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Streszczenie

W artykule rozwa»ane s¡ metody rozwi¡zywania modeli nowokeynesowskich z racjonalnymi

oczekiwaniami, odpowiadaj¡ce specy�ce prowadzenia polityki pieni¦»nej i mechanizmom

formowania oczekiwa« w gospodarce strefy euro. Uogólniaj¡c metod¦ Kleina (2000),

zaproponowano rozwi¡zanie modelu z oczekiwaniami przy zmiennych w czasie macierzach

parametrach, ukªadaj¡cych si¦ w sko«czony cykl. Taka specy�kacja byªaby efektem poª¡czenia

rotacji w Radzie Prezesów EBC, przewidywanej przez Traktat Lizbo«ski, oraz skªonno±ci

do nadmiernego uwzgl¦dniania przez jej poszczególnych czªonków potrzeb kraju pochodzenia

w decyzjach ws. stóp procentowych. Zastosowano równie» metod¦ Christiano (2002)

do rozwi¡zania modelu, w którym krajowe podmioty gospodarcze postrzegaj¡ zaburzenia

makroekonomiczne za granic¡ z jednookresowym opó¹nieniem.

Wyniki symulacji potwierdzaj¡ wnioski Kosior i in. (2009), sformuªowane na podstawie modelu

bez racjonalnych oczekiwa«: (i) w maªych i ±rednich gospodarkach, przy ponadproporcjonalnym

skoncentrowaniu czªonków Rady Prezesów EBC na potrzebach kraju pochodzenia, wprowadzenie

rotacji w Radzie zwi¦ksza wariancj¦ luki PKB i in�acji w porównaniu z sytuacj¡, gdy skªad Rady

jest staªy; (ii) produkcja i in�acja s¡ najmniej zmienne, gdy gªosuj¡cy skupiaj¡ si¦ na potrzebach

strefy euro jako caªo±ci. Przy umiarkowanej korelacji wstrz¡sów popytowych mi¦dzy krajami oraz

ich silnej uporczywo±ci formowanie oczekiwa« w oparciu gªównie o dane krajowe mo»e prowadzi¢

do wzrostu zmienno±ci produkcji. Ryzyko wy»szych waha« luki PKB przy niepeªnym zbiorze

informacyjnym dotyczy przede wszystkim ±redniej wielko±ci gospodarek.

JEL: C32, C61, E52, F15.

Sªowa kluczowe: Unia Gospodarcza i Walutowa, polityka pieni¦»na, kanaª konkurencyjno±ci,

rozwi¡zywanie modeli z racjonalnymi oczekiwaniami, uogólniona dekompozycja Schura, metoda

Christiano.
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1 Wprowadzenie

Od momentu utworzenia strefy euro uwag¦ badaczy przyci¡gaj¡ makroekonomiczne procesy

dostosowawcze zachodz¡ce po wstrz¡sach asymetrycznych. Osi¡gni¦cie wysokiej zdolno±ci gospodarki

do zaabsorbowania takiego wstrz¡su przy braku autonomicznej polityki pieni¦»nej i kursowej stanowi

bowiem wa»ny cel dla polityki gospodarczej zarówno pa«stw nale»¡cych do unii walutowej, jak i krajów,

które do tego czªonkostwa aspiruj¡. W±ród rynkowych kanaªów dostosowa« kluczow¡ rol¦ odgrywa

kanaª konkurencyjno±ci (zob. European Commission, 2006, 2008; Narodowy Bank Polski, 2009). Z kolei

procykliczny mechanizm realnej stopy procentowej mo»e utrudnia¢ przebieg dostosowa« (�krytyka

Waltersa�; zob. Walters, 1994).

Funkcjonowanie obu mechanizmów jest w znacznym stopniu zale»ne od sposobu formowania oczekiwa«

w poszczególnych krajach strefy euro. Je»eli podwy»szona in�acja w �przegrzanej� gospodarce prowadzi

do silnego wzrostu oczekiwa« in�acyjnych w tej gospodarce, to przy asymetrycznym charakterze cyklu

i w konsekwencji braku znacz¡cej reakcji wspólnego banku centralnego w rozpatrywanym kraju obni»a

si¦ realna stopa procentowa. To dodatkowo pobudza aktywno±¢ gospodarcz¡ i prowadzi do wzrostu

amplitudy cyklu oraz przedªu»enia okresu dostosowa«. Je»eli jednak racjonalne podmioty gospodarcze

uwzgl¦dniaj¡ w swych oczekiwaniach fakt, »e przedªu»aj¡cy si¦ �boom� doprowadzi do utraty

zewn¦trznej konkurencyjno±ci, antycypuj¡ dziaªanie kanaªu konkurencyjno±ci i redukuj¡ oczekiwania

co do przyszªej luki PKB i in�acji, co osªabia mechanizm wpªywu realnej stopy procentowej.

Ze wzgl¦du na wa»n¡ rol¦, jak¡ odgrywaj¡ oczekiwania w funkcjonowaniu obu mechanizmów, ich peªna

analiza jest mo»liwa jedynie przy mo»liwe dokªadnym modelowaniu procesu formowania oczekiwa«.

W niniejszym artykule zaproponowany zostaª model z racjonalnymi oczekiwaniami, bazuj¡cy na

specy�kacjach nowokeynesowskich. Ze wzgl¦du na hybrydow¡ konstrukcj¦ krzywych IS i Phillipsa mo»e

on jednak obejmowa¢ ró»ne specy�kacje oczekiwa« b¦d¡ce kombinacj¡ liniow¡ oczekiwa« racjonalnych,

przeszªych warto±ci zmiennych oraz staªej (np. adaptacyjne lub statyczne).

Analiza symulacyjna na podstawie modelu z racjonalnymi oczekiwaniami wymaga jego rozwi¡zania.

W artykule pokazano jednak, »e przy pewnych zaªo»eniach dotycz¡cych instytucjonalnego ksztaªtu

polityki pieni¦»nej w stre�e euro, jak równie» w ±wietle istniej¡cego w literaturze materiaªu

empirycznego dotycz¡cego mechanizmów formowania oczekiwa« w poszczególnych krajach strefy euro,

odwoªanie do najbardziej klasycznych metod rozwi¡zania (w duchu Blancharda i Kahna, 1980) mo»e

si¦ okaza¢ niewystarczaj¡ce.
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Po pierwsze, wprowadzony przez Traktat Lizbo«ski rotacyjny system gªosowania w Radzie Prezesów

EBC w poª¡czeniu ze skªonno±ci¡ czªonków tego gremium do uwzgl¦dniania w nadmiernym stopniu

sytuacji w kraju ich pochodzenia, powoduje, »e wªa±ciwym narz¦dziem opisu polityki pieni¦»nej

strefy euro staje si¦ reguªa Taylora o zmiennych parametrach. Po drugie, skªonno±¢ podmiotów

gospodarczych do formowania oczekiwa« in�acyjnych przede wszystkim na podstawie wydarze«

krajowych wymaga narzucenia heterogenicznych zbiorów informacyjnych dla poszczególnych równa«

modelu. Wyniki przeprowadzonych symulacji pokazuj¡, »e oba zjawiska maj¡ znaczenie dla wariancji

luki PKB i in�acji poszczególnych pa«stw unii walutowej.

W sekcji 2 opisano proponowany model unii walutowej oraz omówiono ograniczenia standardowych

metod rozwi¡zania w jego przypadku. Sekcja 3 zawiera przegl¡d dost¦pnych w literaturze metod

rozwi¡zania wraz ze szczegóªowym opisem sposobu stosowania metody Christiano (2002) w niniejszym

badaniu. W podsekcji 3.2 zostaªa szczegóªowo opisana propozycja metody rozwi¡zania modelu przy

zmiennych wspóªczynnikach. Sekcja 4 zawiera wyniki analizy symulacyjnej, przeprowadzonej przy

u»yciu metod z sekcji 3. W sekcji 5 przedstawiono wnioski z badania.

2 Nowokeynesowski model dla strefy euro

2.1 Mechanizmy dostosowawcze w modelu z racjonalnymi oczekiwaniami

Punktem wyj±cia konstrukcji modelu rozwa»anego w niniejszej pracy jest trzyrównaniowy model

nowokeynesowski, stanowi¡cy podstawowe narz¦dzie analizy skutków oddziaªywania polityki pieni¦»nej

w gospodarce zamkni¦tej. Skªada si¦ on z równania luki PKB (krzywa IS), in�acji (krzywa

Phillipsa) oraz nominalnej stopy procentowej (funkcja reakcji banku centralnego). Model zostaª

uzupeªniony w celu uwzgl¦dnienia specy�ki grupy gospodarek otwartych, stanowi¡cych uni¦ walutow¡,

z wbudowanym kanaªem konkurencyjno±ci i mechanizmem realnej stopy procentowej.

Polityk¦ pieni¦»n¡ wspólnego banku centralnego opisuje reguªa Taylora z wygªadzaniem (por. np.

Sauer i Sturm, 2003):

it = (1− ρ) [r∗ + π∗ + γπ (πt − π∗) + γyyt] + ρit−1 (1)

gdzie it � stopa procentowa banku centralnego w okresie t, yt � luka PKB w unii walutowej, πt �

in�acja w unii walutowej, r∗ � naturalna stopa procentowa, π∗ � cel in�acyjny wspólnego banku
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centralnego, ρ ∈ (0; 1) � parametr wygªadzania, γπ > 1, γy > 0 � parametry reakcji banku centralnego

na (odpowiednio) odchylenie in�acji od celu1 i otwart¡ luk¦ PKB. Stopa in�acji i luka PKB w caªej

unii walutowej s¡ obliczane jako ±rednie wa»one odpowiednich wielko±ci dla poszczególnych pa«stw

czªonkowskich:

πt =
n∑
j=1

wjπj,t (2)

yt =
n∑
j=1

wjyj,t (3)

Wagi dla krajów (wektor wn×1) odpowiadaj¡ wzgl¦dnej wielko±ci gospodarki2.

