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Makroekonomia zaawansowana

Przedmiot sk lada si ↪e z dwóch cz ↪eści, umownie zwanych teoretyczn ↪a (dr  L. Woźny) i stosowan ↪a (dr M.
Kolasa). Poniżej przedstawiamy syllabus obu cz ↪eści.

Makroekonomia zaawansowana. Cz
↪
eść teoretyczna

T1. Wprowadzenie do metodologii ekonomii. Indukcjonizm, falsyfikacjonizm K. Poppera i jego
krytyka, paradygmaty T. Kuhna i teoria rewolucji naukowych, naukowe programy badawcze I.
Lakatosa ”anarchizm”P. Feyerabenda, M. Friedmana teza o ”nieważnośc”za lożeń - instrumentalizm,
M. Friedmana ”as if”, falsyfikacjonizm w ekonomii, krytyka R. Lucasa, Ekonomia pozytywna a
ekonomia normatywna? gilotyna D. Huma i brzytwa W. Ockhama.
literatura: Blaug (1980): 1-5 lub Boland (1998).

T2. Wprowadzenie do teorii równowagi ogólnej. Gospodarka wymiany. Definicja alokacji dost ↪ep-
nej i Pareto optymalnej. Równowaga Arrow-Debreu (ADCE). (Statyczna) gospodarka z produkcj ↪a
i definicja ADCE. Dyskusja nad twierdzeniami teorii dobrobytu.
literatura: Varian (1992) 17-19.

T3. Wprowadzenie do gospodarki d lugiego okresu. Model wzrostu Solowa. Fakty z zakresu
wzrostu i rozwoju gospodarczego (prezentacja). Definicja gospodarki dynamicznej (jedna firma,
jedno gospodarstwo domowe). Za lożenia o funkcji produkcji i preferencjach. Twierdzenia Eulera.
Model wzrostu Solowa. Wyznaczenia równania ruchu. Definicja stanu ustalonego, jego istnienie i
twierdzenie o zbieżności (konwergencji). Dynamika komparatywna wzgl ↪edem stopy oszcz ↪edności.
Dynamiczna (nie) efektywność. Dodanie post ↪epu technologicznego. Wyznaczenia równania ruchu.
Definicja ścieżki zrównoważonego wzrostu (BGP), jej istnienie i jednoznaczność.
literatura: Barro i Sala-i Martin (2004): 1, Parente i Prescott (1993)

T4. Model wzrostu optymalnego. Problem centralnego planisty. Zapisanie zadania optymal-
izacyjnego. Istnienie, jednoznaczność i wewn ↪etrzność rozwi ↪azania. Wyprowadzenie za pomoc ↪a
metody Lagrange’a warunków koniecznych i wystarczaj ↪acych na wewn ↪etrze rozwi ↪azanie. Warunek
transwersalności. Stan ustalony dla optymalnego rozwi ↪azania a optymalne rozwi ↪azanie pod warunk-
iem stanu ustalonego (z lota regu la a zmodyfikowana z lota regu la). Diagram fazowy (wyprowadzenie
i rysunek).
literatura: Wickens (2008): 2.1-2.4, 3.1-3.4

T5. Model wzrostu optymalnego. Równowaga Arrow-Debreu a równowaga sekwencyjna.
Definicja równowagi ADCE dla gospodarki dynamicznej. Wyprowadzenie warunków koniecznych
i wystarczaj ↪acych na ADCE. Warunki braku arbitrażu. ADCE w stanie ustalonym. Definicja
równowagi sekwencyjnej dla gospodarki dynamicznej i no-Ponzi game. Rozszerzenia modelu o
rz ↪ad i liniowe podatki. Dwa sposoby rozdysponowania dochodów podatkowych. Wyprowadze-
nie warunków koniecznych i wystarczaj ↪acych na ADCE. Zaburzenia optymalności. Metody anal-
izowania i porównywania dobrobytu (welfare). Definicja gospodarki z elastyczn ↪a podaż ↪a pracy.
Rozwi ↪azanie problemu centralnego planisty oraz definicja i charakterystyka ADCE. Dyskusja nad
postaci ↪a funkcji użyteczności a świetle BGP. Wyprowadzenie użyteczności CIES. Kalibracja a es-
tymacja modelu.
literatura: Wickens (2008): 4

