TEMATY REFERATÓW
1. „Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego: analiza dla wybranego kraju”
Teza: Strategia celu inflacyjnego umożliwia osiągnięcie stabilnej i niskiej inflacji.
Komentarz: Celem referatu jest omówienie przesłanek wprowadzenia strategii celu
inflacyjnego (IT) i skuteczność tej strategii w kontekście kształtowania inflacji. W
pierwszym kroku należy pokazać, że wprowadzenie (obniżenie) celu inflacyjnego może
prowadzić do obniżenia stopy inflacji. Pomocne będzie tu wykorzystanie modelu
dynamicznego DAD/DAS. Proszę wybrać co najmniej dwa kraje, które w podobnym
okresie doświadczały wysokiej inflacji, przy czym jeden kraj wprowadził strategię celu
inflacyjnego, a drugi – dowolną inną strategię (np. kontrolę kursu walutowego). Proszę
sprawdzić, jak zmieniała się inflacja w tych krajach. Czy strategia IT dawała lepsze
rezultaty w kontekście stabilizacji inflacji? Co można powiedzieć o tempie wzrostu PKB
w tych krajach? Czy na podstawie danych można sformułować jakiś wniosek dotyczący
kosztów dezinflacji w zależności od strategii polityki pieniężnej? Jeśli nie, dlaczego tak
mogło się stać? Uwaga - analiza z pominięciem Polski.
2. „Oczekiwania konsumpcyjne a zmiany konsumpcji”
Teza: Istnieje dodatnia zależność między wskaźnikiem optymizmu konsumentów a
konsumpcją gospodarstw domowych.
Komentarz: Korzystając z nowych teorii konsumpcji można pokazać, że wzrost
oczekiwanego przyszłego dochodu przekłada się na wzrost dzisiejszych wydatków
konsumpcyjnych. Oczekiwania konsumentów odnośnie przyszłości można przybliżyć za
pomocą wskaźników optymizmu konsumentów. Takie wskaźniki opracowywane są w
wielu krajach, także w Polsce. Przyjrzyj się danym dla co najmniej 5 krajów. Spróbuj
pokazać, czy zmianie optymizmu konsumentów towarzyszą zmiany wydatków
konsumpcyjnych. Pamiętaj o uzasadnieniu doboru próby.
3. „Przyczyny i rodzaje deflacji”
Teza: Deflacja nie zawsze jest zjawiskiem negatywnym.
Komentarz: Zgodnie z wnioskami z modelu dynamicznego DAD/DAS spadek
przeciętnego poziomu cen (lub spadek inflacji) to skutek wstrząsu podażowego lub
spadku popytu. W tym referacie spróbujemy wyjaśnić, dlaczego ekonomistów martwi
ta druga przyczyna. Za pomocą modelu DAD/DAS wyjaśnijmy najpierw, jakie mogą być
przyczyny obserwowanego spadku cen (lub spowolnienia inflacji). Następnie
wyjaśnijmy, jak (zgodnie z teorią) deflacja koreluje ze zmianami PKB. Czy zawsze
deflacji towarzyszy recesja? Kiedy deflacji może towarzyszyć wzrost PKB? Teraz
spójrzmy na dane: przyjrzyjmy się wartościom inflacji konsumenckiej (mierzonej CPI)
w ostatnich 15 latach dla co najmniej 3 wybranych krajów. Wybierzmy kraje, które