W unii walutowej uczestniczy n krajów (j = 1, ..., n). In�acja kraju j (πj) jest ksztaªtowana zgodnie

z hybrydow¡ krzyw¡ Phillipsa (za Galí i Gertler, 1999; Galí i in., 2001):

πj,t = ωf,jEtπj,t+1 + ωb,jπj,t−1 + γjyj,t + εsj,t (4)

gdzie εsj,t � szok kosztowy w okresie t w kraju j, yj,t � luka PKB w kraju j. Luka ta ksztaªtowana

jest zgodnie z hybrydow¡ krzyw¡ IS, rozszerzon¡ o komponenty dla gospodarki otwartej (por. Clarida

i in., 2001; Goodhart i Hofmann, 2005):

yj,t = βfEtyj,t+1 + βbyj,t−1 − βr
(
it − Etπj,t+1 − r∗j

)
+

−βc (Pj,t − P−j,t) + βsy−j,t + εdj,t

(5)

przy czym y−j,t oznacza luk¦ PKB w pozostaªych krajach unii, Pj,t � logarytm poziomu cen w kraju

j, P−j,t � logarytm poziomu cen w pozostaªych krajach:

y−j,t =

∑
k,k 6=j wkyk∑
k,k 6=j wk

(6)

Pj,t = Pj,t−1 + 0, 25 · πj,t (7)

P−j,t =

∑
k,k 6=j wkPk,t−1∑

k,k 6=j wk
+

∑
k,k 6=j wk · 0.25 · πk,t∑

k,k 6=j wk
(8)
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Standardowa specy�kacja dla gospodarki zamkni¦tej zostaªa zatem rozszerzona o dywergencj¦ realnego

kursu walutowego3, Pj,t − P−j,t oraz y−j,t, co odpowiada zaªo»eniom przyj¦tym przez Clarid¦ i in.

(2001), »e w maªej gospodarce otwartej warunki popytowe ksztaªtowane s¡ przez zewn¦trzne warunki

popytowe oraz relacj¦ cen wyra»onych w walucie zagranicznej do cen ±wiatowych. Szybka aprecjacja

wpªywa na utrat¦ cenowej konkurencyjno±ci dóbr krajowych za granic¡ (βc > 0), za± osªabienie

aktywno±ci gospodarczej za granic¡ przekªada si¦ na spowolnienie gospodarki krajowej (βs > 0).

Pozostaªe parametry równa« (4) i (5), w zgodzie z literatur¡ nowokeynesowsk¡, powinny przymowa¢

dodatnie warto±ci.

Model zªo»ony z równa« (1)-(8) mo»e by¢ zapisany w postaci (13). Szczegóªowy opis konstrukcji

macierzy A, B i C zawiera zaª¡cznik 1.

Przy dotychczasowych zaªo»eniach, w szczególno±ci dotycz¡cych staªo±ci wag w równaniach (2) i (3)

oraz standardowej de�nicji operatora racjonalnych oczekiwa« w 4 i 5, mo»emy rozwi¡za¢ model na

potrzeby symulacji za pomoc¡ standardowych metod (zob. podsekcja 3.1). Jak jednak pokazano

w dwóch kolejnych podsekcjach, uchylenie tych zaªo»e« mo»e by¢ niezb¦dne do peªniejszego opisu

gospodarczej rzeczywisto±ci strefy euro.

2.2 Konsekwencje wprowadzenia systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów

EBC

Jednym z postanowie« Traktatu Lizbo«skiego jest reforma systemu gªosowania w Radzie Prezesów

EBC4. Obecnie Rada skªada si¦ z przedstawicieli Zarz¡du EBC oraz wszystkich prezesów banków

centralnych krajów strefy euro. Ka»dy z nich ma prawo gªosu na wszystkich posiedzeniach.

Rozszerzenie strefy euro przy tym ksztaªcie instytucjonalnym oznaczaªoby konieczno±¢ podejmowania

decyzji przez coraz szersze grono osób, co mo»e utrudnia¢ koordynacj¦ procesu decyzyjnego (por. np.

Gerlach-Kristen, 2005). Z tego wzgl¦du postanowiono wprowadzi¢ system rotacyjny, gdy liczba krajów

strefy euro przekroczy 155. Przewiduje on rotacyjne wyª¡czanie cz¦±ci prezesów krajowych banków

centralnych z gªosowania.

Zgodnie ze swym mandatem, Rada Prezesów EBC zobowi¡zana jest do utrzymywania stabilno±ci cen

na obszarze caªej strefy euro (por. European Central Bank, 2003). Przy dosªownej interpretacji tego

mandatu sposób prowadzenia polityki pieni¦»nej, opisany równaniami (1)-(3), nie zmieniªby si¦ pod

wpªywem powy»szej reformy. Jednak krytycy tego rozwi¡zania twierdz¡, »e stanowi ono krok w zªym
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kierunku, eksponuj¡c dodatkowo narodowy charakter skªadu Rady Prezesów (por. Belke, 2003). Warto

wi¦c rozwa»y¢ potencjalne konsekwencje tego niebezpiecze«stwa.

Zaªó»ny, »e ka»dy z prezesów krajowych banków centralnych posiada wªasn¡, preferowan¡ stop¦

procentow¡, odpowiedni¡ z punktu widzenia pozycji cyklicznej wªasnego kraju pochodzenia j, która

mo»e by¢ asymetryczna wzgl¦dem reszty unii walutowej:

ij,t = (1− ρ)
[
r∗ + π∗ + γπ

(
πj,t − π∗j

)
+ γyyj,t

]
+ ρit−1 (9)

D¡»¡c do zªagodzenia cyklicznego niedopasowania stopy procentowej (ang. cyclical stress, zob. Clarida

i in., 1999; Calmfors, 2007) we wªasnym kraju pochodzenia, gªosuj¡cy miaªby motywacj¦, by popiera¢

ruchy stopy EBC w kierunku ij,t, nawet je»eli nie byªyby one zgodne z reguª¡ (1)6. Ostateczn¡

preferencj¦ prezesa krajowego banku centralnego, deklarowan¡ w gªosowaniu, okre±lamy jako ±redni¡

wa»on¡ stopy �proeuropejskiej� opisanej wzorem (1) oraz preferowanej z punktu widzenia interesów

kraju pochodzenia, wyra»onej wzorem (9):

ĩj,t = (1− α) it + αij,t (10)

Parametr α ∈ [0; 1] mierzy skªonno±¢ czªonka Rady Prezesów do kierowania si¦ interesem wªasnego

kraju pochodzenia. Gdy gªosuj¡cy zwraca uwag¦ wyª¡cznie na sytuacj¦ strefy euro jako caªo±ci, α = 0.

W skrajnym przypadku, gdyby interesowaªo go wyª¡cznie poªo»enie wªasnego kraju, α = 1.

Wynik gªosowania w okresie t przybli»amy ±redni¡ arytmetyczn¡ preferowanych przez uczestników

gªosowania stóp ĩj,t. W my±l reformy, jedynie 15 czªonków Rady uczestniczyªoby w jednym gªosowaniu.

Niech aj,t b¦dzie zmienn¡ zerojedynkow¡ równ¡ 1, gdy reprezentant kraju j ma prawo gªosu w okresie

t i 0 w przeciwnym przypadku7. Ostatecznie decyzja Rady Prezesów w sprawie stóp procentowych

mo»e zosta¢ zapisana jako:

īt =
1∑
j aj,t

n∑
j=1

aj,t · ((1− α) it + αij,t) (11)

Podstawiaj¡c (1) i (9) do (11), otrzymujemy ostateczn¡ posta¢ reguªy Taylora:
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īt = (1− ρ){r∗ + π∗+

+
[
(1− α) wT + αaTt

]
γπ (πt − π∗) +

[
(1− α) wT + αaTt

]
γyyt}+

+ρit−1

(12)

gdzie pogrubione symbole z indeksem t oznaczaj¡ pionowe wektory n × 1 zawieraj¡ce identycznie

oznaczone zmienne dla poszczególnych krajów, a π∗ = π∗ · 1n×1. Zauwa»my, »e we wzorze (12)

parametry przy lukach PKB i stopach in�acji dla ró»nych gospodarek s¡ zmienne w czasie. W

konsekwencji, macierz B (wedªug notacji z podsekcji 3.1 i zaª¡cznika 1) równie» jest zmienna w czasie.

Zmienno±¢ macierzy parametrów modelu zapisanego jako (13) uniemo»liwia zastosowanie

standardowych metod rozwi¡zania modelu opisanych w podsekcji 3.1.

2.3 Heterogeniczno±¢ mechanizmów formowania oczekiwa«

Zró»nicowanie pa«stw strefy euro i jej konsekwencje dla prowadzenia wspólnej polityki pieni¦»nej

stanowi¡ przedmiot rozwa»a« w szerokim nurcie literatury. Analizowane s¡ przede wszystkim ró»nice

w sztywno±ciach rynków dóbr i pracy (HM Treasury, 2003; Rumler, 2007), uporczywo±ci in�acji

(Benigno i Salido, 2006), mechanizmach transmisji monetarnej (Clausen i Hayo, 2006) czy stopniu

synchronizacji cykli koniunkturalnych (Skrzypczy«ski, 2006). Wa»nym aspektem heterogeniczno±ci

jest jednak równie» ró»norodno±¢ mechanizmów formowania oczekiwa«.

Ró»norodno±¢ ta ma swoje empirycznie potwierdzone uzasadnienie. Wyniki estymacji parametrów

reguª Taylora dla pa«stw, które utworzyªy stref¦ euro, wskazuj¡ na heterogeniczno±¢ prowadzenia

polityki monetarnej przez banki centralne w okresie przed ich zast¡pieniem przez EBC (Eleftheriou

i in., 2006). Berger i in. (2006) wykazuj¡ za pomoc¡ analizy ekonometrycznej, »e oczekiwania

dotycz¡ce przyszªych decyzji EBC w pierwszych latach funkcjonowania strefy euro ró»niªy si¦ istotnie

w przekroju geogra�cznym. Woodford (2006) twierdzi jednocze±nie, »e proces �uczenia si¦� nowego

modelu polityki pieni¦»nej przez podmioty ekonomiczne na potrzeby formowania wªasnych oczekiwa«

mo»e by¢ rozci¡gni¦ty w czasie.

