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WspóïczeĂnie duĝe znaczenie przypisuje siÚ roli oczekiwañ inflacyjnych jednostek (podmiotów gospodarczych i osób fizycznych) w procesach cenotwórczych
(choÊ zdania na temat racjonalnoĂci oczekiwañ mogÈ byÊ podzielone). W sytuacji,
gdy banki centralne (BC) realizujÈ strategiÚ bezpoĂredniego celu inflacyjnego, pomiar i analizÚ oczekiwañ, jak równieĝ moĝliwoĂÊ oddziaïywania na nie, uznaje siÚ
za kluczowe dla prowadzenia skutecznej (wiarygodnej) polityki pieniÚĝnej. Moĝna
Ămiaïo stwierdziÊ, ĝe wïaĂnie tym waĝnym zagadnieniom poĂwiÚcona jest recenzowana publikacja.
W monografii oczekiwania inflacyjne (przede wszystkim konsumentów, ale równieĝ przedsiÚbiorstw i rynków finansowych) sÈ traktowane w sposób swoisty: sÈ
one analizowane w zestawieniu z prognozami inflacji publikowanymi przez banki
centralne 7 krajów: Czech, Polski, Rumunii, WÚgier, Norwegii, Szwecji i Wielkiej
Brytanii od momentu, gdy banki rozpoczÚïy publikacje prognoz inflacji (czyli najwczeĂniej od 1998 roku w Anglii, a najpóěniej od sierpnia 2005 roku w przypadku
Rumunii) do koñca 2014 roku. Autorka zakïada, zgodnie ze wspóïczesnymi koncepcjami polityki monetarnej, ĝe prognoza inflacji jest podstawowym narzÚdziem
banku centralnego, dziÚki któremu moĝe on wpïywaÊ na oczekiwania uczestników
ĝycia gospodarczego, czy (jak siÚ okreĂla) moĝe „zarzÈdzaÊ oczekiwaniami inflacyjnymi” (stÈd tytuï monografii). Przeprowadzone badanie empiryczne ma na celu
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ustalenie, czy (a wïaĂciwiej: w jak duĝym stopniu) prognozy publikowane przez
banki centralne majÈ w rzeczywistoĂci wpïyw na ksztaïtowanie siÚ oczekiwañ inflacyjnych.
Oczywiste jest, ĝe nie tylko publikowane prognozy inflacji powinny mieÊ wpïyw
na oczekiwania inflacyjne. Juĝ wobec faktu, ĝe banki centralne przyjmujÈ strategiÚ
bezpoĂredniego celu inflacyjnego, waĝne jest samo okreĂlenie tego celu, majÈce
stanowiÊ kotwicÚ dla oczekiwañ inflacyjnych. ZakïadajÈc natomiast podstawowe
zrozumienie mechanizmów oddziaïywania instrumentów polityki pieniÚĝnej, nie
bez znaczenia powinny pozostawaÊ równieĝ decyzje komitetu monetarnego wbzakresie poziomu stóp procentowych. Z tego wzglÚdu w pracy spróbowano równieĝ
zweryfikowaÊ, czy istnieje zaleĝnoĂÊ miÚdzy ĂcieĝkÈ stóp procentowych, publikowanÈ przez BC, a oczekiwaniami konsumentów.
Co wiÚcej, oprócz pomiaru siïy zaleĝnoĂci, Autorka stara siÚ zweryfikowaÊ hipotezÚ, ĝe róĝnÈ w poszczególnych krajach siïÚ wspóïzaleĝnoĂci miÚdzy kierunkami
zmian oczekiwañ inflacyjnych i kierunkami zmian centralnych prognoz inflacji
moĝna uzasadniÊ. Po pierwsze, siïa zaleĝnoĂci powinna byÊ tym wyĝsza, im wyĝsze
sÈ uzyskane przez BC oceny wiarygodnoĂci prowadzonej przez nie polityki pieniÚĝnej. Po drugie, siïa zaleĝnoĂci powinna byÊ powiÈzana z kwestiami zwiÈzanymi
zb opracowywaniem, upublicznianiem i stopniem wykorzystania przez komitety
monetarne prognoz inflacji, w tym czÚstotliwoĂÊ i zakres projekcji BC. Innymi
sïowy, oprócz podniesienia znaczenia wiarygodnoĂci BC, w monografii wyraěnie
sformuïowano hipotezÚ, ĝe siïa zaleĝnoĂci oczekiwañ inflacyjnych od centralnych
prognoz inflacji zaleĝy pozytywnie od stopnia konsekwencji banku centralnego
wbstosowaniu celowania w prognozÚ inflacji (inflation forecast targeting, IFT)1.
