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Wstęp

Nurt nowej ekonomii keynesistowskiej powstał w latach osiemdziesiątych 
XX wieku, a obecnie w ramach dynamicznych stochastycznych modeli równo-
wagi ogólnej (Dynamic Stochastic General Equilibrium, dalej: DSGE) stanowi 
dominujące podejście w analizach procesów inflacyjnych i polityki pieniężnej, 
zarówno w warstwie teoretycznej (modele ekonomii matematycznej), jak i empi-
rycznej (modele estymowane na podstawie danych makroekonomicznych).

Przed powstaniem nurtu nowokeynesistowskiego wielu ekonomistów dostrze-
gało pewnego rodzaju wymienność pomiędzy stopniem „formalnej elegancji” mo-
delu a jego zgodnością z obserwowaną rzeczywistością. Eleganckie formalnie mo-
dele nowej ekonomii klasycznej wiązały wahania koniunktury z nieoczekiwanymi 
zmianami podaży pieniądza (model Lucasa) bądź też z egzogenicznymi zmianami 
postępu technicznego, abstrahując zupełnie od polityki pieniężnej (modele realnego 
cyklu koniunkturalnego). Takie wyjaśnienia przyczyn fluktuacji nie były ani prze-
konujące teoretycznie, ani zgodne z rzeczywistym zachowaniem gospodarki, co 
było bezpośrednim powodem powrotu do koncepcji keynesistowskich. Z kolei „tra-
dycyjne” modele keynesistowskie, choć znacznie lepiej wyjaśniały rzeczywistość, 
korzystały z mało eleganckich formalnie podstaw teoretycznych.

W tej sytuacji odpowiedzią ze strony „nowych” keynesistów było pogłębie-
nie podstaw teoretycznych, polegające na konstruowaniu modeli na bazie formal-
no-matematycznych założeń dotyczących zachowań pojedynczych gospodarstw 
domowych lub przedsiębiorstw, a także poprzez uwzględnienie racjonalnych 
oczekiwań. Kluczowym elementem modeli nowokeynesistowskich było założe-
nie o istnieniu sztywności nominalnych, czym odróżniały się od modeli nowej 
ekonomii klasycznej (które już wcześniej korzystały zarówno z mikropodstaw, 
jak i racjonalnych oczekiwań).

W zdecydowanej większości analiz dokonywanych na podstawie modeli DSGE 
spotyka się proste mechanizmy sztywności cen, jak np. schemat Calvo, w których 
możliwość zmiany cen pojawia się w sposób losowy, a częstotliwość aktualizacji 
cen nie zależy od stanu gospodarki. Odejście od takiego założenia wymaga endoge-
nizacji decyzji o momencie zmiany cen, co istotnie komplikuje rozwiązanie mode-
lu, lecz pozwala pogłębić ekonomiczną interpretację sztywności cen.

Głównym celem autorów książki jest analiza inflacji za pomocą modeli no-
wokeynesistowskich z endogeniczną częstotliwością aktualizacji zmiany cen oraz 
empiryczna weryfikacja tej klasy modeli dla gospodarki Polski. Przyjęto następu-
jący układ pracy.
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Praca została podzielona na cztery części. W części I wprowadzamy czytel-
nika w problematykę analiz inflacji w modelach nowokeynesistowskich, wyko-
rzystujących egzogeniczne i endogeniczne schematy aktualizacji cen. Rozdział 1 
zawiera literaturowy przegląd sposobów ujęcia sztywności nominalnych w tych 
modelach, natomiast w rozdziale 2 przedstawiamy założenia mikroekonomicz-
ne stosowane w standardowym trzyrównaniowym modelu DSGE i wynikające 
z nich równania makroekonomiczne.

W części II prezentujemy tradycyjne ujęcie sztywności nominalnych, wyko-
rzystujące egzogeniczne mechanizmy aktualizacji cen. W rozdziale 3 przeprowa-
dzamy teoretyczną analizę modelu gospodarki zarówno ze standardowym mecha-
nizmem Calvo, jaki i z jego rozszerzeniem o indeksację. Czytelnik będzie miał 
także okazję zapoznać się z wyprowadzeniem nowokeynesistowskiej krzywej 
Phillipsa i hybrydowej nowokeynesistowskiej krzywej Phillipsa. W rozdziale 4 
poddajemy empirycznej weryfikacji standardowy model DSGE ze schematem ce-
notwórczym Calvo z indeksacją. Estymacji dokonujemy z zastosowaniem technik 
bayesowskich, wykorzystując dane kwartalne dla gospodarki Polski. Wyniki te 
będą punktem odniesienia dla analiz empirycznych w oparciu o bardziej skompli-
kowane mechanizmy cenotwórcze w następnych rozdziałach.

Część III książki służy realizacji podstawowego celu założonego przez auto-
rów w pracy, tj. analizie gospodarki przy założeniu endogenicznej częstotliwości 
aktualizacji cen. W rozdziale 5 prezentujemy mechanizm cenotwórczy Dotseya, 
Kinga i Wolmana, wykorzystujący ideę losowych kosztów menu. Następnie 
na jego podstawie wyprowadzona zostanie uogólniona zmodyfikowana krzywa 
Phillipsa (SDPC), zbliżona w swej postaci do tej wyprowadzonej w pracy Bakh-
shiego, Khana i Rudolf (w stosunku do oryginalnej wersji uwzględniająca dodat-
kowo wpływ trwałości nawyków konsumpcyjnych). W rozdziale 6 dokonujemy 
analizy wrażliwości SDPC na zmiany rozkładu kosztów menu i innych ważnych 
parametrów gospodarki. Przeprowadzona analiza ma znaczenie dla ustalenia spe-
cyfikacji postaci SDPC, która zostanie poddana empirycznej weryfikacji w na-
stępnym rozdziale. Na końcu rozdziału 7 prezentujemy porównanie reakcji go-
spodarki na szoki w modelach z egzo- i endogeniczną częstotliwością aktualizacji 
cen.

Ostatnia część pracy zawiera wybrane rozszerzenia mechanizmów cenotwór-
czych w modelach DSGE. Obejmują one uwzględnienie mechanizmu frykcji in-
formacyjnych (rozdz. 8), stanowiącego alternatywę bądź uzupełnienie dla sztyw-
ności cen, a także wprowadzenie sztywności na rynku pracy (rozdz. 9).

Książka zawiera wyniki pierwszych w Polsce (i stosunkowo nielicznych 
w literaturze światowej) analiz opartych na modelach nowokeynesistowskich 
z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen. Adresujemy ją głównie do pra-
cowników naukowych, doktorantów i studentów wyższych lat kierunków ekono-
micznych oraz osób zajmujących się zawodowo analizami makroekonomicznymi 
(zwłaszcza inflacji i polityki pieniężnej).

Wszystkie analizowane w pracy teoretyczne modele gospodarki posiadają 
wspólną strukturę opisaną w rozdziale 2, a różnią się jedynie mechanizmami usta-
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lania cen opisanymi szczegółowo w rozdziałach 3, 5 i 8. Z kolei w badaniach em-
pirycznych przeprowadzonych w rozdziałach 4, 7 i 8 na podstawie danych kwar-
talnych dla gospodarki polskiej w latach 1998–2010 zastosowano tę samą metodę 
estymacji (tj. estymację bayesowską). Ma to umożliwić porównanie wpływu róż-
nych mechanizmów cenotwórczych na dynamikę inflacji w Polsce. W całej pracy 
zastosowano następujący sposób oznaczania zmiennych ekonomicznych. Wielkie 
litery oznaczają wartości zmiennych, małe litery to ich logarytmy, a małe litery 
z tyldą to procentowe odchylenia zmiennych od ich wartości w równowadze.

Niektóre fragmenty niniejszej książki ukazały się w formie niezależnych ar-
tykułów bądź były w trakcie ich recenzowania w momencie jej wydawania. I tak, 
rozdział 3 oparty jest na artykule Baranowski, Górajski i Malaczewski (2012), 
który został przyjęty do druku w czasopiśmie „Ekonomia”. Rozdział 3 posiada 
wspólne elementy z artykułem Baranowski, Szafrański (2012) opublikowanym 
w czasopiśmie „Bank i Kredyt”. Z kolei rozdział 5 zawiera fragmenty wyko-
rzystane w artykule Baranowski, Górajski, Malaczewski i Szafrański (2012), 
przyjętym do druku w czasopiśmie „Ekonomista”. Rozdział 6 natomiast zawiera 
fragmenty wykorzystane w artykule zaprezentowanym na konferencji „Metody 
2012”. Artykuł ten ukaże się prawdopodobnie w 2013 roku. Streszczenie badań 
zawartych w książce przedstawiliśmy w języku angielskim w formie roboczego 
artykułu, dystrybuowanego m.in. przez Aboa Centre of Economics (Finlandia).

Autorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim krytycznym czytel-
nikom tego opracowania. Za cenne komentarze na etapie powstawania niniejszej 
pracy szczególnie chcielibyśmy podziękować prof. R. Kokoszczyńskiemu, prof. 
B. Maćkowiakowi, prof. W. Milo, prof. J.J. Sztaudyngerowi, prof. M. Virenowi, 
mgr Z. Kuchcie, Sz. Wójcikowi, uczestnikom konferencji „Mechanizm transmi-
sji polityki pieniężnej w Polsce” (NBP – grudzień 2011) i „Forecasting Financial 
Markets and Economic Decision-Making Conference” (maj 2012), recenzentom 
artykułów publikowanych w ramach grantu, oraz koleżankom i kolegom z Katedry 
Ekonometrii UŁ oraz Biura Cen i Inflacji Instytutu Ekonomicznego NBP.

Wydanie książki oraz realizacja badań nie byłyby możliwe bez wsparcia fi-
nansowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach projektu badaw-
czego pt. „Modelowanie i prognozowanie inflacji w Polsce przy pomocy mo-
deli z endogeniczną częstotliwością zmiany cen” (nr N N111 209439, umowa 
nr 2094/B/H03/2010/39).

Książkę dedykujemy naszym Rodzinom
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1. Mechanizmy aktualizacji cen w modelach 
nowokeynesistowskich

Wprowadzenie

Założenie o występowaniu sztywności nominalnych jest obecnie powszech-
ne w modelach nurtu nowej ekonomii keynesistowskiej, opisujących gospodarkę 
w krótkim okresie (zob. np. Gali, 2008; Romer, 2011; Woodford, 2003; w literaturze 
polskiej: Kokoszczyński, 2004; Wojtyna, 2004). Jednakże sposób formalno-modelo-
wego ujęcia przyczyn sztywności cen jest zróżnicowany, nawet w ramach tego nurtu.

W niniejszym rozdziale prezentujemy przegląd wybranych mechanizmów 
sztywności nominalnej, szczególnie sztywności cen. Zgodnie z najbardziej ogól-
nym podziałem, wyróżniamy dwie klasy modeli. W najprostszym ujęciu zmiana 
ceny wyznaczanej przez przedsiębiorstwo na rynku o strukturze konkurencji mo-
nopolistycznej następuje w wyniku upływu czasu, a w konsekwencji częstotli-
wość aktualizacji cen jest egzogeniczna (tzw. modele time-dependent). Odejście 
od tego założenia sprawia, że decyzje o momencie aktualizacji cen podejmują 
przedsiębiorstwa biorąc pod uwagę aktualny stan gospodarki (state-dependent).