Podmioty gospodarcze mog¡ oczekiwa¢, »e w unii walutowej skutki wstrz¡sów w innych krajach unii

b¦d¡ docieraªy do ich kraju kilkoma kanaªami. Po pierwsze, wspólny bank centralny mo»e zareagowa¢

na zagraniczny wstrz¡s popytowy zmian¡ wspólnych stóp procentowych, co przeªo»y si¦ bezpo±rednio

na sytuacj¦ gospodarcz¡ w kraju. Po drugie, wstrz¡s za granic¡ mo»e wpªyn¡¢ na przyszª¡ dynamik¦

(i poziom) cen za granic¡. W konsekwencji, nawet przy braku cenowych zaburze« w kraju nast¦puje
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zmiana realnego kursu walutowego, przekªadaj¡ca si¦ na krajowe warunki popytowe. Po trzecie,

warunki popytowe za granic¡ przez mi¦dzynarodowy handel i inwestycje oddziaªuj¡ na krajow¡ luk¦

PKB, wi¦c podmioty gospodarcze s¡ skªonne przewidywa¢ spowolnienie w gospodarce krajowej na

podstawie obserwacji negatywnego wstrz¡su za granic¡.

W kraju pozostaj¡cym poza uni¡ walutow¡ podmioty gospodarcze maj¡ powody, by mniej bacznie

przygl¡da¢ si¦ wydarzeniom zagranicznym. Po pierwsze, reakcja zagranicznego banku centralnego na

wstrz¡s nie oznacza automatycznej zmiany krajowych stóp procentowych, ustalanych przez krajowy

bank centralny. Po drugie, zaburzenie zagranicznej dynamiki cen nie musi si¦ bezpo±rednio przekªada¢

na zmian¦ pozycji konkurencyjnej zagranicy wzgl¦dem kraju, mierzonej realnym kursem walutowym.

Jednym z jego skªadników wci¡» bowiem pozostaje kurs nominalny, który mo»e absorbowa¢ tego

rodzaju wstrz¡sy (por. St¡»ka, 2008). Ze wzgl¦du na dziaªanie tych dwóch kanaªów, najwi¦ksze ryzyko

zgªaszania nadmiernych »¡da« pªacowych przez zwi¡zki zawodowe wyst¦puje zdaniem Marzinotto

(2008) w gospodarkach ±rednich, które s¡ zbyt maªe aby wpªywa¢ na decyzje ECB, ale wystarczaj¡co

du»e, by nie obawia¢ si¦ utraty zewn¦trznej konkurencyjno±ci. Po trzecie, bogata literatura na temat

�nansowej i handlowej integracji krajów wspólnego obszaru walutowego (zob. Narodowy Bank Polski,

2009) ka»e oczekiwa¢ wzrostu wspóªzale»no±ci mi¦dzy lukami popytowymi krajów po przyst¡pieniu do

wspólnego obszaru walutowego.

Z powy»szych powodów podmioty krajowe, zwªaszcza na pocz¡tkowym etapie integracji walutowej,

mog¡ by¢ przyzwyczajone do formowania swoich oczekiwa« przede wszystkim na podstawie wydarze«

krajowych, a w mniejszym stopniu na podstawie wstrz¡sów, jakie dotykaj¡ gospodarki innych

krajów. Przypuszczenie to pozostaje w sprzeczno±ci z zastosowaniem w modelu 13 zwykªego

operatora oczekiwa«, opartego na wspólnym zbiorze informacyjnym dla podmiotów w ka»dym kraju.

W konsekwencji, analiza skutków tego aspektu heterogeniczno±ci wymaga wyj±cia poza standardowe

metody rozwi¡zania modelu.
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3 Metody rozwi¡zania modelu z racjonalnymi oczekiwaniami

3.1 Metody rozwi¡zywania modeli z racjonalnymi oczekiwaniami - przegl¡d

literatury

Dynamiczny liniowy model z racjonalnymi oczekiwaniami, niezale»nie od rz¦du opó¹nie«, mo»na

zapisa¢ jako:

AEtxt+1 = Bxt + Cεt (13)

gdzie xt � wektor zmiennych w okresie t, εt � wektor zaburze« losowych w okresie t, A, B, C - macierze

parametrów modelu. Jego rozwi¡zanie polega na przeksztaªceniu (13) do postaci rekurencyjnego prawa

ruchu (por. Blanchard i Kahn, 1980; Uhlig, 1999; Klein, 2000; Sims, 2001):

xt = Mxt−1 + Nεt (14)

Takie przeksztaªcenie sªu»y przede wszystkim wykorzystaniu modelu do symulacji kontrfaktycznych,

analizie funkcji odpowiedzi na impuls oraz badaniu wªasno±ci drugich momentów (DeJong i Dave, 2007,

Christiano, 2002). Lindé (2005) zwraca uwag¦ na mo»liwo±¢ wykorzystania rozwi¡zania do estymacji

parametrów modelu (14) za pomoc¡ metody najwi¦kszej wiarygodno±ci z peªn¡ informacj¡. Autor

pokazuje za pomoc¡ symulacji, »e taka estymacja ma lepsze wªasno±ci ni» ugruntowana w literaturze

nowokeynesowskiej estymacja parametrów modelu (13) za pomoc¡ uogólnionej metody momentów.

Blanchard i Kahn (1980) rozwi¡zuj¡ model (13) przyjmuj¡c zaªo»enie o nieosobliwo±ci macierzy A i

wykonuj¡c dekompozycj¦ Jordana dla macierzy A−1B. Autorzy sformuªowali te» wa»ne twierdzenie o

istnieniu jednoznacznego rozwi¡zania modelu: istnieje ono wtedy i tylko wtedy, gdy liczba zmiennych z

góry ustalonych w okresie t zawartych w wektorze xt jest równa liczbie �stabilnych� warto±ci wªasnych

macierzy A−1B (takich, które nie przekraczaj¡ 1 co do warto±ci bezwzgl¦dnej; ang. saddle-path

stability).

Zaªo»enie o nieosobliwo±ci macierzy A uchyla Klein (2000). Jest to mo»liwe dzi¦ki wykorzystaniu

uogólnionej zespolonej dekompozycji Schura dla macierzy A i B. Podobn¡ metod¦ proponuje Sims

(2001) dla modelu (13) wyra»onego bez u»ywania operatora oczekiwa«. Oczekiwania zostaj¡ zast¡pione

przyszªymi realizacjami zmiennych oraz wektorem bª¦dów oczekiwa«, za± w procesie rozwi¡zania
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zostaje wykorzystany fakt istnienia liniowego odwzorowania z εt na przestrze« tych bª¦dów. Söderlind

(1999) w algorytmie opartym na metodzie Kleina dopuszcza zakwali�kowanie uogólnionych warto±ci

wªasnych o module równym 1 jako stabilnych w sytuacji, gdy wektor xt zawiera zmienne niestacjonarne

z konstrukcji. Uhlig (1999) proponuje za± metod¦ nieoznaczonych wspóªczynników, w której sprowadza

problem rozwi¡zania modelu do rozwi¡zania kwadratowego równania macierzowego.

Christiano (2002) proponuje mody�kacj¦ metody nieoznaczonych wspóªczynników, pozwalaj¡c¡

przypisa¢ oczekiwaniom formowanym w poszczególnych równaniach ró»ne zbiory informacyjne. Takie

podej±cie ma zastosowanie w sytuacji, gdy ró»ne grupy podmiotów ekonomicznych podejmuj¡ decyzje

na podstawie zró»nicowanego zasobu wiedzy o bie»¡cych wstrz¡sach ekonomicznych. Modele nieliniowe

rozwi¡zuje si¦ za pomoc¡ ró»nych algorytmów numerycznych (zob. przegl¡d metod w DeJong i Dave,

2007).

Proponowane w literaturze rozwi¡zania dla modeli o zmiennych parametrach dotycz¡ sytuacji, w

której parametry s¡ losowe, podlegaj¡c zazwyczaj procesowi Markowa o sko«czonej przestrzeni stanów.

Farmer i in. (2008) stosuj¡ w tym przypadku rozwi¡zanie typu MSV (ang. minimum state variable),

polegaj¡ce na zwielokrotnieniu wektora xt o liczb¦ mo»liwych stanów i odpowiedniej mody�kacji

macierzy parametrów.

3.2 Model ze zmiennymi parametrami

Przy rozwi¡zaniu modelu ze zmiennymi w czasie parametrami:

A(t)Et (xt+1) = B(t)xt + Cft (15)

posªuguj¦ si¦ metod¡ Kleina (2000)8, wprowadzaj¡c nast¦puj¡ce mody�kacje. Nie wykonuj¦

w pierwszym kroku uogólnionej dekompozycji Schura, gdy» przy zmiennych w czasie efektach

dekompozycji nie mo»na sprowadzi¢ macierzy przy zmiennych xt i Et (xt+1) do postaci macierzy

górnych trójk¡tnych9. Zamiast tego wykorzystuj¦ zaªo»enie, »e zmienno±¢ parametrów A(t) i B(t)

ma charakter cyklu licz¡cego m obserwacji, tzn. A(t+j) = A(t+j+i·m) oraz B(t+j) = B(t+j+i·m) dla

ka»dego j = 0, 1, ...,m− 1 i ka»dego i ∈ N. W tej sytuacji ka»de z m kolejnych równa« rozwi¡zujemy

wzgl¦dem bie»¡cej warto±ci x:10
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xt = B−1
(t) A(t)Et (xt+1)−B−1

(t) Cft

xt+1 = B−1
(t+1)A(t+1)Et+1 (xt+2)−B−1

(t+1)Cft+1

...

xt+m−1 = B−1
(t+m−1)A(t+m−1)Et+1 (xt+m)−B−1

(t+m−1)Cft+m−1

(16)

Podstawiaj¡c iteracyjnie do wcze±niejszych równa« i korzystaj¡c z prawa iterowanych oczekiwa« (por.