doświadczyły problemu deflacji. Następnie sprawdźmy, co w tym czasie działo się z
dynamiką PKB w tych krajach. Czy deflacji towarzyszyła recesja? Skonfrontujmy te
spostrzeżenia z wnioskami z teorii i spróbujmy wyjaśnić, z jaką deflacją mamy do
czynienia w tym przypadku. Przyjrzyjmy się inflacji bazowej (core inflation). Spójrzmy,
co działo się w tym czasie z kosztami produkcji (ceny energii, ropy). A co działo się z
cenami w przemyśle? Co działo się z wydajnością produkcji? Czy zatem deflacja zawsze
jest zjawiskiem negatywnym?
4. „Przypadki znacznej redukcji długu publicznego – jakie czynniki przyczyniają się do
trwałego jego zmniejszenia?”
Teza: Istotnym czynnikiem redukcji długu jest przyspieszenie wzrostu gospodarczego.
Komentarz: Na podstawie teorii można wskazać kilka czynników, które wpływają na
redukcję długu publicznego. Wybierz przykłady krajów, którym udało się znacząco
zredukować dług publiczny (sprawdź dane i uzasadnij dobór próby!) i spróbuj
sprawdzić, która z sugerowanych przez teorię zmiennych mogła mieć znaczenie w tych
przypadkach. Dane dotyczące długu publicznego można zaleźć w bazie danych Banku
Światowego. Warto pobrać dane dla wielu krajów dla ostatnich 15 lat i spróbować
znaleźć te kraje, którym udało się zredukować dług publiczny w stosunku do PKB o 510 punktów procentowych. Czy tym zmianom towarzyszył wysoki wzrost gospodarczy?
5. „Skutki kryzysu finansowego 2007-2009: porównanie krajów, w których polityka
pieniężna była ograniczona przez ograniczenie dolne stóp procentowych vs
nieograniczona”
Teza: W sytuacji napotkania przez bank centralny ograniczenia dolnego nominalnych
stóp procentowych recesje są głębsze i trwają dłużej.
Komentarz: Ograniczenie dolne stóp procentowych potrafi uniemożliwić prowadzenie
polityki pieniężnej za pomocą redukcji stóp procentowych. W takich sytuacjach
negatywne szoki popytowe dotykające gospodarkę są trudniejsze do przeciwdziałania.
Za pomocą bazy danych Bank for International Settlements o stopach procentowych
banków centralnych zdecyduj, w których krajach w latach 2005-2018 polityka
pieniężna była ograniczona. Przyjmij, że jeśli stopa procentowa banku centralnego
wynosi 0,5% lub mniej, to występuje ograniczenie dolne stóp procentowych.
Następnie uzyskaj dane o stopie bezrobocia i dynamice PKB dla 5 krajów, w których
wystąpił problem ograniczenia stóp procentowych, i dla 5 krajów, w których ten
problem nie wystąpił. Czy rzeczywiście recesje były bardziej dotkliwe w krajach, w
których polityka pieniężna była ograniczona? Co bank centralny może zrobić w tej
sytuacji? Jakie są z kolei rekomendacje dla polityki fiskalnej?
6. „Zachowanie się gospodarek przy zakotwiczonych oczekiwaniach inflacyjnych”

Teza: Sposób kształtowania się oczekiwań inflacyjnych istotnie zmienia reakcję
gospodarki na szoki.
Komentarz: Dzięki większej wiarygodności banków centralnych i ich intensywniejszej
komunikacji ze społeczeństwem, uważa się, że obecnie oczekiwania inflacyjne są
„zakotwiczone” w pobliżu celu inflacyjnego banku centralnego. Celem referatu jest
sprawdzenie, czy tak jest w istocie oraz jakie ma to konsekwencje dla zachowania
gospodarki podczas długotrwałego negatywnego szoku popytowego w wyniku kryzysu
finansowego 2007-2009. Z bazy danych OECD Economic Outlook uzyskaj dane o luce
produktowej (output gap) oraz stopy inflacji 10 wybranych krajów – postaraj się, aby
to były kraje zróżnicowane. Pamiętaj o uzasadnieniu doboru próby. Co standardowy
model DAD/DAS mówi o zachowaniu się gospodarki w czasie w sytuacji długotrwałego
negatywnego szoku popytowego? A co model DAD/DAS mówi o zachowaniu się
gospodarki, gdy oczekiwana inflacja jest zawsze równa celowi inflacyjnemu? Do której
wersji modelu pasuje dynamika wybranych przez Ciebie gospodarek w latach 20052015? Uzasadnij. Pamiętaj o innych czynnikach, które (poza zakotwiczeniem oczekiwań
inflacyjnych) mogłyby wyjaśnić zyskane wyniki. W świetle tej analizy wyjaśnij, jakie są
wady i zalety zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych.
7. „Kapitał ludzki: jego związek z poziomem i tempem wzrostu PKB na osobę”
Teza: Kraje o wyższym kapitale ludzkim charakteryzują się wyższym poziomem i
tempem wzrostu PKB na osobę.
Komentarz: Celem referatu jest sprawdzenie, czy rzeczywiście istnieje związek między
zasobem kapitału ludzkiego, a poziomem PKB na osobę i wzrostem gospodarczym.
Najpierw wykażmy ten związek na poziomie teoretycznym – tu można wykorzystać
wnioski z zadań. Kolejnym krokiem będzie empiryczne zdefiniowanie kapitału
ludzkiego. Jak można zmierzyć kapitał ludzki? Możesz zacząć od bazy danych BarroLee, ale szukaj dalej! Spróbuj ocenić użyteczność przytaczanych miar. W kolejnym
kroku sprawdź korelację między kapitałem ludzkim (mierzonym w rozmaity sposób) a
poziomem tempem wzrostu PKB per capita dla co najmniej 10 krajów. Postaraj się, by
próba była zróżnicowana i pamiętaj o uzasadnieniu doboru próby. Czy wnioski z teorii
udało się potwierdzić?
8. „Związek pomiędzy inwestycjami i przyrostem populacji a poziomem PKB na
zatrudnionego w długim okresie”
Teza: Istnieje dodatnia korelacja pomiędzy stopą inwestycji w stosunku do PKB a
poziomem PKB na zatrudnionego oraz ujemna korelacja pomiędzy stopą przyrostu
populacji a poziomem PKB na zatrudnionego.
Komentarz: Według modelu Solowa, w długim okresie poziom PKB na zatrudnionego
zależy dodatnio od stopy inwestycji i ujemnie od stopy przyrostu populacji. Aby

