych i pracy z danymi empirycznymi oraz ograniczeń danych
zastanych, tj. danych nieeksperymentalnych.

 Ważne są dyskusje o tym, czy grupy losowo objęte i nieobjęte daną
interwencją są wystarczająco do siebie podobne, jaka strategia
identyfikacyjna (tzn. sposób oszacowania modelu) będzie w danym
przypadku optymalna i jak możemy odróżnić związek przyczynowo-
skutkowy od korelacji w zakresie danych.



Jaka jest przyszłość 
eksperymentów naturalnych?

 W latach 1963-2011 odsetek prac teoretycznych spadł z poziomu około
50% do 19%

 W tym samym czasie odsetek badań empirycznych wzrósł z poziomu 8,7%
do 34%

 Podobnie, zwiększyła się liczba eksperymentów. Do 1973 roku były one
praktycznie nieobecne w literaturze ekonomicznej. W 2011 roku stanowiły
już 8% wszystkich opublikowanych badań.

 Z tego względu w ostatnich latach zwraca się uwagę na zjawiska takie jak
rewolucja wiarygodności (credibility shift), śmierć teorii (the death of
theory) czy zmiana paradygmatu (paradigm shift).

 Powody: lepszy dostęp do danych, przyśpieszenie mocy obliczeniowej
komputerów oraz uczenie maszynowe (machine learning).



Alan Krueger – Wielki 
Nieobecny

Wspomniany dziś wielokrotnie Alan Krueger tworzył
przełomowe prace z wykorzystaniem metod quasi-
eksperymentalnych zarówno z Davidem Cardem, jak i z
Joshuą Angristem. Doradzał dwóm prezydentom USA i
pomógł poprowadzić ekonomię w kierunku bardziej
naukowego podejścia. Na Uniwersytecie w Princeton
wykładał przez ponad trzy dekady. Mimo że jego udział w
rewolucji wiarygodności jest ewidentny, nie otrzymał on
Nagrody Nobla.

Niestety, Krueger odszedł w marcu 2019r. Ekonomista od lat zmagał się z depresją i
popełnił samobójstwo. Miał 58lat.
"Ekonomia jest nauką społeczną, a Alan był osobą, która naprawdę interesowała
się zarówno jej częścią społeczną, jak i naukową" - powiedziała Betsey Stevenson,
ekonomistka z Uniwersytetu Michigan. "Chciał zrozumieć, jak ludzie sobie radzą,
jak się czują".
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