Ljungqvist i Sargent, 2004) otrzymujemy zale»no±¢:

xt = B−1
(t) A(t)B

−1
(t+1)A(t+1) . . .B

−1
(t+m−1)A(t+m−1)︸ ︷︷ ︸

D(t)

Et (xt+m)−B−1
(t)

[(
m−1∑
k=1

(
k∏
l=1

A(t+l−1)B
−1
(t+l)

)
CEtft+k

)
+ Cft

]
︸ ︷︷ ︸

Σm−1
k=0 Rk(t)Etft+k

(17)

Macierze D(t) i I (jako macierz parametrów przy xt) poddajemy nast¦pnie uogólnionej dekompozycji

Schura:

Q(t)D(t)Z(t) = S(t)

Q(t)IZ(t) = T(t)

(18)

gdzie S i T � macierze górne trójk¡tne, Q i Z � macierze unitarne (QQH = QHQ = ZZH = ZHZ =

I)11. Aby dekompozycja byªa jednoznaczna, narzucamy warunek uporz¡dkowania diagonalnych

elementów macierzy S i T w taki sposób, by moduªy uogólnionych warto±ci wªasnych A i B (równe

Si,i

Ti,i
) rosªy wraz ze wzrostem indeksu i.

De�niujemy pomocnicz¡ zmienn¡:

x̃t = ZH(t)xt (19)

Niech wektor xt � zgodnie z konwencj¡ w literaturze � b¦dzie uporz¡dkowany w taki sposób, »e jego

pierwsza cz¦±¢ (x1,t) zawiera zmienne z góry ustalone w t. Dziel¡c analogicznie wektor x̃t, podstawiaj¡c

(18) i (19) do (17), mno»¡c lewostronnie przez Q(t) i partycjonuj¡c odpowiednio macierze S(t), T(t) i

Q(t) otrzymujemy:
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 S11(t) S12(t)

0 S22(t)

Et
 x̃1,t+m

x̃2,t+m

 =

 T11(t) T12(t)

0 T22(t)


 x̃1,t

x̃2,t

+

 Q1(t)

Q2(t)

(Σm−1
k=0 Rk(t)Etft+k

)
(20)

Post¦puj¡c analogicznie do Kleina (2000), rozwi¡zujemy dolny blok (20) ze wzgl¦du na x̃2,t:

x̃2,t = T−1
22(t)S22(t)Etx̃2(t),t+m −T−1

22(t)Q2(t)

(
Σm−1
k=0 Rk(t)Etft+k

)
(21)

Sko«czony,m-okresowy cykl, jakiemu podlegaj¡ w czasie parametry A(t)i B(t) implikuje D(t) = D(t+m)

i Rk(t) = Rk(t+m) dla ka»dego k. Bez zmiany parametrów mo»emy zatem przesun¡¢ (17) o m okresów

do przodu:

xt+m = D(t)Et+m (xt+2m) + Σm−1
k=0 Rk(t)Et+mft+m+k (22)

Macierze Q, Z, S i T, wynikaj¡ce z dekompozycji Schura, b¦d¡ równe tym otrzymanym w wyniku

dekompozycji (18). B¦dzie tak równie» przy przesuni¦ciu równania o dowoln¡ wielokrotno±¢ m �

parametry równania (21) b¦d¡ jednakowe:

x̃2,t+m = T−1
22(t)S22(t)Et+mx̃2,t+2m −T−1

22(t)Q2(t)

(
Σm−1
k=0 Rk(t)Et+mft+m+k

)
x̃2,t+2m = T−1

22(t)S22(t)Et+2mx̃2,t+4m −T−1
22(t)Q2(t)

(
Σm−1
k=0 Rk(t)Et+2mft+2m+k

)
...

(23)

Podstawiaj¡c sekwencyjnie (23) do (21) i wykorzystuj¡c ponownie prawo iterowanych oczekiwa«

otrzymujemy:

x̃2,t = T−1
22(t)S22(t)Et

[
T−1

22(t)S22(t)Et+mx̃2,t+2m −T−1
22(t)Q2(t)

(
Σm−1
k=0 Rk(t)Et+mft+m+k

)]
−T−1

22(t)Q2(t)

(
Σm−1
k=0 Rk(t)Etft+k

)
=

=
(
T−1

22(t)S22(t)

)2

Etx̃2,t+2m −T−1
22(t)S22(t)T

−1
22(t)Q2(t)

(
Σm−1
k=0 Rk(t)Etft+m+k

)
−T−1

22(t)Q2(t)

(
Σm−1
k=0 Rk(t)Etft+k

)
=

= ... =

= −
+∞∑
i=0

{(
T−1

22(t)S22(t)

)i
T−1

22(t)Q2(t)

(
Σm−1
k=0 Rk(t)Etft+i·m+k

)}
(24)
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Dalszy sposób post¦powania jest uzale»niony od zaªo»e« na temat skªadnika losowego modelu12.

Je»eli przyjmiemy naturaln¡ dla modeli z racjonalnymi oczekiwaniami reprezentacj¦ VAR (zob. np.

Mavroeidis, 2005):

ft = Φft−1 + εt (25)

z Etεt+k = 0, k = 1, 2, ..., mo»emy zapisa¢ niesko«czon¡ sum¦ (24) jako

x̃2,t = −
+∞∑
i=0

[(
T−1

22(t)S22(t)

)i
T−1

22(t)Q2(t)

(
Σm−1
k=0 Rk(t)Φ

i·m+kft
)]

=

= −
+∞∑
i=0


T−1

22(t)S22(t)︸ ︷︷ ︸
F(t)


i

T−1
22(t)Q2(t)

(
Σm−1
k=0 Rk(t)Φ

k
)

︸ ︷︷ ︸
G(t)

·

Φm︸︷︷︸
H(t)

i
 ft =

= −L(t)ft

(26)

Podobnie jak Klein (2000), obliczamy elementy L(t) niesko«czonej sumy ci¡gu macierzy jako elementy

wektora:13

vec
(
L(t)

)
=
[
I−HT

(t) ⊗ F(t)

]−1

vec
(
G(t)

)
(27)

Istnienie niesko«czonej sumy gwarantowane jest przez (i) speªnienie zaªo»e« twierdzenia

Blancharda-Kahna (dotycz¡cych liczby niestabilnych uogólnionych warto±ci wªasnych macierzy A i

B skupionych w bloku (2,2) macierzy S i T) oraz (ii) stabilno±¢ procesu (25) (gdy moduªy warto±ci

wªasnych macierzy Φ s¡ ni»sze od 1).

Podstawiamy (26) do (19) po lewostronnym pomno»eniu przez Z(t) i odpowiednim podziale na bloki:

 x1,t

x2,t

 =

 Z11(t) Z12(t)

Z21(t) Z22(t)


 x̃1,t

−L(t)ft

 (28)

Po wyrugowaniu x̃1,t z (28) otrzymujemy liniow¡ zale»no±¢ mi¦dzy x1,t, x2,t i ft:

x2,t = Z21(t)Z
−1
11(t)x1,t +

(
Z21(t)Z

−1
11(t)Z12(t) − Z22(t)

)
L(t)ft (29)

Wykorzystuj¡c fakt, »e x1,t jest z góry ustalone (tzn. warto±ci w t znane s¡ ju» w okresie t − 1),

otrzymujemy:
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Et (xt+1) = Et

 x1,t+1

x2,t+1

 =

=

 x1,t+1

Z21(t+1)Z
−1
11(t+1)x1,t+1 +

(
Z21(t+1)Z

−1
11(t+1)Z12(t+1) − Z22(t+1)

)
L(t+1)Etft+1︸ ︷︷ ︸

Φft

 =

=

 I

Z21(t+1)Z
−1
11(t+1)

x1,t+1 +

 0(
Z21(t+1)Z

−1
11(t+1)Z12(t+1) − Z22(t+1)

)
L(t+1)Φ

 ft

(30)

Posªuguj¡c si¦ (29), mo»emy równie» usun¡¢ x2,t z wektora xt:

xt =

 x1,t

x2,t

 =

 x1,t

Z21(t)Z
−1
11(t)x1,t +

(
Z21(t)Z

−1
11(t)Z12(t) − Z22(t)

)
L(t)ft

 =

=

 I

Z21(t)Z
−1
11(t)

x1,t +

 0(
Z21(t)Z

−1
11(t)Z12(t) − Z22(t)

)
L(t)

 ft

(31)

W rozwa»anym modelu wektor zmiennych z góry ustalonych x1,t zawiera opó¹nienia wszystkich

zmiennych x2,t. W konsekwencji, niektóre wiersze w macierzach A(t), B(t) i C odpowiadaªy trywialnym

to»samo±ciom de�niuj¡cym zale»no±¢ mi¦dzy cz¦±ci¡ x1,t+1 a x2,t. Dysponuj¡c zale»no±ci¡ mi¦dzy x1,t

a x2,t mo»emy wykre±li¢ te wiersze, otrzymuj¡c macierze A(t), B(t) i C. Zapisujemy model (15) bez

tych wierszy, wykorzystuj¡c (30) i (31):

A(t)

 I

Z21(t+1)Z
−1
11(t+1)

x1,t+1 + A(t)

 0(
Z21(t+1)Z

−1
11(t+1)Z12(t+1) − Z22(t+1)

)
L(t+1)Φ

 ft =

= B(t)

 I

Z21(t)Z
−1
11(t)

x1,t + B(t)

 0(
Z21(t)Z

−1
11(t)Z12(t) − Z22(t)

)
L(t)

 ft + Cft

(32)

Rozwi¡zanie (32) ze wzgl¦du na x1,t+1 to szukane rekurencyjne prawo ruchu postaci (14):14
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x1,t+1 =

A(t)

 I

Z21(t+1)Z
−1
11(t+1)



−1

B(t)

 I

Z21(t)Z
−1
11(t)

x1,t+

+

A(t)

 I

Z21(t+1)Z
−1
11(t+1)



−1

·

·

C + B(t)

 0(
Z21(t)Z

−1
11(t)Z12(t) − Z22(t)

)
L(t)

−A(t)

 0(
Z21(t+1)Z

−1
11(t+1)Z12(t+1) − Z22(t+1)

)
L(t+1)Φ


 ft

(33)

3.3 Model z heterogenicznymi zbiorami informacyjnymi

Do rozwi¡zania modelu z heterogeniczymi zbiorami informacyjnymi, stanowi¡cymi podstaw¦ do

formowania oczekiwa« w ró»nych pa«stwach czªonkowskich unii monetarnej, zostaªa wykorzystana

metoda nieoznaczonych wspóªczynników zaproponowana przez Christiano (2002)15. Pozwala ona

przypisa¢ ka»demu równaniu indywidualny zbiór informacyjny, na bazie którego formowane s¡

oczekiwania wyst¦puj¡ce w tym równaniu. W skªad zbioru informacyjnego wchodz¡ wszystkie przeszªe

realizacje skªadnika losowego modelu oraz cz¦±¢ bie»¡cych (w skrajnym przypadku: wszystkie albo

»adna).