Nie bez powodu recenzjÚ tej ksiÈĝki zaczynam od opisu celu badañ empirycznych i hipotez badawczych. Uwaĝam bowiem, ĝe wïaĂnie w czÚĂci empirycznej
moĝna wskazaÊ najwiÚcej atutów monografii, w tym zakres i pracochïonnoĂÊ podjÚtych prac oraz oryginalnoĂÊ przyjÚtych rozwiÈzañ metodologicznych. CzÚĂÊ empiryczna stanowi równieĝ element odróĝniajÈcy tÚ monografiÚ od innych opracowañ
zwiÈzanych z koncepcjami wspóïczesnej polityki pieniÚĝnej. Zanim przedstawiÚ
szczegóïy dotyczÈce zakresu i metody badania, wypada jednak, chociaĝ krótko,
przedstawiÊ strukturÚ monografii. Po prezentacji treĂci poszczególnych rozdziaïów
ïatwiej bÚdzie sformuïowaÊ ewentualne uwagi, co w gruncie rzeczy jest obowiÈzkiem recenzenta.

1

Celowanie w prognozÚ jest jednÈ z koncepcji strategii BCI, sformuïowanÈ przez. L.E.O. Svenssona w 1996 roku. Zgodnie z tÈ koncepcjÈ, najogólniej, komitety monetarne powinny wykorzystywaÊ prognozy inflacji ustalone dla okreĂlonego horyzontu czasowego przy podejmowaniu
decyzji dotyczÈcych stóp procentowych. EwolucjÚ tej idei przedstawiono w K. Tura, Projekcja
inflacji banku centralnego, Diffin, Warszawa 2015.
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Pierwszy rozdziaï to syntetyczny opis genezy wspóïczesnej teorii monetarnej.
Znajdziemy tu krótki przeglÈd poglÈdów na skutecznoĂÊ polityki pieniÚĝnej i moĝliwoĂci realizacji celów ogólnogospodarczych, poczynajÈc od szkoïy keynesowskiej
i monetarnej, poprzez nowÈ szkoïÚ klasycznÈ, szkoïÚ realnego cyklu koniunkturalnego, nowÈ szkoïÚ keynesowskÈ, a koñczÈc na nowej syntezie neoklasycznej,
zgodnie z którÈ stabilizowanie inflacji powinno byÊ celem priorytetowym polityki
pieniÚĝnej. Przedstawiono równieĝ krytykÚ i Ăcieĝki rozwoju nowej syntezy neoklasycznej, wskazujÈc jednoczeĂnie przykïadowe badania empiryczne poĂwiÚcone tej
koncepcji. Niestety, zwykle tak jest, ĝe próba bardzo syntetycznego przedstawienia
skomplikowanych koncepcji teoretycznych odbija siÚ negatywnie na jasnoĂci wywodów i braku zdefiniowania pewnych kluczowych pojÚÊ.
Rozdziaï drugi poĂwiÚcony jest koncepcjom teoretycznym na temat sposobu
formuïowania oczekiwañ inflacyjnych, w tym teorii epidemiologicznych oczekiwañ,
która uzasadnia podjÚtÈ w badaniach próbÚ ustalenia moĝliwych opóěnieñ. Co waĝne, w rozdziale tym dokonano przeglÈdu metod pomiaru oczekiwañ inflacyjnych,
w sposób szczegóïowy traktujÈc metodÚ bezpoĂredniÈ, to jest badania ankietowe.
Autorka pokazuje, jak oczekiwania poszczególnych respondentów, zagregowane
wbpostaci procentowej struktury odpowiedzi na pytanie o kierunek i zakres moĝliwych w okreĂlonym horyzoncie czasu zmian cen, mogÈ zostaÊ skwantyfikowane,
aby uzyskaÊ jeden miernik, bÚdÈcy szacunkiem oczekiwañ inflacyjnych w badanej
zbiorowoĂci2. W sposób klarowny przedstawia zastosowanÈ w dalszej czÚĂci pracy
skorygowanÈ metodÚ Carlsona-Parkina, która umoĝliwia ustalenie, jaka jest oczekiwana roczna procentowa zmiana poziomu cen. Z obowiÈzku zauwaĝÚ tylko dwa
bïÚdy w oznaczeniach: na str. 53 powinno byÊ: „jeĝeli oczekiwana zmiana cen zawiera siÚ w przedziale (–l, l)”, a na str. 55 powinno byÊ: „s i l – parametry opisujÈce
przedziaïy wraĝliwoĂci”.
Rozdziaï trzeci rozwija wÈtek moĝliwoĂci zarzÈdzania oczekiwaniami inflacyjnymi w powszechnie stosowanej przez BC strategii bezpoĂredniego celu inflacyjnego.