T6. Wzrost endogeniczny. Model AK. Rozwi ↪azanie optymalne. Definicja i rozwi ↪azanie ADCE.
BGP, (liniowe) podatki i rola rz ↪adu. Model Romera (ma le k, duże K) ze skończona liczb ↪a firm.
Rozwi ↪azanie optymalne i równowaga ADCE. Rola (liniowych) podatków. Rola korzyści skali w
zagregowanej funkcji produkcji dla BGP. Model Romera z endogenicznym R&D. Wprowadzenie:
model konkurencji monopolistycznej i wyprowadzenia indeksów cenowych (skończona liczba firm).
Symetryczna równowaga w konkurencji monopolistycznej. Endogenizacja liczby firm. Koszty sta le,
korzyści skali i istnienie równowagi doskonale konkurencyjnej. Definicja gospodarki Romera: (sektor
R&D, sektor dóbr pośrednich (konkurencja monopolistyczna), sektor dóbr finalnych, konsumenci).
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Rozwi ↪azanie optymalne i równowaga ADCE.
literatura: Wickens (2008): 3.5-3.6, Dixit i Stiglitz (1977), Ljungqvist i Sargent (2005): 14.

T7. Wprowadzenie do metod rekursywnych. Zasada optymalności. Funkcja wartości dla mod-
elu ze skończonym horyzontem czasowym. Granica ci ↪agu funkcji wartości (wyd lużanie horyzontu
analizy). Przyk lady. Definicja przestrzeni metrycznej i odwzorowania zbliżaj ↪acego. Twierdzenia
Banacha (bez dowodu). Formalne zapisanie problemu rekursywnego dla nieskończonego hory-
zontu czasowego. Warunki wystarczaj ↪ace Blackwella na odwzorowanie zbliżaj ↪ace (bez dowodu).
W lasności funkcji wartości (ci ↪ag lość, monotoniczność, wkl ↪es lość i równoczkowalność). Twierdzenie
Benveniste-Scheinkmana (bez dowodu). Charakterystyka optymalnej polityki. Programowanie dy-
namiczne w warunkach niepewności. Zapisanie problemu i dyskusja.
literatura: Stokey, Lucas i Prescott (1989): 4-5.

T8. Model wzrostu optymalnego i równowaga konkurencyjna rekursywnie. Wprowadzenie
ryzyka i oczekiwań. Definicja równowagi rekursywnej z elastyczn ↪a podaż ↪a pracy. Istnienie i
charakterystyka rozwi ↪azania. Równowaga ogólna z niepewności ↪a. Gospodarka wymiany: definicja
ADCE i równowagi z rynkami ubezpieczeń, równowaga Radnera. Gospodarka z produkcj ↪a. Mo-
tywacja dla użycia metod rekursywnych. Definicja równowagi rekursywnej z elastyczn ↪a podaż ↪a
pracy oraz w warunkach ryzyka.
literatura: Stokey, Lucas i Prescott (1989): 6-10, 15-16, Ljungqvist i Sargent (2005): 7,12, Wickens
(2008) 2.5-2.8,9,14, Kydland i Prescott (1982).

T9. Hipoteza dochodu permanentnego i racjonalnych oczekiwań. Model samoubezpieczenia od
niepewnego dochodu w warunkach braku rynków ubezpieczeniowych. Zdefiniowanie hipotezy do-
chodu permanentnego w oparciu o sta ly mnożnik Lagrangea. Równowaga rekursywna w warunkach
racjonalnych oczekiwań. Równanie Bellmana i ograniczenia kredytowe. Dyskusja i intuicja wyniku.
literatura: Ljungqvist i Sargent (2005): 16.