Dokonując przeglądu najważniejszych schematów aktualizacji cen stosowa-
nych w modelach DSGE sformułujemy wnioski, jakie wynikają z zastosowania 
tych różnych podejść, dla dynamiki zmian cen. Zostaną one następnie zestawione 
z wynikami badań mikroekonomicznych oraz ocenione pod względem znaczenia 
dla hipotezy o neutralności pieniądza. Najpierw jednak sformułujemy kilka uwag 
ogólnych, które pozwolą lepiej określić podstawowe problemy.

Modele ustalania cen – uwagi ogólne

Wszystkie współczesne modele nowokeynesistowskie biorą pod uwagę fakt, 
że na rynku konkurencji monopolistycznej, w przeciwieństwie do warunków kon-
kurencji doskonałej, to przedsiębiorcy mają wpływ na własne ceny. Mechanizm 
ustalania cen przez przedsiębiorstwa obejmuje zasadniczo dwie kwestie:

1) w jaki sposób kalkuluje się nowy poziom cen?
2) w którym momencie następują zmiany ceny?
W zakresie pierwszego z zagadnień co do zasady stosowane są modele, 

w których kryterium wyboru ceny jest maksymalizacja przyszłego oczekiwanego 
zysku w okresie obowiązywania nowo ustalanej ceny (niekiedy w nieskończo-
nym horyzoncie czasowym).
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Duże rozbieżności występują natomiast w przypadku drugiego zagadnienia, 
jakim jest sposób modelowego ujęcia sztywności nominalnych. Kwestię tę wy-
godnie jest analizować poprzez określenie przeciętnego „czasu trwania” ceny, tj. 
okresu, jaki upływa pomiędzy kolejnymi zmianami cen. Równoważnie można 
rozważać częstotliwość, z jaką przedsiębiorstwa zmieniają ceny. W literaturze 
główna linia podziału modeli sztywności nominalnej przebiega wokół tego, czy 
częstotliwość aktualizacji cen jest egzogeniczna – (time-dependent pricing), czy 
też jest endogeniczna – kształtowana przez decyzje przedsiębiorstw (state-depen-
dent pricing) (zob. np. przegląd w: Taylor, 1999).

Zagadnienia dotyczące sposobu i częstotliwości ustalania cen nie są od siebie nie-
zależne. W momencie ustalania nowej ceny przedsiębiorstwa biorą pod uwagę fakt, 
że ceny z określonym prawdopodobieństwem nie ulegną w przyszłości zmianom przez 
pewien okres. Stąd konsekwencją sztywności cen jest ustalanie ceny na poziomie 
uwzględniającym utratę zysków w okresie, w którym cena pozostanie niezmieniona1.

Mechanizmy sztywności cen mogą być zastosowane do analizy gospodar-
ki w skali makro. Wymaga to rozwiązania problemu optymalnej ceny przedsię-
biorstw działających w warunkach sztywności cen oraz określenia zasad agregacji 
cen. Otrzymuje się w ten sposób równanie opisujące inflację (tzw. nowokeyne-
sistowską krzywą Phillipsa). Zagadnienie to opiszemy szczegółowo dla modeli 
Calvo (1983) w rozdz. 3 oraz Dotseya, Kinga i Wolmana (1999) w rozdz. 5.

Modele z egzogeniczną częstotliwością aktualizacji cen

Modele sztywności z egzogenicznym czasem obowiązywania ceny mają prostszą 
konstrukcję. Pozwala to stosunkowo łatwo wyprowadzić na poziomie zagregowanym 
równanie opisujące inflację (tzw. krzywą Phillipsa) bezpośrednio z mikroekonomicz-
nych reguł zachowania przedsiębiorstw. Sprawia to, że podejście z egzogeniczną często-
tliwością aktualizacji cen (time-dependent) zdecydowanie przeważa we współczesnych 
modelach makroekonomicznych dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej.

Mechanizm Taylora

Prosty mechanizm sztywności zaproponował Taylor (1980)2. W modelu 
tym czas obowiązywania ceny jest deterministyczny – zakłada się, iż przed-
siębiorstwa aktualizują ceny regularnie, w stałych odstępach czasu (co N > 1 

1 Ogólną formułę ceny maksymalizującej przyszły oczekiwany strumień zdyskontowanych 
zysków podaje np. Laforte (2007, sekcja 3).

2 Rok wcześniej Taylor opublikował inny model ustalania cen (Taylor, 1979), w którym, naj-
ogólniej mówiąc, ceny na okres t były negocjowane z wyprzedzeniem (różnym dla poszczególnych 
partii towaru). W dalszej części opracowania schematem Taylora będziemy określać schemat opi-
sany w modelu z 1980 r. 
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okresów)3. Przedsiębiorstwa są podzielone na N równolicznych grup, z których 
każda aktualizuje ceny w innym okresie (zmiany cen są więc niezsynchronizo-
wane). Na rys. 1 zilustrowano asynchroniczny mechanizm Taylora, gdy czas 
obowiązywania ceny wynosi 4 okresy (N = 4), a w gospodarce występują 4 gru-
py przedsiębiorstw, z których każda aktualizuje ceny w innym okresie. Kropką 
oznaczono momenty aktualizacji cen przez przedsiębiorstwa należące do po-
szczególnych grup.

Rys. 1. Asynchroniczna aktualizacja cen w mechanizmie sztywności Taylora 
Źródło: opracowanie własne4

Współcześnie mechanizm Taylora jest stosunkowo rzadko wykorzystywany 
w modelach DSGE. Na przykład Chari, Kehoe, McGrattan (2000) próbowali od-
tworzyć za pomocą modelu z mechanizmem Taylora powszechnie akceptowane 
fakty dotyczące dynamiki reakcji produkcji na zacieśnienie polityki pieniężnej. 
Jeśli nie liczyć ekstremalnych parametryzacji (np. elastyczność cenowa popytu 
sięgająca kilku tysięcy albo funkcja produkcji o silnie malejących korzyściach 
skali), próba ta była nieudana.

Jedno z rozwinięć schematu aktualizacji cen Taylora polega na uwzględnie-
niu heterogeniczności przedsiębiorstw i produkowanych przez nie dóbr, poprzez 
wprowadzenie dwu lub więcej sektorów o różnej częstotliwości aktualizacji cen. 
Taką propozycję przedstawili np. Bils i Klenow (2002) oraz Dixon i Kara (2006, 
2010). W tych modelach każdy z sektorów charakteryzuje się inną częstotliwością 

3 Decyzje cenotwórcze przedsiębiorstw w mechanizmie Taylora skutkują zachowaniami po-
dobnymi do sytuacji regularnie negocjowanych kontraktów płacowych. W istocie taka interpretacja 
tego mechanizmu została podana w oryginalnej pracy Taylora.

4 Od strony technicznej wszystkie rysunki w tym rozdziale opracował Szymon Wójcik. 
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aktualizacji cen przy zachowaniu schematu Taylora. Co więcej, sektory te nie są 
równoliczne, dzięki czemu podejście to może dobrze przybliżać bardziej skompli-
kowane mechanizmy wyznaczania cen5.

Mechanizm Calvo

Ważnym krokiem w rozwoju modeli sztywności cen była praca Calvo (1983). 
Przyjęto tam, że czas obowiązywania ceny jest również egzogeniczny, ale nie de-
terministyczny jak u Taylora. Wystąpienie sztywności cen ma charakter losowy 
i jest określone stałym prawdopodobieństwem θ. W efekcie, choć średnia (ocze-
kiwana) częstotliwość aktualizacji ceny jest stała, to zmiany cen poszczególnych 
produktów nie są regularne. Jak się wydaje, założenie takie jest bardziej zgodne 
z rzeczywistością, bowiem ceny większości produktów nie zmieniają się w re-
gularnych odstępach czasu, jakby wynikało to z mechanizmu Taylora. Schemat 
mechanizmu sztywności cen w modelu Calvo przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Mechanizm sztywności cen w modelu Calvo 
Źródło: opracowanie własne

Zauważmy ponadto, że nawet, gdy udział przedsiębiorstw zmieniających 
cenę w każdym okresie jest identyczny jak w modelu Taylora6 (co ma miejsce gdy 
1-θ=1/N), to zachowanie przedsiębiorstw według schematu Calvo będzie odmien-
ne, gdyż obecnie działają one w warunkach niepewności co do momentu, w którym 

5 Na przykład można w ten sposób przybliżyć mechanizm Calvo, opisywany w kolejnym pa-
ragrafie (wymaga to założenia, że sektorów jest nieskończenie dużo, a udział każdego z nich spada 
wraz ze wzrostem okresu obowiązywania ceny).

6 Zauważmy, że w schemacie Taylora co okres zmienia cenę inna grupa przedsiębiorstw, pod-
czas gdy w schemacie Calvo występuje pewna liczba firm, które zmieniają cenę przez kilka okresów 
z rzędu.

Przedsiębiorstwa
forward-looking

Czy napotkano barierę
sztywności cen?

Optymalizacja 
ceny:

pt = pt
*

Brak optymalizacji 
ceny:
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pojawi się możliwość zmiany ceny. Na przykład prawdopodobieństwo, że dana fir-
ma nie będzie mogła dokonać aktualizacji cen w kolejnych N-1 okresach od ostat-
niej zmiany ceny w schemacie Calvo wynosi θ(N-1), a w schemacie Taylora dokładnie 
0 (każda firma nie zmienia ceny przez N kolejnych okresów). Ma to konsekwencje 
dla określenia średniego czasu trwania ceny i dla podjęcia decyzji o poziomie ceny 
optymalnej (szerzej zagadnienie to opisujemy w rozdz. 3). Mimo tych różnic, sam 
Calvo początkowo sugerował, że jego schemat można rozpatrywać również jako 
„kontrakty” Taylora o losowym okresie obowiązywania7.

Krzywa Phillipsa otrzymana na podstawie mechanizmu sztywności Calvo nie 
uzyskiwała potwierdzenia w większości badań empirycznych. W szczególności nie 
wyjaśniała tzw. persystencji inflacji (zob. np. Romer 2011, s. 344). Obecnie w zasto-
sowaniach empirycznych bardziej popularna jest tzw. hybrydowa krzywa Phillipsa 
(zob. np. Smets i Wouters, 2007; Adolfson in., 2007; Gali, Smets i Wouters, 2011; 
a także prace cytowane w rozdz. 4). Taką postać równania inflacji można otrzymać 
po uzupełnieniu mechanizmu Calvo o indeksację. Mechanizm taki, po raz pierw-
szy zaproponowany w pracy Galego i Gertlera (1999), zakłada, że przedsiębiorstwa 
mogą zmienić cenę z prawdopodobieństwem 1-θ (identycznie jak w standardowym 
modelu Calvo). Nowością jest jednak wyróżnienie dwóch grup przedsiębiorstw. 
Pierwsza grupa, zwana antycypacyjną (forward-looking), wyznacza cenę standardo-
wo – optymalizując zysk w nieskończonym horyzoncie czasowym. Pozostałe przed-
siębiorstwa (adaptacyjne – backward-looking) jedynie indeksują ceny o inflację z po-
przedniego okresu8. Opisany mechanizm zilustrowano na rys. 3.