Metoda Christiano (2002) pozwala na rozwi¡zanie liniowego dynamicznego modelu z racjonalnymi

oczekiwaniami zapisanego w postaci:

εt

(
r∑
i=0

αizt+r−1−i +
r−1∑
i=0

βist+r−1−i

)
= 0 (34)

gdzie zt =
[

z1,t z2,t

]T
, z1,t - n1-wymiarowy wektor zmiennych endogenicznych nie b¦d¡cych

z góry ustalonymi w t, za± z2,t zawiera q opó¹nie« z1,t niezb¦dnych do ustalenia z1,t+1 w okresie

t + 1. W rozwa»anym modelu rz¡d opó¹nie« nie przekracza 1, a wi¦c q = 0, za± zt = z1,t =[
1 Pt it yt πt

]T
jest wektorem o wymiarach ñ ≡ 2 + 3n (n - liczba krajów).

Jednak równanie (34) nie jest to»same z zapisem (13) ze wzgl¦du na konceptualn¡ ró»nic¦ operatorów

oczekiwa«. Przy heterogenicznych zbiorach informacyjnych przypisanych poszczególnym równaniom,

εt (.) oznacza oczekiwania uformowane na podstawie zasobu informacji specy�cznego dla równania (w

naszym przypadku � dla kraju):
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εt (xt+1) =



Et (x1,t+1|Ω1,t)

Et (x2,t+1|Ω2,t)
.

.

.

Et (xn,t+1|Ωn,t)


(35)

Z tego wzgl¦du zapis εt (z1,t) = z1,t nie jest prawdziwy, a pierwsza suma w (34) zawiera trzy skªadniki,

indeksowane t+ 1, t , t− 1 (r = 2).

Zakªadamy, »e bie»¡ca realizacja losowego wektora wstrz¡sów popytowych i poda»owych,

ft =
[
εy,1,t . . . εy,n,t επ,1,t . . . επ,n,t

]T
, jest znana w caªo±ci jedynie bankowi centralnemu

unii walutowej. Podmioty gospodarcze w kraju j bior¡ pod uwag¦ jedynie bie»¡ce realizacje wstrz¡su

popytowego i poda»owego w ich wªasnej gospodarce, tzn. εy,j,t oraz επ,j,t. Wstrz¡sy dotykaj¡ce

pozostaªych gospodarek wchodz¡ do zbioru informacyjnego podmiotów z kraju j z jednookresowym

opó¹nieniem.

Warunki wykluczaj¡ce elementy wektora ft ze zbiorów informacyjnych poszczególnych równa« s¡

zawarte w macierzy τ o wymiarach 2n × ñ. Jej kolumny odpowiadaj¡ równaniom w systemie,

za± wiersze - poszczególnym elementom ft; τ[i,j] = 1 gdy i-ta innowacja jest zawarta w zbiorze

informacyjnym równania j albo τ[i,j] = 0 w przeciwnym przypadku. Przy przyj¦tych zaªo»eniach,

τ =

 0n×2n+1 In In 1n×1

0n×2n+1 In In 1n×1

.
Metoda Christiano wymaga poszerzenia zawartego w modelu wektora losowego o jego pierwsze

opó¹nienie: st =

 ft

ft−1

 ze wzgl¦du na wykluczenia zawarte w macierzy τ . Podobnie jak w podsekcji

3.2, dla procesu ft zakªadamy reprezentacj¦ VAR (25). Metoda wymaga przy tym znajomo±ci macierzy

wariancji-kowariancji dla wektora ε: Ve = E
(
εεT

)
=

 Σd 0

0 Σs

 przy zaªo»eniu niezale»no±ci

wstrz¡sów popytowych i poda»owych16. Implikuje to nast¦puj¡c¡ reprezentacj¦ VAR dla st: ft

ft−1

 =

 Φ 0

I 0


︸ ︷︷ ︸

P

 ft−1

ft−2

+

 εt

0

 (36)

Znajomo±¢ macierzy wspóªczynników α0,α1,α2,β0,β1 oraz τ , Ve, P (zob. zaª¡cznik 2) pozwala
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zastosowa¢ metod¦ Christiano (2002) do obliczenia macierzy M,N takich, »e rozwi¡zaniem (34) jest

zt = Mzt−1 + Nst (37)

Gdy przynajmniej jeden ze zbiorów informacyjnych jest niepeªny, kluczowym krokiem w metodzie jest

ortogonalna projekcja z przestrzeni realizacji wstrz¡sów losowych znanych podmiotom gospodarczym

formuj¡cym oczekiwania w i-tym równaniu na przestrze« wszystkich realizacji wstrz¡sów losowych.

Sposób obliczania macierzy M i N zostaª szczegóªowo opisany w zaª¡czniku 3.

4 Polityka stabilizacyjna EBC w warunkach rotacji w Radzie

Prezesów i heterogeniczno±ci oczekiwa« � wyniki symulacji

Model opisany w sekcji 2 i rozwi¡zany metodami z sekcji 3 zostaª nast¦pnie wykorzystany do symulacji

±cie»ki luki PKB i in�acji przy ró»nych zaªo»eniach dotycz¡cych:

1. stopnia koncentracji na potencjalnie asymetrycznej cyklicznej pozycji kraju pochodzenia w

przypadku czªonków Rady Prezesów EBC (α);

2. zbioru informacyjnego, na podstawie którego podmioty gospodarcze w poszczególnych krajach

formuj¡ oczekiwania dotycz¡ce przyszªej produkcji i in�acji.

Tabela 1 zawiera zestaw parametrów modelu przyj¦tych w symulacji. Dla ustalenia uwagi przyj¦to

homogeniczno±¢ parametrów krzywych IS i Phillipsa w poszczególnych krajach strefy euro, a warto±ci

tych parametrów to mediana istotnych statystycznie oszacowa« dla 12 krajów strefy euro w latach

1999-2008 (za Torój, 2009). Parametry równa« dla poszczególnych krajów, zgodnie z dominuj¡cym

podej±ciem w literaturze nowokeynesowskiej, zostaªy oszacowane za pomoc¡ uogólnionej metody

momentów (por. Galí i Gertler, 1999; Galí i in., 2001; Goodhart i Hofmann, 2005)17. Warto±ci przyj¦te

dla parametrów reguªy Taylora oraz wspóªczynniki autokorelacji wstrz¡sów popytowych i poda»owych

wzorujemy na warto±ciach opisanych w przegl¡dzie literatury Lindé (2005).

[Tablica 1 tutaj]

�cie»ki zmiennych, dla których porównywane s¡ wariancje, zostaªy oparte na tej samej ±cie»ce szoków

o dªugo±ci 10000 obserwacji. Zaªo»ono niezale»no±¢ wstrz¡sów popytowych od poda»owych. Wariancje
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wstrz¡sów zostaªy przyj¦te na poziomie gwarantuj¡cym spójno±¢ wariancji luki PKB i in�acji z danymi

empirycznymi.

Wyniki symulacji potwierdzaj¡ pod wzgl¦dem jako±ciowym wnioski z pracy Kosior i in. (2008),

otrzymane na podstawie modelu bez racjonalnych oczekiwa«. Wprowadzenie rotacji w Radzie Prezesów

EBC w poª¡czeniu ze skªonno±ci¡ jej czªonków do nadmiernego uwzgl¦dniania potrzeb krajowych

w decyzjach o poziomie stóp procentowych prowadzi do wzrostu wariancji luki PKB i in�acji. W

tablicy 2 zawarte zostaªy wyniki symulacji w przypadku, gdy unia walutowa skªada si¦ z 4 krajów

równej wielko±ci, a w ka»dym gªosowaniu uczestnicz¡ rotacyjnie przedstawiciele 2 krajów. Cykl rotacji

trwa przez 8 kwartaªów, przekazanie prawa gªosu nast¦puje co 2 kwartaªy. Odchylenie standardowe

in�acji i luki PKB dla ka»dego z tych krajów ro±nie w miar¦ wzrostu α. Przy α =0,5 odchylenie luki

PKB rozpatrywanej unii ro±nie o 0,42% w porównaniu z przypadkiem α = 0 (modelem ze staªymi

parametrami). Odchylenie standardowe in�acji ro±nie w analogicznym przypadku o 1,64%.

[Tablica 2 tutaj]

W przypadku unii walutowej skªadaj¡cej si¦ z krajów niejednakowej wielko±ci wyniki s¡ ró»ne dla

du»ych, ±rednich i maªych gospodarek. W tabeli 3 zawarte zostaªy wyniki symulacji dla unii walutowej

skªadaj¡cej si¦ z 4 krajów o wzgl¦dnej wielko±ci 0,4, 0,3, 0,2 i 0,1. Zaªo»ono, »e w ka»dym gªosowaniu

uczestnicz¡ przedstawiciele 2 krajów, cykl rotacyjny trwa 8 kwartaªów, a prawo gªosu przysªuguje

poszczególnym prezesom (odpowiednio do wielko±ci kraju) w 7, 5, 3 albo 1 gªosowaniu w cyklu.