zweryfikować empirycznie tę zależność, wykorzystaj dane dla dużej grupy krajów (co
najmniej 40). Na podstawie bazy danych Penn World Table skonstruuj dla wybranych
krajów średnią stopę inwestycji w latach 1980-2014, średnią stopę przyrostu populacji
w latach 1980-2014 oraz poziom PKB na zatrudnionego w roku 2014. Określ, czy
pomiędzy tymi zmiennymi występują korelacje o pożądanym kierunku. Czy wnioski z
teorii udało się potwierdzić?
9. „Związek między miarami innowacyjności a poziomem i tempem wzrostu PKB w długim
okresie”
Teza: Kraje o wyższej innowacyjności cechują się wyższym poziomem i tempem
wzrostu PKB na osobę.
Komentarz: Celem referatu jest sprawdzenie, czy rzeczywiście istnieje związek między
innowacyjnością gospodarki, a poziomem PKB na osobę i wzrostem gospodarczym.
Najpierw wykażmy ten związek na poziomie teoretycznym – co model Solowa mówi o
skutkach wyższego poziomu lub wyższego tempa rozwoju technologii? Kolejnym
krokiem będzie empiryczne zdefiniowanie innowacyjności. Jak można ją zmierzyć?
Możesz zacząć od statystyk innowacyjności OECD czy Eurostatu, ale szukaj dalej!
Spróbuj ocenić użyteczność przytaczanych miar. W kolejnym kroku dla co najmniej 20
krajów, dla których są dostępne dane sprawdź, co można powiedzieć o dynamice (w
dłuższym okresie, co najmniej 10-15 lat) i poziomie PKB na osobę tych krajów. Czy
wnioski z teorii udało się potwierdzić?
10. „Rozwój rynku finansowego a stabilność konsumpcji w czasie”
Teza: Lepiej rozwinięty rynek finansowy zapewnia większą stabilność konsumpcji.
Komentarz: Celem referatu jest sprawdzenie, czy w krajach o głębszym, lepiej
rozwiniętym rynku finansowym konsumpcja będzie wykazywała większa stabilność.
Najpierw wyjaśnijmy tę zależność na gruncie teoretycznym. Odwołaj się do poznanych
teorii konsumpcji i wyjaśnij, jaki jest związek między międzyokresową alokacją kapitału
(majątku) a zmiennością konsumpcji. Czy dostęp do tańszych instrumentów
finansowych może mieć wpływ na międzyokresowy transfer majątku? Czy w takim
razie będzie wspierał stabilność konsumpcji? Następnie przejdźmy do analizy
empirycznej. Najpierw musimy wybrać miarę rozwoju rynku finansowego. (Którą?
Uzasadnij!) Wybierzmy kilka krajów (co najmniej 5) o różnym poziomie rozwoju rynku
finansowego i sprawdźmy, co w tych krajach działo się z konsumpcją (zwróć uwagę na
miarę konsumpcji!) w wybranym okresie (patrzmy raczej na kilkuletnie okresy).
Policzmy wariancję konsumpcji. Czy wnioski z teorii znajdują odzwierciedlenie w
rzeczywistości?
11. „Stopa oszczędności a wsparcie socjalne”

Teza: Stopa oszczędności w państwach opiekuńczych jest niższa niż w gospodarkach
liberalnych.
Komentarz: Państwo opiekuńcze to państwo o gospodarce rynkowej z silnym
interwencjonizmem państwowym, kojarzone z bezpieczeństwem socjalnym. Jego
przeciwieństwem jest państwo liberalne, gdzie opieka socjalna i rozwiązywanie
problemów społecznych niekoniecznie stanowi istotę funkcjonowania państwa.
Można by oczekiwać, iż stopa oszczędności w państwie opiekuńczym będzie niższa,
skoro zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego na przyszłość jest w dużej mierze
obowiązkiem państwa. Zacznijmy od uzasadnienia teoretycznego. Wykorzystaj prosty
model dwuokresowego wyboru konsumenta, który osiąga dochód z pracy w
pierwszym okresie, zaś w drugim (emerytalnym) otrzymuje od państwa dodatkowe
świadczenia socjalne (potraktuj je dla uproszczenia jako dodatkowy dochód). Pokaż, co
stanie się ze stopą oszczędności optymalizującego konsumenta, jeśli wzrośnie suma
świadczeń socjalnych, jakich może oczekiwać w przyszłości. Skorzystaj także z modelu
wyboru konsumenta w warunkach niepewności odnośnie przyszłego dochodu. Pokaż,
co dzieje się z oszczędnościami, gdy wskutek interwencji państwa przyszły dochód jest
mniej zmienny.* Przejdźmy do badania empirycznego – jak można zmierzyć
„opiekuńczość” państwa? Możesz zacząć od bazy danych OECD i przyjrzeć się danym o
świadczeniach socjalnych dla gospodarstw domowych. Patrz raczej na wieloletnie
średnie, np. za ostatnie 15 lat. Ale szukaj dalej! Wybierz kraje o wyższym i niższym
bezpieczeństwie socjalnym do dalszej analizy, ale uzasadnij dobór próby. Przyjrzyj się
teraz danym dotyczącym średnich stóp oszczędności dla wybranych krajów w
wybranych okresie Czy teza jest prawdziwa? Wyjaśnij.
*