Rys. 3. Mechanizm sztywności cen w modelu Galego i Gertlera 
Źródło: opracowanie własne

7 Calvo (1982) [cyt. za:] Taylor (1999, s. 1030–1031).
8 Nieco inną formę indeksacji wprowadzili Christiano, Eichenbaum i Evans (2005). Wystę-

puje tam tylko jedna grupa przedsiębiorstw, natomiast firmy, które nie mogą optymalizować ceny 
zamiast pozostawić cenę na poziomie z poprzedniego okresu (jak w modelu Calvo), indeksują ją 
o przeszłą inflację.
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Rozpatrując mechanizm Calvo oraz jego modyfikacje, możemy zauważyć, 
że generalnie „sygnał do zmiany ceny” jest przypadkowy (tak jakby wynikał 
z losowania), a samo prawdopodobieństwo jest niezależne od czasu obowiązy-
wania danej ceny. Założenie, że tego typu „loteria” występuje w rzeczywistych 
problemach wyboru ceny przez przedsiębiorstwa wydaje się mało realistyczne, 
aczkolwiek może ono stanowić dobre przybliżenie rzeczywiście występujących 
sztywności cen na poziomie makroekonomicznym. Wynika to z faktu, że pomimo 
nieregularnych pojedynczych zmian cen, średni – w skali wszystkich przedsię-
biorstw – okres, jaki upływa pomiędzy aktualizacjami cen, nie ulega znaczącym 
zmianom.

Na gruncie modeli time-dependent ze stochastycznym czasem obowiązywania 
ceny możliwe jest odejście od stałego prawdopodobieństwa zmiany ceny. Pierw-
szym rozwiązaniem jest wprowadzenie do modelu skończonej liczby „warstw” 
cen (Levin, 1991). Przez warstwę rozumie się grupę przedsiębiorstw, które nie 
zmieniły ceny dokładnie przez daną liczbę okresów. W schemacie Levina star-
szym warstwom przypisuje się większe prawdopodobieństwo otrzymania „sygna-
łu do zmiany cen”. Co więcej, ze względu na skończoną liczbę warstw, założono, 
iż w ostatniej warstwie wszystkie ceny ulegają zmianie. Ogranicza to maksymalny 
czas obowiązywania ceny w porównaniu do schematu Calvo. Podobny mechanizm 
funkcjonuje w modelu Wolmana (1999), w którym przyjęto, iż prawdopodobień-
stwo zmiany ceny wzrasta w sytuacji, gdy dane przedsiębiorstwo przez dłuższy 
czas nie zmieniało ceny, przy czym ilość warstw jest nieskończona, a prawdopo-
dobieństwo jest jawnie wyrażone jako funkcja numeru warstwy.

Egzogeniczne schematy aktualizacji cen, chociaż nie zawierają mikroekono-
micznych przyczyn występowania sztywności nominalnych, to są uważane za do-
bre przybliżenie sytuacji, gdy inflacja jest stabilna i stosunkowo niska (najlepiej 
bliska zeru – por. Ascari 2004; Bakshi i in., 2007).

W podstawowych schematach sztywności agregatową inflację można wyra-
zić jako iloczyn przeciętnej zmiany cen oraz odsetka firm zmieniających cenę. 
W modelach z egzogeniczną sztywnością cen, udział firm zmieniających ceny 
w każdym okresie jest stały. Zatem o poziomie inflacji w modelach z egzogenicz-
ną częstotliwością zmian cen decyduje wybrana przez firmy zmieniające ceny 
optymalna oczekiwana wielkość marży monopolistycznej wynikająca z inten-
sywności szoków, jakim poddana jest gospodarka. Zagadnienie to szerzej opisze-
my w kolejnym podrozdziale.

Modele z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen

Modele z endogeniczną częstotliwością zmiany cen (state-dependent) są 
bardziej skomplikowane w swojej konstrukcji niż modele typu time-dependent. 
W modelach tych w każdym okresie przedsiębiorstwa indywidualnie dokonują 
kalkulacji oczekiwanego dochodu ze zmiany ceny i zmieniają cenę dopiero wte-
dy, gdy jest to opłacalne. Czas obowiązywania ceny wynika ze stanu (stąd nazwa 
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state-dependent), czyli aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo 
oraz jego otoczenie. Sytuacja ta ma wpływ na częstotliwość, z jaką przedsiębior-
stwo decyduje się aktualizować cenę9. W rozważanych schematach aktualizacji 
cen liczba czynników, które determinują wyznaczenie optymalnej ceny i czę-
stotliwość jej aktualizacji jest silnie zróżnicowana. W modelach z endogenicz-
ną częstotliwością zmiany cen na ogół ogranicza się liczbę analizowanych sta-
nów, gdyż zbyt dużo czynników oddziałujących na decyzje przedsiębiorstw (ze 
względu na konieczność agregacji zachowań pojedynczych firm) może utrudniać 
uzyskanie analitycznego rozwiązania modelu w równowadze (steady state) i jego 
symulacji w pobliżu punktu równowagi. W najprostszych z rozważanych mecha-
nizmów state-dependent częstotliwość ustalania cen zależy tylko od agregatowe-
go poziomu inflacji w równowadze, a w bardziej skomplikowanych – od wielu 
innych czynników, w szczególności od historii zmian cen danego i innych przed-
siębiorstw.

W podejściu z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen najczęściej 
przyjmuje się, że barierą powstrzymującą przedsiębiorstwa przed zmianą ceny są 
koszty ponoszone w związku z jej aktualizacją, tzw. „koszty menu”10. Przedsię-
biorstwo zmieni cenę jedynie wtedy, gdy dodatkowy zysk ze zmiany ceny prze-
kracza ów koszt menu. W dyskusji o źródłach kosztów menu zwraca się uwagę 
nie tylko na fizyczne koszty obwieszczenia nowych cen (w tym również dystry-
bucji nowych cenników), ale również na kwestie organizacyjne (koszty podjęcia 
decyzji), prestiżowe (utrata reputacji, gwarancja niezmiennej ceny) i koszty prze-
glądu informacji o optymalnym poziomie ceny rynkowej (zob. np. Wojtyna, 2000, 
s. 237–238; Zbaracki i in., 2004).

Ogólnie rzecz biorąc, mechanizmy sztywności cen w modelach z endoge-
niczną częstotliwością zmiany ceny opierają się na trzech koncepcjach kosztu 
menu:

•	 stały koszt menu (Barro, 1972; Sheshinsky, Weiss, 1983),
•	 koszty zależne od wielkości zmiany ceny (Rotemberg, 1982),
•	 losowe koszty menu (Dotsey, King, Wolman, 1999; Caballero, Engel, 

1999).

Barro (1972) jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na fakt, że na rynku 
niedoskonale konkurencyjnym, stałe koszty dostosowania cen (lump-sum adjust-
ment costs) mogą mieć wpływ na czas dostosowania ceny do stanu równowagi. 
Przyjął on najprostsze rozwiązanie w postaci stałych kosztów zmiany cen, wobec 
czego można odnieść wrażenie, jakby ograniczały się one wyłącznie do kosztów 

9 Fregert (2008) pokazuje, że przedsiębiorstwa ustalają ceny opierając się na schemacie time-de-
pendent, w sytuacji gdy koszty analizowania cen są wysokie. Z kolei w warunkach wysokich kosztów 
zmiany cen oraz znacznych wahań ceny równowagi firmy stosują schemat typu state-dependent.

10 Historyczna nazwa – „koszty menu” – pochodzi stąd, że koszty te początkowo utożsamiano 
jedynie z fizycznymi kosztami wydruku i dystrybucji nowych cenników dla produktów oferowa-
nych przez przedsiębiorstwa, w tym list menu oferowanych przez restauracje (por. Mankiw, 1985).
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„materiałowych” ponoszonych przy druku nowych cenników. W modelu tym 
przedsiębiorstwa decydują się na aktualizację ceny w sytuacji, gdy różnica zysku 
przed i po zmianie ceny jest większa od z góry ustalonego kosztu menu. Podej-
ście to leży u podstaw opisanej poniżej zasady ustalania cen znanej jako reguła 
(S, s) – por. Sheshinsky, Weiss (1977), oraz konstrukcji mechanizmów sztywności 
wielu współczesnych modeli klasy state-dependent (np. Golosov, Lucas, 2007). 
W modelach kosztów menu po raz pierwszy pojawia się efekt selekcji, zgodnie 
z którym w pierwszej kolejności ceny zmieniają te firmy, które mogą osiągnąć 
z tego tytułu największe korzyści (Caplin, Spulber, 1987). Stałe koszty menu są 
na ogół wyrażone w jednostkach realnych, np. w proporcji do jednostkowych 
kosztów pracy lub w jednostkach popytu finalnego na wytwarzane dobro (np. 
w modelu z dobrami pośrednimi Gertler, Leahy, 2008).

Rotemberg (1982) skonstruował nieco bardziej skomplikowany model, 
w którym przyjęto, że koszt zmiany cen jest kwadratową funkcją wysokości tej 
zmiany. Autor ten uzasadniał, że takie uzmiennienie kosztu menu jest bardziej 
adekwatne, gdyż przy dużych (co do wartości bezwzględnej) zmianach cen, poin-
formowanie klientów i uzasadnienie podwyżki jest bardziej kosztowne. Ponadto 
przy gwałtownych podwyżkach cen narusza się dobre relacje z klientami11, co 
także stanowi element szeroko rozumianych kosztów menu. Tak rozumiany koszt 
utraty reputacji może być jeszcze wyższy niż koszt fizyczny. W rezultacie tego 
założenia wszystkie firmy dokonują częściowego dostosowania cen. Podejście to 
znacząco różni się od większości mechanizmów cenotwórczych, w których to 
jedynie część firm dostosowuje ceny, ale dostosowanie to jest pełne (np. model 
Calvo czy model stałych kosztów menu).

W ostatnim z wymienionych podejść – modelach losowych kosztów menu – 
zakłada się, że firmy są zróżnicowane pod względem kosztów menu w ten sposób, 
że w każdym okresie poziom tych kosztów jest wyznaczany losowo (Dotsey, King, 
Wolman, 1999; Caballero, Engel, 1999). Zanim przybliżymy koncepcję aktualiza-
cji cen w modelu Dotseya, Kinga i Wolmana przedstawimy krótko regułę (S, s).

Reguła (S, s)

Koncepcja kosztu menu była pierwotną motywacją do wykorzystania zasady 
optymalizacji poziomu zapasów, znanej w literaturze pod nazwą reguły (S, s)12. 
W modelu tym przedsiębiorstwa obserwują relację pomiędzy ceną własnych pro-
duktów a przeciętnym poziomem cen w gospodarce. Przy stałej cenie własnych 

11 Na przykład na rynku z niedoskonałą informacją konsumenci preferują firmy, które utrzy-
mują relatywnie bardziej stabilne ceny.

12 Jednym z pierwszych artykułów, w którym zastosowano ją w analizie cen jest Sheshinsky, 
Weiss (1977). Sheshinsky i Weiss wykazali optymalność postępowania według mechanizmu (S, s) 
w przypadku, gdy koszty menu są stałe. Opis tego schematu w języku polskim znaleźć można np. 
w Romer (2000, s. 301 i n.).
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produktów ze względu na ściśle rosnącą podaż pieniądza, a co za tym idzie – do-
datnią inflację, relatywna cena wyznaczona przez firmę systematycznie, choć nie-
koniecznie regularnie, maleje (por. rys. 4). Oznaczmy przez p* optymalną rela-
tywną cenę danego dobra, która ukształtowałaby się na rynku w sytuacji braku 
kosztów menu (tj. doskonałej giętkości cen). Analizę rozpoczynamy od poziomu 
ceny relatywnej, p(t)=S, położonego powyżej poziomu równowagi S > p*. Rela-
tywna cena, p(t), na skutek wzrostu ogólnego poziomu cen podlega „erozji” i stop-
niowo się zmniejsza. Mimo tego, przedsiębiorcy, żeby uniknąć ponoszenia stałych 
i niezależnych od rozmiarów zmiany cen kosztów menu, nie decydują się na dosto-
sowanie ceny, dopóki relatywna cena nie spadnie poniżej minimalnego poziomu, 
p(t) = s, niższego od poziomu równowagi (s < p*). Dopiero gdy relatywna cena 
osiągnie minimalny poziom, to następuje dostosowanie jej wielkości z s do S. Ta 
ostatnia cena jest większa od poziomu optymalnego przy cenach doskonale gięt-
kich, S > p*, aby zrekompensować utratę potencjalnych dochodów w okresie, gdy 
firma nie będzie zmieniać ceny. W rezultacie cena relatywna zmienia się wyłącznie 
w granicach określonych przez przedział (s, S), a częstotliwość aktualizacji cen 
(na mocy założenia wyznaczana przez częstotliwość, z jaką osiągany jest dolny 
przedział dopuszczalnego pasma zmiany cen) jest endogeniczna i zależy od dłu-
gookresowego tempa wzrostu podaży pieniądza, determinującego stopę inflacji 
w równowadze. Warto także podkreślić, że w modelach z regułą (s, S) przyjmu-
je się równomierny wyjściowy rozkład cen relatywnych, co gwarantuje wystąpie-
nie asynchronicznych zmian cen. Ewolucję ceny w schemacie (s, S) pod wpływem 
nieregularnych szoków podaży pieniądza przedstawiono schematycznie na rys. 4.

