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Streszczenie: 

W pracy podjęto tematykę makroekonomicznych konsekwencji różnic w sztywnościach 

nominalnych, tj. w częstotliwości zmiany cen w poszczególnych sektorach. Wnioski płynące z 

badań cen jednostkowych (Bils i Klenow, 2004; Dhyne i inni, 2006; Nakamura i Steinsson, 

2008; Macias i Makarski, 2013) wskazują, że poszczególne typy dóbr konsumpcyjnych często 

różnią się pod względem częstotliwości zmiany cen.  

Celem pracy jest analiza tych sztywności w kontekście makroekonomicznym. W swojej 

pracy analizuję różnice w procesach cenotwórczych na gruncie modelu dynamicznej 

stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE). Jest to jedno z najczęściej wykorzystywanych 

narzędzi do analizy skutków gospodarczych polityki pieniężnej. Modele te opisują gospodarkę 

w krótkim i średnim okresie. Podstawą analizy są mikroekonomiczne założenia dotyczące 

zachowania się podmiotów prywatnych, ujęte w zestaw równań opisujących optymalny wybór 

konsumentów i producentów. Zasady rządzące zachowaniem podmiotów uznaje się za stabilne 

w czasie i niezależne od prowadzonej polityki gospodarczej. W efekcie, modele 

makroekonomiczne DSGE zbudowane na ich podstawie są odporne na krytykę Lucasa (Brzoza-

Brzezina, 2011).  Teoretyczne podstawy modeli DSGE czerpią zarówno z modeli realnego 

cyklu koniunkturalnego (RBC), jak i nowej ekonomii keynesistowskiej. Sposób analizy 

optymalnych wyborów reprezentatywnego podmiotu prywatnego, opartych o racjonalne 

oczekiwania, jest analogiczny do metody stosowanej w modelach RBC (Kydland i Prescott, 

1982). Z kolei ugruntowanie DSGE w nowej ekonomii keynesistowskiej pozwala na analizę 

nieneutralnej polityki pieniężnej, dzięki wprowadzeniu do modelu sztywności nominalnych i 

uchylenie założenia o konkurencji doskonałej (Wojtyna, 2000). 

Podstawowa wersja modelu została zbudowana w pracach Rotemberga i Woodforda 

(1997) oraz Claridy, Galíego i Gertlera (1999). Zapoczątkowały one i upowszechniły 
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wykorzystywanie modeli DSGE w analizie skutków polityki gospodarczej. Dla gospodarki 

polskiej, modele tej klasy wykorzystali m.in. Baranowski (2011), Brzoza-Brzezina, Kolasa i 

Makarski (2011), Grabek i Kłos (2012). Podstawowa postać modelu jest często 

rozbudowywana poprzez dodanie m.in. nieneutralnej polityki fiskalnej, gospodarki otwartej, 

nierównowagi na rynkach: pracy oraz finansowym (Christiano, Eichenbaum i Evans, 2005, 

Iacoviello i Neri, 2010, Smets i Wouters, 2007, Blanchard i Galí, 2010, Rabanal i Rubio-

Ramírez, 2005, Kuchta, 2014). 

Z punktu widzenia celu mojej pracy, tj. opisu makroekonomicznych konsekwencji 

sektorowych różnic w sztywnościach zdecydowałam się na uwzględnienie podziału gospodarki 

na dwa sektory. W tym celu korzystam z pracy Benigno i Lopez-Salida (2006), którzy 

zbudowali model DSGE, w którym analizowana jest gospodarka strefy euro, złożona z państw 

charakteryzujących się różnym stopniem sztywności nominalnych. Przy pewnych założeniach 

podobną konstrukcję teoretyczną można wykorzystać do analizy gospodarki jednego kraju, w 

ramach którego funkcjonują sektory produkcji różniące się stopniem sztywności. Zbudowany 

przeze mnie model uwzględnia podział gospodarki na dwa sektory: sektor wytwarzania 

żywności i energii (dobra z tego sektora charakteryzują się niższym poziomem sztywności 

cenowych) oraz wytwarzanie pozostałych dóbr i usług konsumpcyjnych. 

Biorąc pod uwagę fakt, że budowany przeze model jest estymowany dla Polski, 

uwzględniam także rozszerzenie podstawowego modelu o przypadek małej gospodarki otwartej 

(Gali i Monacelli, 2005). 

Estymacji parametrów modelu dokonuję za pomocą metod bayesowskich (algorytm 

Metropolis-Hastings) na danych kwartalnych dla Polski w okresie 1999.1-2017.4. W wyniku 

estymacji przedziałowej możliwa jest weryfikacja hipotezy mówiącej o statystycznie istotnych 

różnicach w sztywnościach cenowych w analizowanych sektorach. Moje dotychczasowe 

wyniki wskazują, że poziom sztywności cenowych w sektorze wytwarzania energii i żywności 

jest istotnie niższy niż w sektorze wytwarzania pozostałych dóbr. Dodatkowo, z porównania 

czynnika bayesowskiego dla modelu z heterogenicznym mechanizmem stanowienia cen 

wynika, że uwzględnienie dwóch sektorów w analizie istotnie poprawia stopień dopasowania 

modelu do danych. 

W przyszłości prezentowany model posłuży jako narzędzie do analizowania skutków 

polityki pieniężnej, w której bank centralny reaguje na alternatywne miary inflacji, w 

szczególności na inflację po wyłączeniu cen energii i żywności (powszechnie stosowana miara 

inflacji bazowej). 

 