Dodatkowe wskazówki dostępne u prowadzącego ćwiczenia.

12. „Rola celu inflacyjnego w kształtowaniu się oczekiwań inflacyjnych”
Teza: Cel inflacyjny „zakotwicza” oczekiwania inflacyjne i nie odchylają się one od celu
nawet w sytuacji, gdy bieżąca inflacja od niego odbiega.
Komentarz: Banki centralne zwracają szczególną uwagę na kształtowanie się
oczekiwań inflacyjnych. Ich komunikacja nastawiona jest na to, by oczekiwania były
formułowane na poziomie celu. Wiarygodne banki centralne są w stanie „zakotwiczyć”
oczekiwania w taki sposób, że nawet w sytuacji, gdy inflacja odbiega od celu,
oczekiwania nie podążają w ślad za inflacją. Jest to zatem zachowanie sprzeczne z
założeniami modelu DAD/DAS, gdzie zakładamy oczekiwania adaptacyjne, czyli
całkowicie zależne od przeszłej stopy inflacji.
Zweryfikuj sposób formułowania oczekiwań inflacyjnych. Zacznij od teoretycznego
przedstawienia konsekwencji sposobu formułowania oczekiwań inflacyjnych w
modelu DAD/DAS. Przyjrzyj się danym dotyczącym oczekiwań inflacyjnych
profesjonalnych prognostów w co najmniej 4 krajach. Pamiętaj o uzasadnieniu doboru

próby. Jak zachowują się oczekiwania profesjonalnych prognostów w strefie euro oraz
Stanach Zjednoczonych przy odchyleniach inflacji od celu: czy oczekiwania są zbliżone
do celu, czy podążają za bieżącą inflacją? A może profesjonalni progności nie patrzą na
przeszłą stopę inflacji ani nie przywiązują wagi do celu, lecz trafnie przewidują
przyszłość? Jakie konsekwencje dla gospodarki może mieć każdy ze sposobów
formułowania oczekiwań inflacyjnych?
Przykładowe źródła danych dotyczących oczekiwań inflacyjnych:
USA: https://www.philadelphiafed.org/research-and-data/real-time-center/surveyof-professional-forecasters/data-files
Strefa euro:
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/
html/table_hist_hicp.en.html
Czechy:
https://www.cnb.cz/cnb/stat.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_strid=ACAC&p_s
estuid=21936&p_lang=EN
Turcja:
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/Statistics/T
endency+Surveys/Survey+of+Expectations/
Australia: https://www.rba.gov.au/statistics/tables/xls/g03hist.xls
13. „Wielkość wydatków rządowych a wahania cyklu koniunkturalnego”
Teza: Wyższe wydatki rządowe zapewniają mniejsze wahania koniunktury.
Komentarz: Duże wydatki rządowe to jednocześnie (zapewne) większe automatyczne
stabilizatory (np. większe zasiłki dla bezrobotnych). Można oczekiwać, że "duże"
stabilizatory powinny wygładzić koniunkturę. Czy istnieje taka zależność?
Zdefiniuj automatyczne stabilizatory i odnosząc się do modelu DAD/DAS omów, jak
mogą one wpływać na wahania koniunktury. Na przykład - wykorzystując model
DAD/DAS pokaż, jak wzrost (spadek) wydatków rządowych wpłynie na PKB. Jak wzrost
wydatków rządowych wpłynie na PKB w czasie recesji? Czy taki wzrost może złagodzić
załamanie PKB?
Następnie wykorzystaj bazę danych IMF Word Development Outlook lub Banku
Światowego i zbierz dane dotyczące wielkości wydatków rządowych oraz PKB. Oblicz
odchylenie standardowe wielkości PKB per capita dla ostatnich 10, 15 lub 20 lat. Czy
istnieje korelacja pomiędzy wielkością wahań PKB a wielkością wydatków rządowych?