Rys. 4. Ewolucja ceny relatywnej w modelu (s, S) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Caplin, Spulber (1987)

Różnica między górną i dolną granicą ceny relatywnej S – s określa rozpiętość 
zmian cen. Jeżeli rozpiętość zmian cen jest stała, to wzrost inflacji może nastąpić 
jedynie w wyniku zwiększenia częstotliwości zmian cen. Przy stałej rozpiętości 
zmian cen zmiany podaży pieniądza mają wpływ na wielkość agregatowej inflacji 
w inny sposób – poprzez zmiany frakcji firm, które zmieniają cenę w danym okre-
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sie, co określamy mianem ekstensywnej zmienności inflacji (extensive margin) – 
por. Klenow, Kryvtsov (2008). Podobne efekty (dominacja wpływu na inflację 
zmian udziałów firm, które zmieniają cenę) występują w losowym modelu kosz-
tów menu Dotseya, Kinga, Wolmana (1999), określanym dalej modelem DKW.

Model Dotseya, Kinga, Wolmana (DKW)

Autorzy modelu DKW proponują rozbudowany mechanizm ustalania cen, 
oparty o losowe koszty menu. Nowością w stosunku do modelu stałych kosztów 
menu jest założenie, że każda firma napotyka na inny koszt menu. Wylosowane 
w każdym okresie wartości kosztu menu pochodzą z ustalonego rozkładu ciągłe-
go i są ograniczone z góry. W efekcie część firm zmienia swoją cenę, a część firm 
ceny nie zmienia ze względu na wylosowanie dużego kosztu zmiany ceny. Podob-
nie jak w egzogenicznych schematach aktualizacji cen, firmy optymalizujące cenę 
wybierają ją na tym samym poziomie, gdyż rozkład cen jest niezależny od okre-
su i firmy, która go wylosuje. W rezultacie przedsiębiorstwa można podzielić 
na warstwy (vintages) w zależności od tego, jak dawno zmieniały swoją cenę, 
podobnie jak we wspomnianym wcześniej modelu Wolmana (1999). Wszystkie 
przedsiębiorstwa z ostatniej „warstwy”, tj. te, które aktualizowały cenę J okresów 
temu, wyznaczają cenę na nowo. Implikuje to maksymalny czas obowiązywania 
ceny równy J okresów. Rozkład cen w gospodarce oraz proces przechodzenia 
pomiędzy warstwami zilustrowano na rys. 5.

Rys. 5. Ceny i mechanizm przechodzenia pomiędzy warstwami (j) 
Źródło: opracowanie własne

j = 0

j = 1
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...

j = J



21

Główne wnioski z modelu DKW przedstawiają się następująco: po pierwsze, 
przy bardzo ogólnych założeniach można wykazać, że różnica zdyskontowanych 
strumieni zysków rośnie wraz ze wzrostem przeciętnej stopy inflacji. W wyniku 
tego zwiększa się udział firm zmieniających cenę, a zatem częstotliwość aktualiza-
cji cen jest rosnącą funkcją inflacji. Wniosek ten ma charakter bardziej ogólny i po-
zostaje aktualny w innych modelach typu state-dependent (np. w modelach stałych 
kosztów menu); po drugie, liczba warstw J nie jest z góry ustalona (jak np. w mode-
lu Taylora), lecz jest wynikiem optymalnych zachowań przedsiębiorstw. Możemy 
zatem powiedzieć, że parametr J wyraża maksymalny czas obowiązywania ceny 
w pojedynczym przedsiębiorstwie w danej gospodarce. Wartość tego parametru za-
leży od cech tej gospodarki, w tym od: poziomu inflacji w równowadze, górnego 
ograniczenia kosztów menu oraz długookresowego narzutu monopolisty.

Model DKW będzie szerzej zaprezentowany w rozdz. 5, gdzie przedstawimy, 
między innymi, wyprowadzenie krzywej Phillipsa z endogeniczną częstotliwo-
ścią aktualizacji cen zaproponowaną przez Bakhshiego, Khana i Rudolf (2007).

Modele „drugiej generacji”

Zarówno w schemacie Taylora, jak i w schemacie Calvo ceny wyznaczane 
przez przedsiębiorstwa, które nie napotykają w danym okresie bariery sztywno-
ści cen, są ustalane na identycznym poziomie13. W schemacie wykorzystującym 
regułę (S, s) dostosowania cenowe odbywają się pod wpływem zmian ogólnego 
poziomu cen w obrębie ustalonego przedziału wahań. Podobnie w modelu DKW 
firmy, dla których zostaną wylosowane odpowiednio niskie koszty menu, nieza-
leżnie od warstwy, do której aktualnie przynależą, dokonają wyboru takiej samej 
ceny. Jest to charakterystyczne założenie w modelach, w których decyzje cenowe 
przedsiębiorstw podejmowane są tylko pod wpływem wspólnych szoków, tj. ma-
jących wpływ na całą gospodarkę.

Golosov i Lucas (2007) jako jedni z pierwszych starali się uwzględnić w mode-
lu równowagi ogólnej ze stałymi kosztami menu wpływ na decyzje cenowe przed-
siębiorstw nie tylko zagregowanego szoku polityki monetarnej, ale również szoków 
idiosynkratycznych (specyficznych dla każdej firmy)14. Szoki te o charakterze techno-
logicznym zmieniają indywidualną produktywność firm, a przez to wpływają na krań-
cowe korzyści z wytwarzania dóbr. Jak przekonują autorzy, dopiero uwzględnienie 
indywidualnych i nieskorelowanych pomiędzy firmami szoków pozwala w mode-
lach klasy state-dependent ograniczyć siłę oddziaływania efektu selekcji. Zwiększa 
to również szansę na wystąpienie w generowanym rozkładzie zmian cen większej 

13 Wynika to oczywiście z założenia, że wszystkie przedsiębiorstwa są identyczne, a te z nich, 
które w danym okresie próbują wyznaczyć cenę optymalną, stoją na dodatek przed identycznym 
problemem decyzyjnym. Stąd poziom wyznaczanych optymalnych cen jest dla nich jednakowy.

14 Jednymi z pierwszych, którzy wprowadzili idiosynkratyczne szoki i heterogeniczne pasma 
wahań w modelu kosztów menu są Caballero i Engel (1993).
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ilości zmian małych co do rozmiaru, co jest powszechnie obserwowane w mikroeko-
nomicznych badaniach cen (por. Klenow, Kryvtsov, 2008 i następny podrozdział). 
Uwzględnienie idiosynkratycznych szoków technologicznych jest podstawowym ele-
mentem wyróżniającym całą grupę szybko rozwijających się od początku XXI wieku 
modeli o endogenicznej częstotliwości aktualizacji cen, tzw. modeli „drugiej genera-
cji”15. Wśród najważniejszych prac w tej grupie, oprócz wspomnianego modelu Go-
losova i Lucasa (2007), warto wymienić prace następujących autorów: Gertler, Leahy 
(2008), Midrigan (2007), Nakamura, Steinsson (2010), King, Wolman, Dotsey (2009) 
i Costain, Nakov (2011). Większość z tych modeli, ze względu na liczbę czynników, 
które należy uwzględnić w analizie, nie posiada rozwiązania analitycznego na pozio-
mie zagregowanym (dla całej gospodarki), dlatego do wyznaczenia stacjonarnego 
rozkładu cen i odchyleń od tego stanu, stosuje się metody numeryczne i analizy sy-
mulacyjne. Z nielicznymi wyjątkami i przy bardzo rygorystycznych założeniach (np. 
przy zerowej inflacji w stanie równowagi) udaje się w tych modelach wyprowadzić 
odpowiednik nowokeynesistowskiej krzywej Phillipsa (por. Gertler, Leahy, 2008).

Na rys. 6 pokazano jak wygląda reakcja rozkładu indywidualnych cen w mo-
delu Golosova i Lucasa (lewa strona) w porównaniu do modelu Calvo (prawa stro-
na), gdy występują jedynie idiosynkratyczne szoki technologiczne – panel a i gdy 
występuje (dodatni) wspólny szok (np. ze strony polityki pieniężnej) – panel b. 
Przerywaną linią wyznaczono rozkład cen w równowadze (rozkład stacjonarny), 
do którego dąży rozkład cen, gdy ustaje wpływ szoków.

Rys. 6. Wpływ szoków wspólnych i idiosynkratycznych na rozkład cen w modelu  
Golosova i Lucasa oraz modelu Calvo 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Golosov, Lucas (2007)

15 Określenie „druga generacja” modeli klasy state-dependent pochodzi z artykułu Klenowa 
i Kryvtsova z 2008 r., w którym określili w ten sposób wszystkie modele zawierające wpływ 
idiosynkratycznych szoków na produktywność firm.
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2. Nowokeynesistowskie modele DSGE – uwagi ogólne

Wprowadzenie

Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej (dynamic stochastic 
general equlibrium models, DSGE) opisują gospodarkę w skali makro w oparciu 
o zachowania typowych mikropodmiotów: gospodarstw domowych i przedsię-
biorstw, a także władz gospodarczych. Podmioty te podejmują optymalne decyzje 
dotyczące m.in. wyboru bieżącej konsumpcji, ustalania cen i alokacji zasobów 
z uwzględnieniem racjonalnych oczekiwań (por. Woodford 2003; Gali 2008; 
Romer 2011). W modelach DSGE analizuje się zachowania reprezentatywnych 
podmiotów na rynkach dóbr, kapitału i usług pracy, aby na podstawie warunków 
koniecznych i dostatecznych optymalizacji tych zachowań (lub prostych reguł 
decyzyjnych) uzyskać równania dynamiki podstawowych zmiennych makroeko-
nomicznych: produkcji, konsumpcji, inflacji, płac realnych i stóp procentowych. 
Na ogół zakłada się, że zmienne opisujące dynamikę gospodarki są dyskretnymi 
w czasie procesami stochastycznymi, ewoluującymi wokół ustalonego poziomu 
równowagi. Jeśli wszystkie zmienne makroekonomiczne przyjmują wartości wy-
nikające z tej równowagi, wówczas stan taki określamy stanem stacjonarnym 
(ustalonym, steady state).