T10. Modele poszukiwań (rynek pracy). Definicja gospodarki (neutralność wzgl ↪edem ryzyka). Za-
pisanie równania Bellmana i wyprowadzenie optymalnej strategii akceptacji ofert pracy. Statyka
komparatywna (dyskonto i zasi lek dla bezrobotnych). Model z możliwości ↪a utraty pracy i wyprowadze-
nie stopy bezrobocia w stanie ustalonym. Rozszerzenia: dobrowolna rezygnacja z pracy, endo-
geniczna intensywność poszukiwań, zmienność wynagordzenia w trakcie pracy.
literatura: Cahuc i Zylberberg (2004): 3, Ljungqvist i Sargent (2005): 6.

T11. Model nak ladaj
↪

acych si
↪
e pokoleń. Definicja gospodarki wymiany i ADCE. Rozwi ↪azanie ADCE

i przyk lad nieoptymalności Pareto ADCE. Przyczyna nieoptymalności i rola cen. Definicja gospo-
darki i ADCE dla gospodarki z produkcj ↪a. Rozwi ↪azanie i charakterystyka ADCE. (Implicite) rów-
nanie ruchu kapita lu. Przyk lad: użyteczność CIES i produkcji Cobb-Douglasa. Istnienie i wielość
stanów ustalonych.
literatura: Wickens (2008): 6.3, Blanchard i Fischer (1989): 3, Ljungqvist i Sargent (2005): 9.

T12. Gospodarki heterogenicznych podmiotów. Niezupe lne rynki i model Bewleya. Het-
erogeniczność gospodarstw domowych (Hugget, Aiyagari). Poj ↪ecie miary. Równowaga rekursywna
dla gospodarki dynamicznej: definicja i przyk lady. Stan ustalony, miary niezmiennicze i ich istnie-
nie. Model rynków niezupe lnych: samoubezpieczenia od stochastycznego zatrudnienia. Równanie
Bellmana. Istnienie miary niezmienniczej. Ograniczenia kredytowe i wyp lacalności. Przyk lady i
dyskusja. Rysunek Aiyagari.
literatura: Huggett (1993), Aiyagari (1994), Hopenhayn (1992), Ljungqvist i Sargent (2005): 17,
ograniczenia kredytowe i wyp lacalności Alvarez i Jermann (2000), Kehoe i Levine (2001).

T13. Gospodarki z niewypuk lościami. Motywacja modelowania niewypuk lości. Przyk lad z rynku
pracy: niepodzielna podaż pracy (Rogerson, Hansen). Definicja równowagi doskonale konkuren-
cyjnej. Podaż pracy w warunkach niepodzielności. Rola randomizowania. Równowaga w warunkach
loterii: definicja i charakterystyka. Równowaga w warunkach loterii z ubezpieczeniami: definicja i
charakterystyka. Podsumowanie i dyskusja innych niewypuk lości.
literatura: Rogerson (1988), Prescott (2003).
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Makroekonomia zaawansowana. Cz
↪
eść stosowana

S1. Model realnego cyklu koniunkturalnego. Charakterystyka cyklu - fakty empiryczne. Metody
ekstrakcji cyklu: filtr Hodricka-Prescotta. Podstawowy model realnego cyklu. Kalibracja mod-
elu. Szok technologiczny. Rozwi ↪azanie stochastyczne modelu: analiza dopasowania momentów.
Rozwi ↪azanie zdecentralizowane i zcentralizowane. Zmienne wykorzystanie mocy wytwórczych. Niepodzielna
praca.
literatura podstawowa: Wickens (2008): 14, Romer (2005): 4
literatura uzupe lniaj

↪
aca: Kolasa (2012), Hansen (1985), King i Rebelo (2000)