Zmienno±¢ luki PKB maleje wraz ze wzrostem α wyª¡cznie w najwi¦kszej gospodarce, co wi¡»e

si¦ z uczestnictwem jej przedstawiciela w wi¦kszo±ci gªosowa«. W przypadku gospodarki o wadze

0,3 drobny wzrost α jest korzystny z tego samego powodu. Jednak ju» przy α =0,3 zmienno±¢

luki PKB nieznacznie ro±nie, co wynika z dominuj¡cego wówczas niekorzystnego wpªywu wy»szej

zmienno±ci produkcji i in�acji w innych gospodarkach. W przypadku dwóch najmniejszych gospodarek

jednoznacznie dominuje niekorzystny efekt zwi¡zany z ni»sz¡ wag¡ w decyzjach banku centralnego

przy rosn¡cym α, jak równie» destabilizacj¡ wi¦kszo±ci innych gospodarek unii walutowej. Efekt ten

prowadzi tam w przypadku α =0,5 do wzrostu odchylenia standardowego luki PKB o ok. 0,76-0,77%,

za± in�acji o ok. 2%.

[Tablica 3 tutaj]

Skutki wyª¡czenia bie»¡cych realizacji zagranicznych wstrz¡sów popytowych i poda»owych ze zbioru

informacyjnego podmiotów w ka»dej z gospodarek nie s¡ jako±ciowo jednoznacznie okre±lone. Tabela 4
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zawiera odchylenia standardowe luki PKB przy niepeªnych, heterogenicznych zbiorach informacyjnych

w relacji do analogicznych odchyle« standardowych dla peªnych zbiorów informacyjnych. W zale»no±ci

od rozmiaru kraju, synchronizacji wstrz¡sów mi¦dzy poszczególnymi krajami oraz uporczywo±ci

wstrz¡sów popytowych zaw¦»enie zbioru informacyjnego mo»e prowadzi¢ do spadku b¡d¹ wzrostu

wariancji produkcji.

[Tablica 4 tutaj]

Przy niskiej autokorelacji wstrz¡sów popytowych formowanie oczekiwa« wyª¡cznie na podstawie

danych krajowych prowadzi do spadku wariancji produkcji. Wynika to z faktu, i» zagraniczne wstrz¡sy

popytowe o niskiej uporczywo±ci maj¡ ograniczony wpªyw na wydarzenia krajowe. Przy zaªo»eniach

przyj¦tych w modelu i symulacjach wstrz¡sy te docieraj¡ do ±wiadomo±ci podmiotów krajowych, gdy

zostan¡ ju» cz¦±ciowo zaabsorbowane. Obni»enie wariancji dotyczy w szczególno±ci maªych gospodarek.

Warto doda¢, »e autokorelacja wstrz¡sów popytowych rz¦du 0-0,2 wydaje si¦ zbyt niska, by znale¹¢

potwierdzenie w danych empirycznych (por. Lindé, 2005).

Zmienno±¢ produkcji w warunkach heterogenicznych oczekiwa« jest ni»sza równie» wówczas, gdy

korelacja wstrz¡sów popytowych mi¦dzy poszczególnymi krajami jest wysoka. Przy wstrz¡sach

silnie zsynchronizowanych, zbiór informacyjny zawieraj¡cy dane krajowe jest wystarczaj¡cy, by

oczekiwania formowane na jego podstawie stanowiªy skuteczny mechanizm wspomagaj¡cy stabilizacj¦

gospodarki. �wiadomo±¢ silnej korelacji eliminuje równie» w±ród podmiotów gospodarczych obaw¦,

»e asymetryczny wstrz¡s za granic¡ przeksztaªci si¦ � przez nieadekwatn¡ do potrzeb rodzimej

gospodarki zmian¦ wspólnej nominalnej stopy procentowej � na wzrost zmienno±ci krajowych

agregatów makroekonomicznych.

Jednak gdy autokorelacja wstrz¡sów popytowych jest wysoka, a synchronizacja tych wstrz¡sów mi¦dzy

krajami � umiarkowana, wpªyw formowania oczekiwa« wyª¡cznie na podstawie bie»¡cych wstrz¡sów

krajowych mo»e by¢ negatywny. Wiedza istotna w ksztaªtowaniu oczekiwa« dociera do podmiotów

krajowych z jednookresowym opó¹nieniem. Oddziaªywanie oczekiwa« jako kanaªu wspomagaj¡cego

polityk¦ pieni¦»n¡ i kanaª konkurencyjno±ci w stabilizowaniu gospodarek jest ograniczone, co powoduje

wzrost zmienno±ci produktu.

Warto jeszcze zwróci¢ uwag¦ na efekt widoczny w wierszu tabeli 4 odpowiadaj¡cym autokorelacji

wstrz¡sów popytowych o warto±ci 0,6 i korelacji mi¦dzy wstrz¡sami popytowymi w ró»nych

gospodarkach rz¦du 0,4 (czyli warto±ciom bardzo prawdopodobnym). W ±rednich gospodarkach
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formowanie oczekiwa« wyª¡cznie na podstawie bie»¡cych wstrz¡sów krajowych powoduje wzrost

zmienno±ci produktu, podczas gdy w gospodarkach du»ych i maªych � nieznaczny spadek. Wynik

ten uwypukla rol¦ oczekiwa« jako mechanizmu stabilizuj¡cego ±rednie gospodarki w unii walutowej.

W du»ych pa«stwach równowag¦ przywraca gªównie polityka pieni¦»na, w maªych za± � kanaª

konkurencyjno±ci. W ±redniej gospodarce oba te kanaªy s¡ silnie wspomagane przez oczekiwania,

a podmioty gospodarcze � chc¡c unikn¡¢ wzrostu zmienno±ci produktu � musz¡ uwzgl¦dnia¢ w swych

oczekiwaniach równie» wstrz¡sy za granic¡. W dªugim horyzoncie wydaje si¦ to implikacja szczególnie

cenna dla Polski.

5 Wnioski

W artykule zaproponowano uogólnienie metody analitycznego rozwi¡zania dynamicznego modelu

liniowego z racjonalnymi oczekiwaniami na przypadek modelu o nielosowych, zmiennych w czasie

parametrach. Wykorzystano przy tym zaªo»enie, »e zmienno±¢ parametrów ma charakter sko«czonego

cyklu, za± rozwi¡zanie zostaªo pokazane na przykªadzie specy�kacji VAR dla zaburze« losowych

modelu. Stosujemy równie» metod¦ rozwi¡zania Christiano (2002), aby nada¢ zbiorom informacyjnym

dla ró»nych pa«stw strefy euro heterogeniczny charakter.

Symulacje przeprowadzone na podstawie rozwi¡zanego w ten sposób modelu potwierdzaj¡ wcze±niejsze

wnioski z literatury: poª¡czenie rotacji w Radzie Prezesów EBC z nadmiern¡ skªonno±ci¡ czªonków tego

gremium do decydowania w oparciu o uwarunkowania kraju pochodzenia mo»e skutkowa¢ wzrostem

zmienno±ci produkcji i in�acji w wi¦kszo±ci maªych i ±rednich gospodarek unii walutowej. Wzrost tej

zmienno±ci nie jest jednak wysoki, si¦gaj¡c � przy rozwa»anych warto±ciach parametrów � maksymalnie

2% odchylenia standardowego w maªych gospodarkach.

Formowanie oczekiwa« w poszczególnych krajach strefy euro z pomini¦ciem bie»¡cych realizacji

wstrz¡sów zagranicznych mo»e z kolei prowadzi¢ do wzrostu lub spadku zmienno±ci produkcji w kraju,

w zale»no±ci od (i) siªy inercji wstrz¡sów popytowych, (ii) ich synchronizacji mi¦dzy krajami oraz

(iii) wielko±ci kraju. Przy umiarkowanej korelacji wstrz¡sów popytowych mi¦dzy krajami oraz ich

silnej uporczywo±ci formowanie oczekiwa« gªównie na podstawie danych krajowych mo»e prowadzi¢

do wzrostu zmienno±ci produkcji. Ryzyko to dotyczy w szczególno±ci ±rednich gospodarek, gdzie

wspólna polityka pieni¦»na oraz kanaª konkurencyjno±ci oddziaªuj¡ relatywnie sªabiej, a kluczow¡ rol¦

we wspomaganiu procesów dostosowawczych odgrywaj¡ oczekiwania.
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Powy»sze rozwa»ania sugeruj¡ konieczno±¢ poszukiwania odpowiedzi na dalsze pytania. Interesuj¡ce

byªoby przede wszystkim zbadanie zwi¡zku heterogeniczno±ci oczekiwa« z innymi cechami

ró»nicuj¡cymi kraje strefy euro, takimi jak ró»ny stopie« sztywno±ci rynków czy uporczywo±ci in�acji.