Przypomnijmy, że swoistą cechą nowokeynesistowskich modeli DSGE jest 
występowanie konkurencji monopolistycznej (przynajmniej na rynku dóbr), oraz 
sztywności nominalnych (w literaturze polskiej zob. np.: Kokoszczyński, 2004; 
Wojtyna, 2000, 2004). Konkurencja monopolistyczna implikuje, że każdy spo-
śród przedsiębiorców dokonuje wyboru ceny uwzględniając w swojej kalkula-
cji narzut monopolistyczny ponad jednostkowe koszty wytworzenia produktu. 
Sztywności nominalne stanowią z kolei barierę w procesie dostosowywania się 
cen, co oznacza, że w każdym okresie jedynie część przedsiębiorstw aktualizuje 
ceny. Ze sztywności cen wynika szereg konsekwencji dla polityki gospodarczej. 
Mogą one prowadzić do naruszenia klasycznej dychotomii sfery realnej i nomi-
nalnej, a w rezultacie do utraty neutralności polityki pieniężnej (zob. też przegląd 
w rozdz. 1).

W niniejszej książce rozważamy modele DSGE małej skali (zapoczątkowane 
przez: Claridę, Galego i Gertlera, 1999), w których modelowana jest gospodarka 
zamknięta bez udziału państwa i kapitału oraz rozbudowanego rynku finansowe-
go. W takich modelach występują trzy rodzaje mikropodmiotów:

•	 gospodarstwa domowe, które konsumują dobra i świadczą pracę na rzecz 
przedsiębiorstw;
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•	 przedsiębiorstwa, które wynajmują pracę do produkcji dóbr, które następ-
nie sprzedają na rynku o strukturze konkurencji monopolistycznej;

•	 bank centralny, który ustala stopy procentowe.
Istotną częścią modeli DSGE są szoki. Szoki te można rozumieć jako impulsy 

płynące z otoczenia przedstawionych wyżej mikropodmiotów. Impulsy te wytrą-
cają gospodarkę ze stanu stacjonarnego i są jedynym źródłem krótkookresowych 
fluktuacji. Bez ich udziału gospodarka znajduje się w równowadze (w stanie usta-
lonym). Zachowania mikropodmiotów określają dynamikę powrotu gospodarki 
do równowagi, a co za tym idzie – jej ewolucję naokoło steady state. Stąd wiele 
uwagi poświęcamy dalej funkcjom odpowiedzi na impuls będącym prezentacją 
dynamiki gospodarki po wystąpieniu szoku.

W rozdziale przybliżamy standardowe rozwiązania stosowane w małej skali w mo-
delach DSGE, w celu wyprowadzenia z zachowań mikropodmiotów gospodarczych 
równań na poziomie makroekonomicznym, które następnie można poddać estymacji. 
Pomijamy tu szczegółowy opis źródeł sztywności, któremu ze względu na cel pracy 
poświęcono w całości rozdział 1. Opisane rozwiązania modelowe znajdą zastosowanie 
w części empirycznej (zob. rozdz. 4 i 7), gdzie w ramach pełnego modelu DSGE stano-
wić będą część wspólną szczegółowo analizowanych modeli aktualizacji cen.

Agregacja cen, konsumpcji i produkcji

Zakładamy, że funkcjonuje nieprzeliczalnie wiele przedsiębiorstw1, które indek-
sować będziemy za pomocą indeksu 𝑖, przyjmującego wartości rzeczywiste z prze-
działu [0;1]. Ponadto rynek pracy ma strukturę konkurencji doskonałej, zaś rynek 
dóbr – konkurencji monopolistycznej, tj. każda firma produkuje odmienny typ do-
bra (także oznaczonego indeksem przedsiębiorstwa – 𝑖), częściowo substytucyjne-
go względem dóbr produkowanych przez inne przedsiębiorstwa (zob. np.: Mankiw, 
Taylor, 2009, s. 472–473). Warto podkreślić, że założenie o nie w pełni konkuren-
cyjnym rynku dóbr ma kluczowe znaczenie dla modelu, w przeciwnym przypadku 
analiza sztywności cen jest bezcelowa, gdyż w takiej sytuacji firmy, które ustaliłyby 
ceny na poziomie powyżej kosztu krańcowego, miałyby zerowy udział w rynku.

W procesie produkcyjnym wszystkie firmy używają jednakowej, powszech-
nie dostępnej technologii produkcji. Funkcja produkcji jest dla każdego przedsię-
biorstwa dana funkcją potęgową:

1 Populacja firm ma nieskończoną liczebność i jest indeksowana liczbami z przedziału [0;1]. 
Daje to możliwość operowania ciągłymi rozkładami prawdopodobieństw aktualizacji ceny czy 
kosztów menu, oraz określenia na przedziale [0;1] mierzalnych funkcji cen i produkcji. Wydaje się 
to być pożyteczną idealizacją badanej rzeczywistości gospodarczej, gdyż przy tych założeniach 
pojedyncza firma nie ma (podobnie jak w warunkach konkurencji monopolistycznej) znaczącego 
wpływu na wielkość popytu na produkty pozostałych firm, a przez to także na poziom agregatowej 
ceny. Jest to zgodne z własnościami całki na zbiorze miary zero, a także pozwala efektywnie wyko-
rzystać rachunek różniczkowy i całkowy.
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ne gospodarstwo domowe. Ponadto, w stanie stacjonarnym zachodzą równości 
(por. podrozdz. Stan stacjonarny gospodarki): 

38 
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Warunki konieczne (11), (12) dla zagadnienia maksymalizacji funkcjonału celu przy 

użyteczności określonej wzorem (13) przyjmują postać: 

 (  ̅  ) (   )     
      

  (14) 

 
 

    
        

(  ̅  ) (   )
  (

    
  
)    

(  ̅) (   )
  (     

       )  (15) 

Przyjmujemy warunek   ̅      dla           wynikający z faktu, że gospodarstwa 

domowe są identyczne – wszystkie pozostałe gospodarstwa mają zatem wówczas konsumpcję na 

identycznym poziomie co rozpatrywane reprezentatywne gospodarstwo domowe. Ponadto, w 

stanie stacjonarnym zachodzą równości (por. podrozdz. Stan stacjonarny gospodarki):        

      ,       dla każdego    . Dokonując linearyzacji (por. przykład w Dodatku 

matematycznym), mamy: 

 
    (             

 )         (    
    )     

   (  (        )      
 )

     (        )        
            

(16) 

gdzie ostatnia równość wynika z przyjętego tu założenia o szokach       
    oraz 

, 
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  (      )     
 (
   (  ̅  ) ⁄     

      
    

   )  (13) 

gdzie     jest szokiem preferencji w chwili    , natomiast parametr   〈   〉 mierzy siłę 

trwałości nawyków konsumpcyjnych. Dodatni parametr  , nazywany w literaturze relatywną 

niechęcią do ryzyka, wyznacza skłonność gospodarstw domowych do wyboru ścieżki konsumpcji 

zapewniającej mniejszą zmienność konsumpcji w czasie. Oznacza to, że wraz ze wzrostem tego 

parametru międzyokresowa alokacja konsumpcji jest mniej wrażliwa na zmiany realnej stopy 

procentowej. Z kolei odwrotność parametru     (odpowiednik elastyczności Frischa) można 

interpretować jako reakcję ilości pracy świadczonej przez gospodarstwo domowe na zmianę 

realnej płacy przy stałej wielkości konsumpcji. Zauważmy też, że im większa wartość parametru 

  tym silniej na decyzje gospodarstw domowych wpływa agregatowa konsumpcja z 

poprzedniego okresu.  

Warunki konieczne (11), (12) dla zagadnienia maksymalizacji funkcjonału celu przy 

użyteczności określonej wzorem (13) przyjmują postać: 

 (  ̅  ) (   )     
      

  (14) 

 
 

    
        

(  ̅  ) (   )
  (

    
  
)    

(  ̅) (   )
  (     

       )  (15) 

Przyjmujemy warunek   ̅      dla           wynikający z faktu, że gospodarstwa 

domowe są identyczne – wszystkie pozostałe gospodarstwa mają zatem wówczas konsumpcję na 

identycznym poziomie co rozpatrywane reprezentatywne gospodarstwo domowe. Ponadto, w 

stanie stacjonarnym zachodzą równości (por. podrozdz. Stan stacjonarny gospodarki):        

      ,       dla każdego    . Dokonując linearyzacji (por. przykład w Dodatku 

matematycznym), mamy: 

 
    (             

 )         (    
    )     

   (  (        )      
 )

     (        )        
            

(16) 

gdzie ostatnia równość wynika z przyjętego tu założenia o szokach       
    oraz 

 = 0 dla każ-
dego 𝑡 ≥ 0. Dokonując linearyzacji (por. Przykłady 1 i 2 w Dodatku matematycz-
nym), mamy:
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  (      )     
 (
   (  ̅  ) ⁄     

      
    

   )  (13) 

gdzie     jest szokiem preferencji w chwili    , natomiast parametr   〈   〉 mierzy siłę 

trwałości nawyków konsumpcyjnych. Dodatni parametr  , nazywany w literaturze relatywną 

niechęcią do ryzyka, wyznacza skłonność gospodarstw domowych do wyboru ścieżki konsumpcji 

zapewniającej mniejszą zmienność konsumpcji w czasie. Oznacza to, że wraz ze wzrostem tego 

parametru międzyokresowa alokacja konsumpcji jest mniej wrażliwa na zmiany realnej stopy 

procentowej. Z kolei odwrotność parametru     (odpowiednik elastyczności Frischa) można 

interpretować jako reakcję ilości pracy świadczonej przez gospodarstwo domowe na zmianę 

realnej płacy przy stałej wielkości konsumpcji. Zauważmy też, że im większa wartość parametru 

  tym silniej na decyzje gospodarstw domowych wpływa agregatowa konsumpcja z 

poprzedniego okresu.  

Warunki konieczne (11), (12) dla zagadnienia maksymalizacji funkcjonału celu przy 

użyteczności określonej wzorem (13) przyjmują postać: 

 (  ̅  ) (   )     
      

  (14) 

 
 

    
        

(  ̅  ) (   )
  (

    
  
)    

(  ̅) (   )
  (     

       )  (15) 

Przyjmujemy warunek   ̅      dla           wynikający z faktu, że gospodarstwa 

domowe są identyczne – wszystkie pozostałe gospodarstwa mają zatem wówczas konsumpcję na 

identycznym poziomie co rozpatrywane reprezentatywne gospodarstwo domowe. Ponadto, w 

stanie stacjonarnym zachodzą równości (por. podrozdz. Stan stacjonarny gospodarki):        

      ,       dla każdego    . Dokonując linearyzacji (por. przykład w Dodatku 

matematycznym), mamy: 

 
    (             

 )         (    
    )     

   (  (        )      
 )

     (        )        
            

(16) 

gdzie ostatnia równość wynika z przyjętego tu założenia o szokach       
    oraz 
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  (      )     
 (
   (  ̅  ) ⁄     

      
    

   )  (13) 

gdzie     jest szokiem preferencji w chwili    , natomiast parametr   〈   〉 mierzy siłę 

trwałości nawyków konsumpcyjnych. Dodatni parametr  , nazywany w literaturze relatywną 

niechęcią do ryzyka, wyznacza skłonność gospodarstw domowych do wyboru ścieżki konsumpcji 

zapewniającej mniejszą zmienność konsumpcji w czasie. Oznacza to, że wraz ze wzrostem tego 

parametru międzyokresowa alokacja konsumpcji jest mniej wrażliwa na zmiany realnej stopy 

procentowej. Z kolei odwrotność parametru     (odpowiednik elastyczności Frischa) można 

interpretować jako reakcję ilości pracy świadczonej przez gospodarstwo domowe na zmianę 

realnej płacy przy stałej wielkości konsumpcji. Zauważmy też, że im większa wartość parametru 

  tym silniej na decyzje gospodarstw domowych wpływa agregatowa konsumpcja z 

poprzedniego okresu.  

