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Edmund Strother Phelps
Cenou Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela bol ocenený v roku 2006. Táto cena mu
bola udelená za vyjasnenie kauzality medzi mierou inflácie
a nezamestnanosťou.
Profesor Phelps významným spôsobom modifikoval model
Phillipsovej krivky. Do modelu zahrnul novú premennú,
ktorú označil ako očakávanie zamestnancov a zamestnávateľov
na trhu. Touto úpravou modelu spochybnil kredibilitu pôvodnej
hypotézy Phillipsovej krivky o nepriamoúmernom vzťahu medzi
mierou inflácie a nezamestnanosťou. Poukázal na skutočnosť,
že inflácia nezávisí len od miery nezamestnanosti, ale aj od toho,
aký vývoj cien a miezd v budúcnosti očakávajú hráči na trhu,
a tým zapríčinil transformáciu pôvodnej keynesovskej verzie
Phillipsovej krivky na verziu racionálneho očakávania. Profesor
Phelps pomenoval túto krivku ako Augmentovanú (Rozšírenú)
Phillipsovu krivku, ktorá na rozdiel od pôvodnej zabudováva
do modelu očakávania zamestnancov a zamestnávateľov
budúcej dynamiky v ekonomike. Jedna z najdôležitejších
implikácií Phelpsovho rozšíreného modelu je, že súčasná
očakávaná inflácia ovplyvňuje budúci vývoj inflácie a nezamestnanosti.
V počiatkoch kariéry sa Edmund Phelps dostal do povedomia
ekonómov vďaka skúmaniu zdrojov ekonomického rastu.
Uvedené výskumy uskutočnil v prvej polovici 60. rokov
v Cowlesovej nadácii na univerzite v Yale. Od roku 1982 je
profesorom na Kolumbijskej univerzite a riaditeľom Centra pre
kapitalizmus a Spoločnosti pri Kolumbijskej univerzite.
Phelpsove súčasné práce sa zaoberajú benefitmi a zdrojmi
štrukturálnej dynamiky krajín. Phelps tvrdí, že každá ekonomika má obdobia stagnácie a aj nedynamické ekonomiky, hoci
s oneskorením, môžu dostať výnimočnú príležitosť. Dynamika sa
podľa neho odráža vo všetkých ekonomických ukazovateľoch,
nielen v produktivite. Phelps skúmal dynamizmus počas
pôsobenia v Európskej investičnej a rozvojovej banke v roku
1990 a v rokoch 1992 – 1993. Pracoval na teórii kapitalizmu
a otázkach masovej privatizácie vo východnej Európe.
Neskôr sa orientoval na štúdium niektorých ekonomických
inštitúcií v západnej Európe a Spojených štátoch. Jeho výskumy
hovoria, že výzvy prezentované v kreatívnom a rozvíjajúcom sa
sektore prinášajú ľuďom túžbu po rozvoji talentu a po uplatnení
sa. V rozvinutých ekonomikách sú práve toto dôvody, prečo
politika musí napomáhať dynamiku podnikania a širokú inklúziu.
Úlohou výskumu je identifikovať inštitúcie, ktoré smerujú
k dynamizmu, a inštitúcie, ktoré sú, naopak, jeho prekážkou.