Z kolei uwzgl¦dnienie w analizie strukturalnego niedopasowania stopy procentowej EBC do potrzeb

poszczególnych krajów wymagaªoby pogª¦bionych bada« nad heterogeniczno±ci¡ naturalnych stóp

procentowych oraz efektem Balassy-Samuelsona. Interesuj¡ce byªoby zintegrowanie obu rozwa»anych

tu podej±¢, jak równie» wykorzystanie modelu rozwi¡zanego za pomoc¡ metody Christiano (2002) do

sformuªowania empirycznego testu na zasi¦g zbioru informacyjnego kraju nale»¡cego do unii walutowej.
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Tablice

Tablica 1: Parametry modelu do symulacji
ωf 0,55 βr 0,09 γπ 1,5 ρπ 0,1
ωb 0,45 βc 0,04 γy 0,5 ρy 0,5
βf 0,5 βs 0,09 ρ 0,5
βb 0,5 γ 0,05

�ródªo: Torój (2009) �ródªo: Lindé (2005)

Tablica 2: Odchylenie standardowe luki PKB dla ró»nych α w relacji do odchylenia standardowego w
przypadku α = 0

αααα 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1
0 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

0,1 0,9985 0,9999 1,0012 1,0012 0,9961 1,0001 1,0031 1,0028
0,2 0,9971 0,9999 1,0026 1,0026 0,9927 1,0008 1,0066 1,0062
0,3 0,9958 1,0001 1,0041 1,0041 0,9901 1,0020 1,0107 1,0100
0,4 0,9947 1,0004 1,0058 1,0058 0,9881 1,0038 1,0152 1,0145
0,5 0,9937 1,0008 1,0076 1,0077 0,9867 1,0062 1,0201 1,0195

y ππππ
αααα w=0,25 w=0,25
0 1,0000 1,0000

0,1 1,0003 1,0011
0,2 1,0008 1,0033
0,3 1,0017 1,0066
0,4 1,0028 1,0110
0,5 1,0042 1,0164

ππππy
w=w=

Tablica 3: Rotacja w EBC - Odchylenie standardowe luki PKB i in�acji

αααα 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1
0 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

0,1 0,9985 0,9999 1,0012 1,0012 0,9961 1,0001 1,0031 1,0028
0,2 0,9971 0,9999 1,0026 1,0026 0,9927 1,0008 1,0066 1,0062
0,3 0,9958 1,0001 1,0041 1,0041 0,9901 1,0020 1,0107 1,0100
0,4 0,9947 1,0004 1,0058 1,0058 0,9881 1,0038 1,0152 1,0145
0,5 0,9937 1,0008 1,0076 1,0077 0,9867 1,0062 1,0201 1,0195

y ππππ
αααα w=0,25 w=0,25
0 1,0000 1,0000

0,1 1,0003 1,0011
0,2 1,0008 1,0033
0,3 1,0017 1,0066
0,4 1,0028 1,0110
0,5 1,0042 1,0164

ππππy
w=w=
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Tablica 4: Heterogeniczne zbiory informacyjne - odchylenie standardowe luki PKB

korelacja 
wstrz ąsów 

popytowych 
między 
krajami

autokorelacja 
wstrz ąsów 

popytowych
0,4 0,3 0,2 0,07 0,03

0 0,78 0,78 0,77 0,76 0,76
0,2 0,91 0,91 0,91 0,90 0,90
0,4 1,13 1,13 1,13 1,14 1,14
0,6 1,50 1,52 1,54 1,58 1,58
0,8 2,22 2,30 2,44 2,52 2,57
0 0,72 0,72 0,71 0,71 0,71

0,2 0,85 0,85 0,84 0,84 0,84
0,4 1,05 1,05 1,06 1,05 1,05
0,6 1,39 1,42 1,44 1,45 1,45
0,8 2,02 2,11 2,20 2,30 2,32
0 0,51 0,50 0,49 0,49 0,49

0,2 0,60 0,59 0,59 0,58 0,57
0,4 0,75 0,74 0,74 0,72 0,71
0,6 0,99 0,99 1,01 1,01 0,99
0,8 1,48 1,55 1,55 1,59 1,64
0 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19

0,2 0,28 0,26 0,26 0,24 0,23
0,4 0,34 0,33 0,31 0,31 0,29
0,6 0,47 0,45 0,43 0,42 0,40
0,8 0,70 0,71 0,69 0,69 0,68
0 0,10 0,09 0,07 0,06 0,06

0,2 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06
0,4 0,13 0,12 0,10 0,08 0,08
0,6 0,16 0,14 0,13 0,10 0,10
0,8 0,19 0,18 0,16 0,14 0,13

0,8

rozmiar kraju

0

0,2

0,4

0,6
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Przypisy

1Warunek γπ > 1 oznacza speªnienie zasady Taylora (Taylor, 1993), dzi¦ki której równowaga jest okre±lona.

2Wagi dla poszczególnych pa«stw czªonkowskich, stosowane do konstrukcji indeksu HICP dla strefy euro, s¡ obliczane

na podstawie rocznych rachunków narodowych jako udziaª wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w

analogicznej warto±ci dla caªej strefy euro. Zob. szerzej w Compendium of HICP reference documents, Eurostat,

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-AO-01-005/EN/KS-AO-01-005-EN.PDF.

3W unii walutowej nie ma kursu nominalnego mi¦dzy poszczególnymi krajami, wi¦c na realny kurs walutowy skªada

si¦ wyª¡cznie ró»nica logarytmów poziomów cen.

4Szerzej na temat reformy - zob. Narodowy Bank Polski (2009); Kosior i in. (2008); Górska (2009); Szymczyk (2008).

5Ten warunek zostaª speªniony 1 stycznia 2009 r. wraz z przyj¦ciem euro przez Sªowacj¦.

6Clarida i in. (1999) rozró»nia niedopasowanie cykliczne, wynikaj¡ce z asymetrycznego przebiegu cyklu

koniunkturalnego oraz strukturalne, wynikaj¡ce z dªugookresowego niedopasowania poziomu nominalnych stóp

procentowych. Jak pokazuj¡ Calmfors (2007) oraz Flaig i Wollmershäuser (2007), w wielu krajach strefy euro znaczna

cz¦±¢ niedopasowania stopy procentowej w pierwszych latach funkcjonowania unii walutowej mogªa mie¢ wªa±nie

charakter strukturalny. Tym niemniej, wª¡czenie do modelu tak»e niedopasowania strukturalnego spowodowaªoby

utrat¦ staªego punktu równowagi. �W¦druj¡cy� stan ustalony nie uniemo»liwia analizy drugich momentów za pomoc¡

zaproponowanych tu narz¦dzi, sprawia jednak, »e jej wyniki byªyby wra»liwe na przyj¦te zaªo»enia dotycz¡ce ró»nic

w poziomie rozwoju gospodarczego krajów. Dotyczy to w szczególno±ci dªugookresowych ró»nic in�acyjnych (efekt

Balassy-Samuelsona) i zró»nicowania naturalnych stóp procentowych mi¦dzy krajami strefy euro. Z tego wzgl¦du

powy»szy w¡tek wyª¡czam do dalszych analiz empirycznych.

7Mo»na w ten sposób ªatwo analizowa¢ tak»e zachowanie czªonków Zarz¡du wchodz¡cych w skªad Rady. Zmienna

aj,t mo»e w szczególno±ci przyj¡¢ warto±¢ 2, gdy przedstawiciele kraju j zasiadaj¡ w okresie t zarówno w Zarz¡dzie, jak

i w Radzie.

8Nasz przypadek nie wymaga jednoczesnego rozpatrzenia zmienno±ci parametrów A i B, gdy» przy zaªo»eniach

przyj¦tych w podsekcji 2.2 mo»na umie±ci¢ zmienne w czasie parametry wyª¡cznie w jednej z tych macierzy. Ze wzgl¦du

na jednoznaczno±¢ uogólnionej dekompozycji Schura przy narzuconym sortowaniu uogólnionych warto±ci wªasnych,

wykorzystanie zaªo»enia o staªo±ci jednej z tych dwóch macierzy nie upraszcza istotnie dalszych rozwa»a«. Z tego

wzgl¦du pozostajemy na wy»szym poziomie ogólno±ci, ni» wymaga tego rozpatrywany problem.

9Przy zmiennej w czasie macierzy Z(t) (por. (18)) nie mo»na jednoznacznie zde�niowa¢ podstawienia (19) i w

konsekwencji równanie dotyczyªoby ró»nych zmiennych w ka»dym okresie. Z kolei dekompozycja wykonana dla par

macierzy A(t) i B(t+1), która rozwi¡zaªaby ten problem, nie pozwala przej±¢ do macierzy górnych trójk¡tnych przez

lewostronne pomno»enie ka»dego równania przez Q(t) (por. (18)).

10Dla zwi¦kszenia przejrzysto±ci wywodu przyj¦te tu zostaªo zaªo»enie o nieosobliwo±ci macierzy B(t). Nie jest ono

jednak wymagane dla istnienia rozwi¡zania � sposób post¦powania w ogólnym przypadku, gdyby zaªo»enie to okazaªo

si¦ kr¦puj¡ce, zostaª naszkicowany w przypisie 14.

11Indeks górny H oznacza transpozycj¦ hermitowsk¡. Macierze S,T,Q i Z s¡ zespolone.
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12Zauwa»my, »e przy biaªoszumowym skªadniku losowym równanie (24) natychmiast upraszcza si¦ do liniowej

zale»no±ci x̃2,t od bie»¡cej realizacji ft.

13Mno»¡c L(t) lewostronnie przez F(t) i prawostronnie przez H(t) otrzymujemy F(t)L(t)H(t) =
+∞∑
i=0

Fi+1
(t)

G(t)H
i+1
(t)

=

+∞∑
i=1

Fi
(t)

G(t)H
i
(t)

. Zauwa»my, »e ta niesko«czona suma ró»ni si¦ od L(t) wyª¡cznie pierwszym skªadnikiem, czyli G(t),

a zatem L(t) − F(t)L(t)H(t) = G(t). Wektoryzuj¡c obie strony i wykorzustuj¡c macierzow¡ to»samo±¢ vec (ABC) =(
CT ⊗A

)
vec (B), otrzymujemy vec

(
L(t)

)
−HT

(t)
⊗F(t) · vec

(
L(t)

)
= vec

(
G(t)

)
. To wyra»enie mno»ymy lewostronnie

przez
[
I−HT

(t)
⊗ F(t)

]−1
, o ile taka odwrotno±¢ istnieje.