Warunki konieczne (11), (12) dla zagadnienia maksymalizacji funkcjonału celu przy 

użyteczności określonej wzorem (13) przyjmują postać: 

 (  ̅  ) (   )     
      

  (14) 

 
 

    
        

(  ̅  ) (   )
  (

    
  
)    

(  ̅) (   )
  (     

       )  (15) 

Przyjmujemy warunek   ̅      dla           wynikający z faktu, że gospodarstwa 

domowe są identyczne – wszystkie pozostałe gospodarstwa mają zatem wówczas konsumpcję na 

identycznym poziomie co rozpatrywane reprezentatywne gospodarstwo domowe. Ponadto, w 

stanie stacjonarnym zachodzą równości (por. podrozdz. Stan stacjonarny gospodarki):        

      ,       dla każdego    . Dokonując linearyzacji (por. przykład w Dodatku 

matematycznym), mamy: 

 
    (             

 )         (    
    )     

   (  (        )      
 )

     (        )        
            

(16) 

gdzie ostatnia równość wynika z przyjętego tu założenia o szokach       
    oraz 
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  (      )     
 (
   (  ̅  ) ⁄     

      
    

   )  (13) 

gdzie     jest szokiem preferencji w chwili    , natomiast parametr   〈   〉 mierzy siłę 

trwałości nawyków konsumpcyjnych. Dodatni parametr  , nazywany w literaturze relatywną 

niechęcią do ryzyka, wyznacza skłonność gospodarstw domowych do wyboru ścieżki konsumpcji 

zapewniającej mniejszą zmienność konsumpcji w czasie. Oznacza to, że wraz ze wzrostem tego 

parametru międzyokresowa alokacja konsumpcji jest mniej wrażliwa na zmiany realnej stopy 

procentowej. Z kolei odwrotność parametru     (odpowiednik elastyczności Frischa) można 

interpretować jako reakcję ilości pracy świadczonej przez gospodarstwo domowe na zmianę 

realnej płacy przy stałej wielkości konsumpcji. Zauważmy też, że im większa wartość parametru 

  tym silniej na decyzje gospodarstw domowych wpływa agregatowa konsumpcja z 

poprzedniego okresu.  

Warunki konieczne (11), (12) dla zagadnienia maksymalizacji funkcjonału celu przy 

użyteczności określonej wzorem (13) przyjmują postać: 

 (  ̅  ) (   )     
      

  (14) 

 
 

    
        

(  ̅  ) (   )
  (

    
  
)    

(  ̅) (   )
  (     

       )  (15) 

Przyjmujemy warunek   ̅      dla           wynikający z faktu, że gospodarstwa 

domowe są identyczne – wszystkie pozostałe gospodarstwa mają zatem wówczas konsumpcję na 

identycznym poziomie co rozpatrywane reprezentatywne gospodarstwo domowe. Ponadto, w 

stanie stacjonarnym zachodzą równości (por. podrozdz. Stan stacjonarny gospodarki):        

      ,       dla każdego    . Dokonując linearyzacji (por. przykład w Dodatku 

matematycznym), mamy: 

 
    (             

 )         (    
    )     

   (  (        )      
 )

     (        )        
            

(16) 

gdzie ostatnia równość wynika z przyjętego tu założenia o szokach       
    oraz 
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  (      )     
 (
   (  ̅  ) ⁄     

      
    

   )  (13) 

gdzie     jest szokiem preferencji w chwili    , natomiast parametr   〈   〉 mierzy siłę 

trwałości nawyków konsumpcyjnych. Dodatni parametr  , nazywany w literaturze relatywną 

niechęcią do ryzyka, wyznacza skłonność gospodarstw domowych do wyboru ścieżki konsumpcji 

zapewniającej mniejszą zmienność konsumpcji w czasie. Oznacza to, że wraz ze wzrostem tego 

parametru międzyokresowa alokacja konsumpcji jest mniej wrażliwa na zmiany realnej stopy 

procentowej. Z kolei odwrotność parametru     (odpowiednik elastyczności Frischa) można 

interpretować jako reakcję ilości pracy świadczonej przez gospodarstwo domowe na zmianę 

realnej płacy przy stałej wielkości konsumpcji. Zauważmy też, że im większa wartość parametru 

  tym silniej na decyzje gospodarstw domowych wpływa agregatowa konsumpcja z 

poprzedniego okresu.  

Warunki konieczne (11), (12) dla zagadnienia maksymalizacji funkcjonału celu przy 

użyteczności określonej wzorem (13) przyjmują postać: 

 (  ̅  ) (   )     
      

  (14) 

 
 

    
        

(  ̅  ) (   )
  (

    
  
)    

(  ̅) (   )
  (     

       )  (15) 

Przyjmujemy warunek   ̅      dla           wynikający z faktu, że gospodarstwa 

domowe są identyczne – wszystkie pozostałe gospodarstwa mają zatem wówczas konsumpcję na 

identycznym poziomie co rozpatrywane reprezentatywne gospodarstwo domowe. Ponadto, w 

stanie stacjonarnym zachodzą równości (por. podrozdz. Stan stacjonarny gospodarki):        

      ,       dla każdego    . Dokonując linearyzacji (por. przykład w Dodatku 

matematycznym), mamy: 

 
    (             

 )         (    
    )     

   (  (        )      
 )

     (        )        
            

(16) 

gdzie ostatnia równość wynika z przyjętego tu założenia o szokach       
    oraz 

 (16)

gdzie ostatnia równość wynika z przyjętego tu założenia o szokach oraz
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  (      )     
 (
   (  ̅  ) ⁄     

      
    

   )  (13) 

gdzie     jest szokiem preferencji w chwili    , natomiast parametr   〈   〉 mierzy siłę 

trwałości nawyków konsumpcyjnych. Dodatni parametr  , nazywany w literaturze relatywną 

niechęcią do ryzyka, wyznacza skłonność gospodarstw domowych do wyboru ścieżki konsumpcji 

zapewniającej mniejszą zmienność konsumpcji w czasie. Oznacza to, że wraz ze wzrostem tego 

parametru międzyokresowa alokacja konsumpcji jest mniej wrażliwa na zmiany realnej stopy 

procentowej. Z kolei odwrotność parametru     (odpowiednik elastyczności Frischa) można 

interpretować jako reakcję ilości pracy świadczonej przez gospodarstwo domowe na zmianę 

realnej płacy przy stałej wielkości konsumpcji. Zauważmy też, że im większa wartość parametru 

  tym silniej na decyzje gospodarstw domowych wpływa agregatowa konsumpcja z 

poprzedniego okresu.  

Warunki konieczne (11), (12) dla zagadnienia maksymalizacji funkcjonału celu przy 

użyteczności określonej wzorem (13) przyjmują postać: 

 (  ̅  ) (   )     
      

  (14) 

 
 

    
        

(  ̅  ) (   )
  (

    
  
)    

(  ̅) (   )
  (     

       )  (15) 

Przyjmujemy warunek   ̅      dla           wynikający z faktu, że gospodarstwa 

domowe są identyczne – wszystkie pozostałe gospodarstwa mają zatem wówczas konsumpcję na 

identycznym poziomie co rozpatrywane reprezentatywne gospodarstwo domowe. Ponadto, w 

stanie stacjonarnym zachodzą równości (por. podrozdz. Stan stacjonarny gospodarki):        

      ,       dla każdego    . Dokonując linearyzacji (por. przykład w Dodatku 

matematycznym), mamy: 

 
    (             

 )         (    
    )     

   (  (        )      
 )

     (        )        
            

(16) 

gdzie ostatnia równość wynika z przyjętego tu założenia o szokach       
    oraz 
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      (
    
  
)       

  (      
)   (  (      

))        (
    
  
)  (17) 

odpowiednio. Logarytmując tożsamości (14), (15) i dokonując linearyzacji drugiej równości 

wokół stanu stacjonarnego na podstawie formuł (16) oraz (17), otrzymujemy 

      (   
 (   )

     )         (18) 

 (   (   ))             (   )                     (19) 

gdzie małymi literami oznaczono logarytmy zmiennych oraz      
  
    

,       . 

Równowaga i dynamiczna krzywa IS 

Luka produkcyjna 

Wprowadzimy teraz zmienną    opisującą procentowe odchylenie poziomu bieżącej 

produkcji od poziomu produkcji naturalnej, tzn. produkcji całkowitej osiąganej przy założeniu 

elastycznych cen i w stanie stacjonarnym. Odchylenie to określane jest mianem luki produkcyjnej 

i oznaczane przez   . Niech    oznacza logarytm produkcji naturalnej, wówczas 

          (20) 

Całkowite realne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa       możemy wyrazić za 

pomocą iloczynu płacy realnej       i nakładów pracy    używanych w procesie produkcyjnym 

   
  
   

  
  . Biorąc pod uwagę ilość nakładów pracy niezbędną do wyprodukowania ustalonej 

ilości dóbr (co wynika z funkcji produkcji (8)), otrzymujemy wzór na realne koszty całkowite:  

    
  
    

  
(      

)
  (   )

. (21) 

Stąd realne koszty krańcowe     w danym okresie są równe: 

    
   
  
(    )

  (   )  
   (  )

  (   ), 

a po zlogarytmowaniu, uwzględnieniu równości:          ,      , mamy: 

 (17)

odpowiednio. Logarytmując tożsamości (14), (15) i dokonując linearyzacji dru-
giej równości wokół stanu stacjonarnego na podstawie formuł (16) oraz (17), 
otrzymujemy
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      (
    
  
)       

  (      
)   (  (      

))        (
    
  
)  (17) 

odpowiednio. Logarytmując tożsamości (14), (15) i dokonując linearyzacji drugiej równości 

wokół stanu stacjonarnego na podstawie formuł (16) oraz (17), otrzymujemy 

      (   
 (   )

     )         (18) 

 (   (   ))             (   )                     (19) 

gdzie małymi literami oznaczono logarytmy zmiennych oraz      
  
    

,       . 

Równowaga i dynamiczna krzywa IS 

Luka produkcyjna 

Wprowadzimy teraz zmienną    opisującą procentowe odchylenie poziomu bieżącej 

produkcji od poziomu produkcji naturalnej, tzn. produkcji całkowitej osiąganej przy założeniu 

elastycznych cen i w stanie stacjonarnym. Odchylenie to określane jest mianem luki produkcyjnej 

i oznaczane przez   . Niech    oznacza logarytm produkcji naturalnej, wówczas 

          (20) 

Całkowite realne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa       możemy wyrazić za 

pomocą iloczynu płacy realnej       i nakładów pracy    używanych w procesie produkcyjnym 

   
  
   

  
  . Biorąc pod uwagę ilość nakładów pracy niezbędną do wyprodukowania ustalonej 

ilości dóbr (co wynika z funkcji produkcji (8)), otrzymujemy wzór na realne koszty całkowite:  

    
  
    

  
(      

)
  (   )

. (21) 

Stąd realne koszty krańcowe     w danym okresie są równe: 

    
   
  
(    )

  (   )  
   (  )

  (   ), 

a po zlogarytmowaniu, uwzględnieniu równości:          ,      , mamy: 

 (18)
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      (
    
  
)       

  (      
)   (  (      

))        (
    
  
)  (17) 

odpowiednio. Logarytmując tożsamości (14), (15) i dokonując linearyzacji drugiej równości 

wokół stanu stacjonarnego na podstawie formuł (16) oraz (17), otrzymujemy 

      (   
 (   )

     )         (18) 

 (   (   ))             (   )                     (19) 

gdzie małymi literami oznaczono logarytmy zmiennych oraz      
  
    

,       . 