S2. Rozwi
↪

azywanie modeli DSGE. Trudności z rozwi ↪azaniem modelu w formie wyj́sciowej. Aproksy-
macja logarytmiczno-liniowa. Rozwi ↪azywanie liniowych modeli z racjonalnymi oczekiwaniami. Metoda
Blancharda-Kahna. Aproksymacje wyższego rz ↪edu.
literatura podstawowa: Canova (2007): 2
literatura uzupe lniaj

↪
aca: Uhlig (1999), Blanchard i Kahn (1980)

S3. Pieni
↪

adz i polityka pieni
↪
eżna w modelach z elastycznymi cenami. Pieni ↪adz - fakty em-

piryczne. Model cash-in-advance. Pieni ↪adz w funkcji użyteczności. Model z czasem na zakupy.
Koszty transakcyjne. Koszty inflacji. Regu la Friedmana.
literatura podstawowa: Wickens (2008): 8
literatura uzupe lniaj

↪
aca: Walsh (2010): 1-3

S4. Konkurencja monopolistyczna. Model cyklu ze sztywnymi cenami Sztywność cen - fakty
empiryczne. Mikroekonomiczne źród la sztywności cen. Agregator Dixita-Stiglitza i indywidualne
krzywe popytu. Ustalanie cen w konkurencji monopolistycznej przy braku sztywności. Schemat
Taylora. Schemat Calvo. Koszty zmian cen - model kosztów menu i model Rotemberga. Dyspersja
cen jako źród lo nieefektywności. Podstawowy model nowokeynesistowski. Krzywa IS. Krzywa
Phillipsa. Regu la stopy procentowej. Szoki popytowe i podażowe.
literatura podstawowa: Wickens (2008): 9, Gali (2008): 3
literatura uzupe lniaj

↪
aca: Taylor (1980), Rotemberg (1982), Calvo (1983), Golosov i Lucas (2007)

S5. Polityka pieni
↪
eżna w warunkach sztywności cenowych. Produkt naturalny i efektywny.

Naturalna stopa procentowa. Wymienność stabilizacji luki popytowej i inflacji. Regu la Taylora.
Polityka dyskrecjonalna i oparta na regu lach. Funkcja straty banku centralnego wyprowadzona z
użyteczności gospodarstw domowych. Funkcje straty typu ad hoc.
literatura podstawowa: Wickens (2008): 13, Gali (2008): 4, 5
literatura uzupe lniaj

↪
aca: Woodford (2003): 6-8; Clarida, Gali i Gertler (1999)

S6. Gospodarka otwarta: mi
↪
edzynarodowy przep lyw dóbr i kapita lu. Rachunek obrotów

bież ↪acych, bilans p latniczy, kursy walutowe - fakty empiryczne. Koszyk dóbr i ograniczenie budże-
towe gospodarstw domowych w gospodarce otwartej. Kompletne i niekompletne mi ↪edzynarodowe
rynki finansowe. Nieubezpieczony parytet stóp procentowych. Alternatywne domkni ↪ecia modeli
gospodarki otwartej w warunkach niekompletnych rynków.
literatura podstawowa: Wickens (2008): 7, Barro i Sala-i Martin (2004): 3.3, 3.4
literatura uzupe lniaj

↪
aca: Obstfeld i Rogoff (1996), Schmitt-Grohe i Uribe (2003)

S7. Model cyklu dla gospodarki otwartej. Podstawowy model dwukrajowy. Przypadek graniczny:
ma la otwarta gospodarka. Ustalanie cen w gospodarce otwartej: prawo jednej ceny i mi ↪edzynaro-
dowa dyskryminacja cenowa. Ustalanie cen w warunkach sztywności cenowych: rola denominacji
cen. Dobra handlowe i niehandlowe. Koszty dystrybucji.
literatura podstawowa: Wickens (2008): 7, 9, 12
literatura uzupe lniaj