14Nieosobliwo±¢ macierzy A(t)

 I

Z21(t+1)Z
−1
11(t+1)

, obecno±¢ opó¹nionych warto±ci x2,t w x1,t oraz sygnalizowana

w przypisie 10 nieosobliwo±¢ B(t) nie warunkuj¡ istnienia rozwi¡zania, chocia» w przypadku rozwa»anego modelu

zaªo»enia te s¡ prawdziwe. W ogólnym przypadku, gdyby okazaªy si¦ kr¦puj¡ce, mo»na jednak zmody�kowa¢ sposób

post¦powania. Nale»y zacz¡¢ od uogólnionej dekompozycji Schura dla ka»dego z n wariantów równania (15), a nast¦pnie

zapisa¢ równania (16) jedynie dla dolnych porcji. Poniewa» ka»de z podstawie« (19) jest de�niowane dla innej macierzy Z,

nale»y sprowadzi¢ równania (16) do postaci równa« ze wspóln¡ pomocnicz¡ zmienn¡ x̃2 zde�niowan¡ przy pomocy Z(t),

a nast¦pnie zapisa¢ bardziej zªo»ony odpowiednik (17) po sekwencyjnym podstawieniu. Wykonanie kroków analogicznych

do (23)-(27) prowadzi do ustanowienia zale»no±ci mi¦dzy x̃2(t) a f(t). Podstawiamy j¡ do górnej porcji systemu w okresie

t, otrzymuj¡c rekurencyjne prawo ruchu dla x̃1(t), a nast¦pnie wracamy do oryginalnych zmiennych korzystaj¡c z Z(t),

otrzymuj¡c efekt analogiczny do (33).

15Niniejszy fragment tekstu zawiera wyª¡cznie opis stosowania tej metody w rozwa»anym modelu i bazuje na wielu

uproszczeniach arytmetycznych, mo»liwych do dokonania w bie»¡cym kontek±cie. Czytelnik zainteresowany metod¡ na

najbardziej ogólnym poziomie znajdzie peªny opis w pracy Christiano (2002).

16Christiano (2002) zaznacza, »e macierz ta jest niezb¦dna w procedurze rozwi¡zania wyª¡cznie w przypadku, gdy

przynajmniej jeden ze zbiorów informacyjnych jest jednocze±nie niepusty i niepeªny.

17Podobnie jak w Galí i Gertler (1999), jako zmienne instrumentalne w krzywej Phillipsa wykorzystano opó¹nienia

in�acji HICP, wzrostu pªac, wzrostu cen ropy, realnych ULC, luki PKB oraz � dodatkowo � dynamika nominalnego

efektywnego kursu walutowego kraju (ze wzgl¦du na ró»nice w strukturze handlu mi¦dzynarodowego). Podobnie jak

w Goodhart i Hofmann (2005), zmiennymi instrumentalnymi w krzywej IS s¡ opó¹nienia luki PKB, realnej stopy

procentowej ex post, wzrostu PKB oraz � dodatkowo � terms of trade, zagranicznej luki PKB i in�acji HICP.
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Zaª¡cznik 1: Konstrukcja macierzy A, B i C w rozwi¡zaniu

modelu o zmiennych parametrach

A =



1 01×n 01×n 01×n 0 01×n 01×n

0n×1 In 0n×n 0n×n 0n×1 0n×n 0n×n

0n×1 0n×n In 0n×n 0n×1 0n×n 0n×n

0n×1 0n×n 0n×n In 0n×1 0n×n 0n×n

0 01×n 01×n 01×n 1 01×n 01×n

cy −βc 0n×n 0n×n −βr βf βr

cπ 0n×n 0n×n 0n×n 0n×1 0n×n ωf



,

B(t)
T =



1 01×n 01×n 01×n (1− ρ) (r∗ + π∗ − γππ∗) 01×n 01×n

0n×1 In 0n×n 0n×n 0n×1 0n×n 0n×n

0n×1 0n×n 0n×n 0n×n 0n×1 −βb 0n×n

0n×1 0n×n 0n×n 0n×n 0n×1 0n×n −ωb

0 01×n 01×n 01×n ρ 01×n 01×n

0n×n 0.25 · In In 0n×n (1− ρ) γy
(
(1− α) wT + αaTt

)
βs −γ

0n×n 0n×n 0n×n In (1− ρ) γπ
(
(1− α) wT + αaTt

)
0n×n In



,

C =

 03n+1,2n

I2n

, cπ =



(1− ωb,1 − ωf,1)π∗1

(1− ωb,2 − ωf,2)π∗2
...

(1− ωb,27 − ωf,27)π∗n


, cy =



βr,1r
∗
1

βr,2r
∗
2

...

βr,27r
∗
n


,

γ = diag

[
γ1 γ2 . . . γn

]
, ωf = diag

[
ωf,1 ωf,2 . . . ωf,n

]
,

ωb =
[
ωb,1 ωb,2 . . . ωb,n

]
, βf = diag

[
βf,1 βf,2 . . . βf,n

]
,

βb = diag

[
βb,1 βb,2 . . . βb,n

]
, βr = diag

[
βr,1 βr,2 . . . βr,n

]
,

βs =



1 −βs,1 w2
1−w1

... −βs,1 wn

1−w1

−βs,2 w1
1−w2

1 ... −βs,2 wn

1−w2

...
...

. . .
...

−βs,n w1
1−wn

−βs,n w2
1−wn

... 1


, βc =



βc,1 −βc,1 w2
1−w1

... −βc,1 wn

1−w1

−βc,2 w1
1−w2

βc,2 ... −βc,2 wn

1−w2

...
...

. . .
...

−βc,n w1
1−wn

−βc,n w2
1−wn

... βc,n


.
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Zaª¡cznik 2: Konstrukcja macierzy w rozwi¡zaniu modelu za

pomoc¡ metody Christiano

W modelu rozwi¡zywanym za pomoc¡ metody Christiano: r = 2, α0 =
0n+2×n+2 0n+2×n 0n+2×n

0n×n+2 βf βr

0n×n+2 0n×n ωf

,

α1 =



1 01×n 0 01×n 01×n

0n×1 −In 0n×1 0n×n 0, 25In

(1− ρ) (r∗ + π∗ − γππ∗) 01×n −1 (1− ρ) γy
(
(1− α) wT + αaTt

)
(1− ρ) γπ

(
(1− α) wT + αaTt

)
cy −βc −βr −βs 0n×n

cπ 0n×n 0n×1 γ −In


,

α2 =



−1 01×n 0 01×n 01×n

0n×1 In 0n×1 0n×n 0n×n

0 01×n ρ 01×n 01×n

0n×1 0n×n 0n×1 βb 0n×n

0n×1 0n×n 0n×1 0n×n ωb


, β0 = 0ñ×4n, β1 =



0(n+1)×n 0(n+1)×n 0(n+1)×2n

In 0n×n 0n×2n

0n×n In 0n×2n

01×n 01×n 01×2n


.

Zaª¡cznik 3: zastosowanie metody Christiano do rozwi¡zania

modelu

Macierz M otrzymujemy, ª¡cz¡c zt i zt−1 w jeden wektor i zapisuj¡c system (34) z pomini¦ciem st:18

 α0 0ñ×ñ

0ñ×ñ Iñ


︸ ︷︷ ︸

a

 zt+1

zt

+

 α1 α2

−Iñ 0ñ×ñ


︸ ︷︷ ︸

b

 zt

zt−1

 = 0

Dla macierzy a i b wyznaczamy uogólnion¡ dekompozycj¦ Schura (por. (18)). Macierze Q,Z,S,T
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s¡ uªo»one w ten sposób, »e zera na gªównej przek¡tnej S s¡ ulokowane w dolnym prawym bloku

tej macierzy. Oddzielone w ten sposób lewe górne bloki macierzy S i T oznaczamy odpowiednio

symbolami S11 i T11. Zgodnie z powy»szym podziaªem, dzielimy równie» na bloki ZH =

 ZH1

ZH2

.
Wykorzystujemy dekompozycj¦ na warto±ci i wektory wªasne:

−S−1
11 T11 = PΛP−1

Niech P̃ oznacza wiersze P−1 odpowiadaj¡ce warto±ciom wªasnym o module wi¦kszym od 1. Niech

D =

 P̃ZH1

ZH2

 =

[
D1︸︷︷︸
ñ

D2︸︷︷︸
ñ

]
. Macierz M tworzymy z dolnych ñ wierszy macierzy −D−1

1 D2.

Szukanie macierzy N zaczynamy od zde�niowania dla ka»dego równania i (a zarazem ka»dej kolumny

τ [:,i] w τ ) macierzy Ri, powstaªej przez usuni¦cie z macierzy jednostkowej wierszy odpowiadaj¡cych

elementom zerowym w τ [:,i].

Jej efektem s¡ macierze C =
∑∞
i=0 ΦiVe

(
ΦT
)i
, ϕi =

 RiCRT
i RiΦC

CTΦTRT
i C

, φi =
[

CRT
i ΦC

]

oraz

[
ai aiθ

]
= φiϕ

−1
i , przy czym liczba kolumn w ai równa si¦ liczbie niezerowych elementów w

τ [:,i]. Niech R =



(a1R1)T 0 0 . . . 0

aT1θ I

0 (a2R2)T 0 . . . 0

aT2θ I
...

...
. . .

...

0 0 . . . (añRñ)T 0

aTñθ I



, a R̃ niech b¦dzie zde�niowana

jako R , w której usuni¦to zerowe wiersze wynikaj¡ce z zerowych elementów w τ . Niech d̃ =

R̃vec
[
PTβT0 + βT1

]
, za± q̃ niech b¦dzie zde�niowana jako macierz R̃

(
α0 ⊗PT + (α0A +α1)⊗ I

)
,

w której usuni¦to kolumny o tych samych numerach, co usuni¦te wiersze w R̃. Elementy macierzy

N uzyskujemy z zale»no±ci vec
(
NT
)

= −q̃−1d̃ , przy czym wektor b¦d¡cy wynikiem mno»enia �

przed przeksztaªceniem w macierz NT � uzupeªniamy dodatkowo o zera w miejscach odpowiadaj¡cych

usuni¦tym wierszom w R̃ i usuni¦tym kolumnom w q̃.
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