Równowaga i dynamiczna krzywa IS 

Luka produkcyjna 

Wprowadzimy teraz zmienną    opisującą procentowe odchylenie poziomu bieżącej 

produkcji od poziomu produkcji naturalnej, tzn. produkcji całkowitej osiąganej przy założeniu 

elastycznych cen i w stanie stacjonarnym. Odchylenie to określane jest mianem luki produkcyjnej 

i oznaczane przez   . Niech    oznacza logarytm produkcji naturalnej, wówczas 

          (20) 

Całkowite realne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa       możemy wyrazić za 

pomocą iloczynu płacy realnej       i nakładów pracy    używanych w procesie produkcyjnym 

   
  
   

  
  . Biorąc pod uwagę ilość nakładów pracy niezbędną do wyprodukowania ustalonej 

ilości dóbr (co wynika z funkcji produkcji (8)), otrzymujemy wzór na realne koszty całkowite:  

    
  
    

  
(      

)
  (   )

. (21) 

Stąd realne koszty krańcowe     w danym okresie są równe: 

    
   
  
(    )

  (   )  
   (  )

  (   ), 

a po zlogarytmowaniu, uwzględnieniu równości:          ,      , mamy: 

𝐸𝑡𝜋𝑡+1 
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      (
    
  
)       

  (      
)   (  (      

))        (
    
  
)  (17) 

odpowiednio. Logarytmując tożsamości (14), (15) i dokonując linearyzacji drugiej równości 

wokół stanu stacjonarnego na podstawie formuł (16) oraz (17), otrzymujemy 

      (   
 (   )

     )         (18) 

 (   (   ))             (   )                     (19) 

gdzie małymi literami oznaczono logarytmy zmiennych oraz      
  
    

,       . 

Równowaga i dynamiczna krzywa IS 

Luka produkcyjna 

Wprowadzimy teraz zmienną    opisującą procentowe odchylenie poziomu bieżącej 

produkcji od poziomu produkcji naturalnej, tzn. produkcji całkowitej osiąganej przy założeniu 

elastycznych cen i w stanie stacjonarnym. Odchylenie to określane jest mianem luki produkcyjnej 

i oznaczane przez   . Niech    oznacza logarytm produkcji naturalnej, wówczas 

          (20) 

Całkowite realne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa       możemy wyrazić za 

pomocą iloczynu płacy realnej       i nakładów pracy    używanych w procesie produkcyjnym 

   
  
   

  
  . Biorąc pod uwagę ilość nakładów pracy niezbędną do wyprodukowania ustalonej 

ilości dóbr (co wynika z funkcji produkcji (8)), otrzymujemy wzór na realne koszty całkowite:  

    
  
    

  
(      

)
  (   )

. (21) 

Stąd realne koszty krańcowe     w danym okresie są równe: 

    
   
  
(    )

  (   )  
   (  )

  (   ), 

a po zlogarytmowaniu, uwzględnieniu równości:          ,      , mamy: 

− 
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      (   
 (   )

     )         (18) 

 (   (   ))             (   )                     (19) 

gdzie małymi literami oznaczono logarytmy zmiennych oraz      
  
    

,       . 

Równowaga i dynamiczna krzywa IS 

Luka produkcyjna 

Wprowadzimy teraz zmienną    opisującą procentowe odchylenie poziomu bieżącej 

produkcji od poziomu produkcji naturalnej, tzn. produkcji całkowitej osiąganej przy założeniu 

elastycznych cen i w stanie stacjonarnym. Odchylenie to określane jest mianem luki produkcyjnej 

i oznaczane przez   . Niech    oznacza logarytm produkcji naturalnej, wówczas 

          (20) 

Całkowite realne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa       możemy wyrazić za 

pomocą iloczynu płacy realnej       i nakładów pracy    używanych w procesie produkcyjnym 

   
  
   

  
  . Biorąc pod uwagę ilość nakładów pracy niezbędną do wyprodukowania ustalonej 

ilości dóbr (co wynika z funkcji produkcji (8)), otrzymujemy wzór na realne koszty całkowite:  

    
  
    

  
(      

)
  (   )

. (21) 

Stąd realne koszty krańcowe     w danym okresie są równe: 

    
   
  
(    )

  (   )  
   (  )

  (   ), 

a po zlogarytmowaniu, uwzględnieniu równości:          ,      , mamy: 

 + 𝑣𝑝𝑡 (19)

gdzie małymi literami oznaczono logarytmy zmiennych oraz 
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      (   
 (   )

     )         (18) 

 (   (   ))             (   )                     (19) 

gdzie małymi literami oznaczono logarytmy zmiennych oraz      
  
    

,       . 

Równowaga i dynamiczna krzywa IS 

Luka produkcyjna 

Wprowadzimy teraz zmienną    opisującą procentowe odchylenie poziomu bieżącej 

produkcji od poziomu produkcji naturalnej, tzn. produkcji całkowitej osiąganej przy założeniu 

elastycznych cen i w stanie stacjonarnym. Odchylenie to określane jest mianem luki produkcyjnej 

i oznaczane przez   . Niech    oznacza logarytm produkcji naturalnej, wówczas 

          (20) 

Całkowite realne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa       możemy wyrazić za 

pomocą iloczynu płacy realnej       i nakładów pracy    używanych w procesie produkcyjnym 

   
  
   

  
  . Biorąc pod uwagę ilość nakładów pracy niezbędną do wyprodukowania ustalonej 

ilości dóbr (co wynika z funkcji produkcji (8)), otrzymujemy wzór na realne koszty całkowite:  

    
  
    

  
(      

)
  (   )

. (21) 

Stąd realne koszty krańcowe     w danym okresie są równe: 

    
   
  
(    )

  (   )  
   (  )

  (   ), 

a po zlogarytmowaniu, uwzględnieniu równości:          ,      , mamy: 

 = ln 
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      (   
 (   )

     )         (18) 

 (   (   ))             (   )                     (19) 

gdzie małymi literami oznaczono logarytmy zmiennych oraz      
  
    

,       . 

Równowaga i dynamiczna krzywa IS 

Luka produkcyjna 

Wprowadzimy teraz zmienną    opisującą procentowe odchylenie poziomu bieżącej 

produkcji od poziomu produkcji naturalnej, tzn. produkcji całkowitej osiąganej przy założeniu 

elastycznych cen i w stanie stacjonarnym. Odchylenie to określane jest mianem luki produkcyjnej 

i oznaczane przez   . Niech    oznacza logarytm produkcji naturalnej, wówczas 

          (20) 

Całkowite realne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa       możemy wyrazić za 

pomocą iloczynu płacy realnej       i nakładów pracy    używanych w procesie produkcyjnym 

   
  
   

  
  . Biorąc pod uwagę ilość nakładów pracy niezbędną do wyprodukowania ustalonej 

ilości dóbr (co wynika z funkcji produkcji (8)), otrzymujemy wzór na realne koszty całkowite:  

    
  
    

  
(      

)
  (   )

. (21) 

Stąd realne koszty krańcowe     w danym okresie są równe: 

    
   
  
(    )

  (   )  
   (  )

  (   ), 

a po zlogarytmowaniu, uwzględnieniu równości:          ,      , mamy: 

, 𝜌 = − ln 𝛽.

Równowaga i dynamiczna krzywa IS

Luka produkcyjna

Wprowadzimy teraz zmienną 𝑥𝑡 opisującą procentowe odchylenie poziomu 
bieżącej produkcji od poziomu produkcji naturalnej, tzn. produkcji całkowitej 
osiąganej przy założeniu elastycznych cen i w stanie stacjonarnym. Odchylenie to 
określane jest mianem luki produkcyjnej i oznaczane przez 𝑥𝑡. Niech 𝑦𝑛 oznacza 
logarytm produkcji naturalnej, wówczas
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      (   
 (   )

     )         (18) 

 (   (   ))             (   )                     (19) 

gdzie małymi literami oznaczono logarytmy zmiennych oraz      
  
    

,       . 

Równowaga i dynamiczna krzywa IS 

Luka produkcyjna 

Wprowadzimy teraz zmienną    opisującą procentowe odchylenie poziomu bieżącej 

produkcji od poziomu produkcji naturalnej, tzn. produkcji całkowitej osiąganej przy założeniu 

elastycznych cen i w stanie stacjonarnym. Odchylenie to określane jest mianem luki produkcyjnej 

i oznaczane przez   . Niech    oznacza logarytm produkcji naturalnej, wówczas 

          (20) 

Całkowite realne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa       możemy wyrazić za 

pomocą iloczynu płacy realnej       i nakładów pracy    używanych w procesie produkcyjnym 

   
  
   

  
  . Biorąc pod uwagę ilość nakładów pracy niezbędną do wyprodukowania ustalonej 

ilości dóbr (co wynika z funkcji produkcji (8)), otrzymujemy wzór na realne koszty całkowite:  

    
  
    

  
(      

)
  (   )

. (21) 

Stąd realne koszty krańcowe     w danym okresie są równe: 

    
   
  
(    )

  (   )  
   (  )

  (   ), 

a po zlogarytmowaniu, uwzględnieniu równości:          ,      , mamy: 

 (20)

Całkowite realne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa 
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      (   
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gdzie małymi literami oznaczono logarytmy zmiennych oraz      
  
    

,       . 

Równowaga i dynamiczna krzywa IS 

Luka produkcyjna 

Wprowadzimy teraz zmienną    opisującą procentowe odchylenie poziomu bieżącej 

produkcji od poziomu produkcji naturalnej, tzn. produkcji całkowitej osiąganej przy założeniu 

elastycznych cen i w stanie stacjonarnym. Odchylenie to określane jest mianem luki produkcyjnej 

i oznaczane przez   . Niech    oznacza logarytm produkcji naturalnej, wówczas 

          (20) 

Całkowite realne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa       możemy wyrazić za 

pomocą iloczynu płacy realnej       i nakładów pracy    używanych w procesie produkcyjnym 

   
  
   

  
  . Biorąc pod uwagę ilość nakładów pracy niezbędną do wyprodukowania ustalonej 

ilości dóbr (co wynika z funkcji produkcji (8)), otrzymujemy wzór na realne koszty całkowite:  

    
  
    

  
(      

)
  (   )

. (21) 

Stąd realne koszty krańcowe     w danym okresie są równe: 

    
   
  
(    )

  (   )  
   (  )

  (   ), 

a po zlogarytmowaniu, uwzględnieniu równości:          ,      , mamy: 

 możemy wy-
razić za pomocą iloczynu płacy realnej
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gdzie małymi literami oznaczono logarytmy zmiennych oraz      
  
    

,       . 

Równowaga i dynamiczna krzywa IS 

Luka produkcyjna 

Wprowadzimy teraz zmienną    opisującą procentowe odchylenie poziomu bieżącej 

produkcji od poziomu produkcji naturalnej, tzn. produkcji całkowitej osiąganej przy założeniu 

elastycznych cen i w stanie stacjonarnym. Odchylenie to określane jest mianem luki produkcyjnej 

i oznaczane przez   . Niech    oznacza logarytm produkcji naturalnej, wówczas 

          (20) 

Całkowite realne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa       możemy wyrazić za 

pomocą iloczynu płacy realnej       i nakładów pracy    używanych w procesie produkcyjnym 

   
  
   

  
  . Biorąc pod uwagę ilość nakładów pracy niezbędną do wyprodukowania ustalonej 

ilości dóbr (co wynika z funkcji produkcji (8)), otrzymujemy wzór na realne koszty całkowite:  

    
  
    

  
(      

)
  (   )

. (21) 

Stąd realne koszty krańcowe     w danym okresie są równe: 

    
   
  
(    )

  (   )  
   (  )

  (   ), 

a po zlogarytmowaniu, uwzględnieniu równości:          ,      , mamy: 

 i nakładów pracy 𝑁𝑡 używanych w pro-
cesie produkcyjnym 
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gdzie małymi literami oznaczono logarytmy zmiennych oraz      
  
    

,       . 