↪
aca: Obstfeld i Rogoff (1996), Walsh (2010): 9

S8. Teoria inwestycji. Stopa zwrotu z kapita lu. Koszty dostosowań inwestycji. Q Tobina. Asymetria
informacji i problem agencji jako źród lo frykcji finansowych. Model ograniczenia zastawowego
(collateral constraint). Premia za ryzyko w modelu akceleratora finansowego.
literatura podstawowa: Romer (2005): 8
literatura uzupe lniaj

↪
aca: Kiyotaki i Moore (1997), Bernanke, Gertler i Gilchrist (1999)

S9. Teoria konsumpcji i wycena instrumentów finansowych. Ryzykowne aktywa. Model Con-
sumption CAPM. Wycena aktywów. Equity premium puzzle.
literatura podstawowa: Wickens (2008): 10-11, Romer (2005): 7
literatura uzupe lniaj

↪
aca: Mehra i Prescott (1985)
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Zaliczenie przedmiotu nast ↪epuje po zdobyciu przynajmniej 60 punktów. Punkty można zdobywać
poprzez: egzamin - max. 50p, oraz zadania domowe - max. 50p. Osoby, które uzyskaj ↪a przynajmniej 60
punktów otrzymuj ↪a ocen ↪e przeskalowan ↪a do oceny osoby z najwyższ ↪a liczb ↪a punktów.

Na egzaminie obowi ↪azuj ↪a wszystkie zadania i zagadnienia poruszone na wyk ladzie i umieszczone na
stronie. Sukcesywnie na stronie b ↪ed ↪a pojawić si ↪e listy z zadaniami domowymi. Każda z list b ↪edzie
zawiera la kilka zadań, za terminowe rozwi ↪azanie których można uzyskać punkty.

Podstawow
↪

a ksi
↪

ażk
↪

a do przedmiotu jest Wickens (2008). Wi ↪ecej o wzroście gospodarczym można
znaleźć w Acemoglu (2009), a o modelach klasy OLG w De la Croix i Michel (2002). Osobom zain-
teresowanym zagadnieniami z zakresu teorii pieni ↪adza i polityki monetarnej poleca si ↪e ksi ↪ażki Walsh
(2010), Gali (2008) oraz Woodford (2003). Przegl ↪ad zagadnień z zakresu mi ↪edzynarodowych stosunków
gospodarczych można znaleźć w Obstfeld i Rogoff (1996), a z zakresu rynku pracy w Cahuc i Zylberberg
(2004).

Alternatywnie można korzystać z podr ↪eczników prezentuj ↪acych teori ↪e makroekonomii w modelach
z czasem ci ↪ag lym: Barro i Sala-i Martin (2004) oraz cz ↪eściowo Blanchard i Fischer (1989), Romer (2005)
dost ↪epn ↪a także w j ↪ezyku polskim Romer (2000). W Chiang (1992) można znaleźć intuicyjne wprowadzenie
do metod optymalizacji w czasie ci ↪ag lym. Wyk lad metod rekursywnych dla ekonomistów prezentuj ↪a
Stokey, Lucas i Prescott (1989).

Niekóre z mawianych na zaj ↪eciach problemów wymagaj ↪a zastasowania metod numerycznych. Stu-
dentom zainteresowanym sposobami ich implementacji na komputerze polecamy wyk lad Modelowanie
makroekonomiczne oraz opracowania Canova (2007), Judd (1998) i Klima (2005), a także bardziej
formalne uj ↪ecie Atkinson i Han (2009).

W studiowaniu mog ↪a być przydatne wyszukiwarki tekstów naukowych m.in.: econpapers.repec.org,
ideas.repec.org i scholar.google.com; biblioteki artyku lów np. www.jstor.org, www.sciencedirect.
com i www.nber.org, a dla osób pisz ↪acych w lasne teksty także uwagi H. Variana w tekście How to build
an economic model in your spare time.

Wszystkim zainteresowanym teori ↪a ekonomii polecamy także spotkania Warsaw Economic Semi-
nars (sites.google.com/site/warsaweconseminars/).
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