Równowaga i dynamiczna krzywa IS 

Luka produkcyjna 

Wprowadzimy teraz zmienną    opisującą procentowe odchylenie poziomu bieżącej 

produkcji od poziomu produkcji naturalnej, tzn. produkcji całkowitej osiąganej przy założeniu 

elastycznych cen i w stanie stacjonarnym. Odchylenie to określane jest mianem luki produkcyjnej 

i oznaczane przez   . Niech    oznacza logarytm produkcji naturalnej, wówczas 

          (20) 

Całkowite realne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa       możemy wyrazić za 

pomocą iloczynu płacy realnej       i nakładów pracy    używanych w procesie produkcyjnym 

   
  
   

  
  . Biorąc pod uwagę ilość nakładów pracy niezbędną do wyprodukowania ustalonej 

ilości dóbr (co wynika z funkcji produkcji (8)), otrzymujemy wzór na realne koszty całkowite:  

    
  
    

  
(      

)
  (   )

. (21) 

Stąd realne koszty krańcowe     w danym okresie są równe: 

    
   
  
(    )

  (   )  
   (  )

  (   ), 

a po zlogarytmowaniu, uwzględnieniu równości:          ,      , mamy: 

 𝑁𝑡. Biorąc pod uwagę ilość nakładów pracy niezbęd-



37

ną do wyprodukowania ustalonej ilości dóbr (co wynika z funkcji produkcji (8)), 
otrzymujemy wzór na realne koszty całkowite:
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gdzie małymi literami oznaczono logarytmy zmiennych oraz      
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Równowaga i dynamiczna krzywa IS 

Luka produkcyjna 

Wprowadzimy teraz zmienną    opisującą procentowe odchylenie poziomu bieżącej 

produkcji od poziomu produkcji naturalnej, tzn. produkcji całkowitej osiąganej przy założeniu 

elastycznych cen i w stanie stacjonarnym. Odchylenie to określane jest mianem luki produkcyjnej 

i oznaczane przez   . Niech    oznacza logarytm produkcji naturalnej, wówczas 

          (20) 

Całkowite realne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa       możemy wyrazić za 

pomocą iloczynu płacy realnej       i nakładów pracy    używanych w procesie produkcyjnym 

   
  
   

  
  . Biorąc pod uwagę ilość nakładów pracy niezbędną do wyprodukowania ustalonej 

ilości dóbr (co wynika z funkcji produkcji (8)), otrzymujemy wzór na realne koszty całkowite:  

    
  
    

  
(      

)
  (   )

. (21) 

Stąd realne koszty krańcowe     w danym okresie są równe: 

    
   
  
(    )

  (   )  
   (  )

  (   ), 

a po zlogarytmowaniu, uwzględnieniu równości:          ,      , mamy: 

 (21)

Stąd realne koszty krańcowe 𝑀𝐶𝑡 w danym okresie są równe:
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          (20) 

Całkowite realne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa       możemy wyrazić za 

pomocą iloczynu płacy realnej       i nakładów pracy    używanych w procesie produkcyjnym 

   
  
   

  
  . Biorąc pod uwagę ilość nakładów pracy niezbędną do wyprodukowania ustalonej 

ilości dóbr (co wynika z funkcji produkcji (8)), otrzymujemy wzór na realne koszty całkowite:  

    
  
    

  
(      

)
  (   )

. (21) 

Stąd realne koszty krańcowe     w danym okresie są równe: 

    
   
  
(    )

  (   )  
   (  )

  (   ), 

a po zlogarytmowaniu, uwzględnieniu równości:          ,      , mamy: 
a po zlogarytmowaniu, uwzględnieniu równości: 𝑎𝑡=  𝑎0 + 
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Stąd realne koszty krańcowe     w danym okresie są równe: 

    
   
  
(    )

  (   )  
   (  )

  (   ), 

a po zlogarytmowaniu, uwzględnieniu równości:          ,      , mamy: , 𝑐𝑡 =  𝑦𝑡, mamy:
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elastycznych cen i w stanie stacjonarnym. Odchylenie to określane jest mianem luki produkcyjnej 

i oznaczane przez   . Niech    oznacza logarytm produkcji naturalnej, wówczas 

          (20) 
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pomocą iloczynu płacy realnej       i nakładów pracy    używanych w procesie produkcyjnym 

   
  
   

  
  . Biorąc pod uwagę ilość nakładów pracy niezbędną do wyprodukowania ustalonej 
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Stąd realne koszty krańcowe     w danym okresie są równe: 

    
   
  
(    )

  (   )  
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a po zlogarytmowaniu, uwzględnieniu równości:          ,      , mamy: 
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     (     )  
 

   (     
 )    (   )   

      
 

      
(22) 

Korzystając z równości (18) a następnie ze wzoru na produkcję całkowitą (8), otrzymujemy: 

         (   
 (   )

     )  
 

   (     
 )    (   )   

      
 

     

   
   (        

    )   (   
 (   )

     )  
 

   (     
 )

   (   )   
      

 
      

stąd po uporządkowaniu mamy: 

    
   
        (   )   (   )     

    (   ) 
      

   
      

   
     

  

Zauważmy, za: Gali (2008, s. 48), że zarówno w warunkach występowania cen 

elastycznych, jak i w stanie ustalonym gospodarki logarytm realnego kosztu krańcowego    jest 

stały i równy: 

               (   )   (   ) 
      

(   ) 
      (23) 

Oznaczmy przez   ̃         procentowe odchylenie realnego kosztu krańcowego 

od jego wartości w warunkach występowania produkcji naturalnej. Z równań (22) oraz (23) 
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Oznaczmy przez ~𝑚𝑐𝑡 =  𝑚𝑐𝑡 − 𝑚𝑐 procentowe odchylenie realnego kosztu 
krańcowego od jego wartości w warunkach występowania produkcji naturalnej. 
Z równań (22) oraz (23) otrzymujemy następującą, istotną w dalszej części książ-
ki, zależność między procentowym odchyleniem realnych kosztów od jego war-
tości w stanie stacjonarnym a luką produkcyjną:
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5 Choćby dlatego, że sztywna reguła nie pozwala polityce pieniężnej skutecznie reagować na duże 
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 .

Bank centralny

W analizowanym modelu działalność banku centralnego ogranicza się wyłącz-
nie do stabilizacji gospodarki (głównie inflacji) za pomocą kontroli stóp procento-
wych (szersze ujęcie działań banku centralnego podejmowanych w celu stabiliza-
cji inflacji przedstawia np. Sławiński, 2011). Stabilizacja ta polega na wpływaniu 
na równowagę rynkową tak, aby odpowiednio zmniejszać (zwiększać) produkcję 
i inflację, w okresie gdy ich wartości są wyższe (niższe) od poziomu równowagi. 
Takie działania sprawiają, że polityka pieniężna osiąga swój główny cel, jakim 
jest utrzymanie niskiej inflacji. Przyjmujemy zatem, że w celu kształtowania pro-
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dukcji i inflacji bank centralny zmienia nominalną stopę procentową, która w tym 
modelu jest jedynym instrumentem polityki pieniężnej. W okresie wysokiej (ni-
skiej) inflacji i produkcji podwyższa (obniża) się stopy procentowe, co z kolei 
wpływa na międzyokresową alokację konsumpcji gospodarstw domowych: obni-
ża (podwyższa) bieżącą konsumpcję (zob. też wcześniejsze rozważania na temat 
gospodarstw domowych i dynamicznej krzywej IS).

Taka systematyczna reakcja na te zmienne jest znana w ekonomii pod nazwą 
reguły Taylora (1993). Oczywiście w rzeczywistości sposób prowadzenia poli-
tyki pieniężnej jest znacznie bardziej skomplikowany niż „mechaniczne” ustala-
nie stóp procentowych zgodnie z regułą Taylora5. W prezentowanych modelach 
przyjmujemy jednak, że taka prosta reguła stanowi dobre przybliżenie systema-
tycznych działań banku centralnego, choć pozostawiamy miejsce na krótkookre-
sowe odchylenia bieżącej stopy procentowej od stopy wynikającej z reguły Tay-
lora (odchylenie takie nazywamy szokiem polityki pieniężnej).

Zamiast oryginalnej (statycznej) postaci reguły Taylora6 (𝑖𝑡= 𝜙𝜋𝜋𝑡+𝜙𝑥𝑥𝑡+𝜖𝑖𝑡) 
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7. Model DSGE z mechanizmem Dotseya-Kinga-
Wolmana – szacunki dla gospodarki Polski

Wprowadzenie

W rozdziale tym dokonamy estymacji nowokeynesistowskiego modelu go-
spodarki Polski ze schematem o endogenicznej częstotliwości aktualizacji cen 
DKW (Dotsey, King, Wolman, 1999), przedstawionym w rozdziale 5. Struktu-
ra modelu, w celach porównawczych, jest w jak największym stopniu zbliżo-
na do modelu gospodarki Polski estymowanego w rozdziale 4. A zatem model 
opiera się na tych samych założeniach dotyczących zachowań gospodarstw do-
mowych (trwałość nawyków), władz monetarnych (bieżąca reguła Taylora z wy-
gładzaniem), agregacji cen i produkcji (schemat Dixita-Stiglitza) oraz struktury 
szoków (szoki preferencji, technologiczne i polityki pieniężnej).

Estymowany w tym rozdziale model DSGE różni się od modelu gospodarki 
Polski z rozdziału 4 przyjętym mechanizmem aktualizacji cen. Jest to endogenicz-
ny schemat, opisany w rozdziale 5 i oparty na skalibrowanym rozkładzie kosztów 
menu1. Jak pokazano w rozdziale 5, mechanizm ten prowadzi do zmodyfikowanej 
postaci krzywej Phillipsa (dalej SDPC, state-dependent Phillips curve) zbliżonej 
do tej wyprowadzonej w pracy Bakhshiego, Khana i Rudolf (2007). Zastosowa-
na w pracy autorska modyfikacja polega na uwzględnieniu w modelu wpływu 
mechanizmu trwałości nawyków konsumenckich. Konsekwencją tego jest więk-
sza trwałość szoków realnych w porównaniu do modelu bez trwałości nawyków, 
przez co prezentowany model w znacznym stopniu odzwierciedla stylizowane 
fakty uzyskiwane dla gospodarki polskiej na podstawie strukturalnych modeli 
VAR (por. Demchuk i in., 2012).

Model – postać strukturalna

Estymowany w tym rozdziale model jest opisany trzema równaniami: dy-
namiczną krzywą IS, regułą Taylora oraz równaniem SDPC. Dwa pierwsze rów-
nania (krzywa IS i reguła Taylora) są identyczne jak równania (1) i (2) opisane 
w rozdziale czwartym. Identyczna jest również przyjęta w modelu z mechani-

1 W rozdziale szóstym badaliśmy wrażliwość zachowań modelu na przyjętą parametryzację 
funkcji kosztów menu, co pozwala przypuszczać, że uzyskane wyniki są w dużej mierze niezależne 
od przyjętych założeń.
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