Przedstawiono w nim gïówne elementy strategii i ich zwiÈzek z moĝliwoĂciÈ oddziaïywania na oczekiwania. PodkreĂlono znaczenie komunikacji BC z otoczeniem,
sposobu sygnalizowania intencji banku w procesie oddziaïywania na oczekiwania.
Opisano znane definicje przejrzystoĂci banku oraz wady i zalety wysokiego stopnia
otwartoĂci BC, na podstawie szerokiego przeglÈdu literatury. Na koniec dowiemy
siÚ, od kiedy 7 banków, wybranych do analizy, wprowadziïo strategiÚ BCI, w jaki
sposób okreĂlajÈ one cel inflacyjny oraz poznamy inne elementy ich strategii, w tym
te, które mogïy nie sprzyjaÊ oddziaïywaniu na oczekiwania.

2

Jako ekonometryk muszÚ zauwaĝyÊ, ĝe uzyskanÈ ocenÚ oczekiwanej inflacji w monografii okreĂla siÚ jako oczekiwanÈ inflacjÚ, co oczywiĂcie nie jest tym samym. Ale rozumiem, ĝe takie
nazewnictwo stosuje siÚ równieĝ w praktyce dla uproszczenia.
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Rozdziaï kolejny, czwarty, przedstawia rodzaje prognoz inflacji, jakie mogÈ byÊ
publikowane przez banki centralne, a takĝe najwaĝniejsze argumenty w dyskusji
naukowej nad optymalnym zakresem ogïaszanych informacji (i otwartoĂciÈ wbkwestii systemu prognostycznego w BC), w tym potencjalne korzyĂci i zagroĝenia zwiÈzane z publikowaniem Ăcieĝki stóp procentowych, która jest spójna zb prognozÈ
inflacji. Bliĝej przedstawiono równieĝ koncepcjÚ celowania w prognozÚ, zgodnie
zb którÈ (najogólniej) komitet monetarny powinien podejmowaÊ decyzje zgodne
zb prognozÈ inflacji. Na koniec M. Szyszko przedstawia bardzo krótki opis systemów prognozowania inflacji w badanych krajach – niestety, podobnie jak wb rozdziale pierwszym, próba streszczenia skomplikowanego tematu koñczy siÚ tym,
ĝe czytelnik ma wiÚcej pytañ niĝ odpowiedzi. Z drugiej strony szczegóïowy opis
systemów prognostycznych nie byï celem Autorki, wiÚc pozostaje mi co najwyĝej
poleciÊ spoĂród polskojÚzycznych szersze opracowania tego tematu3.
Rozdziaï piÈty monografii ma bardzo duĝÈ wagÚ, bowiem Autorka przedstawia
w nim i stosuje autorskÈ propozycjÚ pomiaru stopnia realizacji przez bank centralny koncepcji celowania w prognozÚ, co zasïuguje na docenienie i uwagÚ. Zaproponowany miernik IFT ma, pod wzglÚdem technicznym, podobnÈ konstrukcjÚ
jak indeks Eijffingera-Geraats transparentnoĂci banku centralnego. Jest de facto
modyfikacjÈ innego miernika, równieĝ zaproponowanego przez AutorkÚ (w innej
publikacji4) – miernika przejrzystoĂci systemu prognozowania inflacji. W przypadku ustalania wartoĂci wskaěnika IFT bank centralny zostaje oceniony w kilku
pïaszczyznach, w tym w pïaszczyěnie wykorzystania prognoz inflacji (czy decyzja
jest zgodna z projekcjÈ inflacji, kiedy zostaïa podjÚta i czy powoïano siÚ na prognozÚ w momencie ogïoszenia decyzji). W kaĝdej pïaszczyěnie bank otrzymuje ocenÚ
czÈstkowÈ (liczbÚ punktów), które to oceny sïuĝÈ do ustalenia wartoĂci miernika
IFT. Nie chcÈc pomniejszaÊ wagi i oryginalnoĂci tego autorskiego pomysïu, sugerujÚ jednak, by Autorka dla jasnoĂci wskazaïa (w kolejnych edycjach), ĝe miernik
powstaje poprzez skumulowanie wyników czÈstkowych, a nie uĂrednienie (jak to
bywa z kolei przy czÚsto stosowanych miernikach syntetycznych). SugerujÚ równieĝ, by zmieniÊ tytuïy schematów 9 i 10 ze „ZgodnoĂÊ decyzji z prognozÈ warunkowÈ/bezwarunkowÈ” na „Pomiar zgodnoĂci….”.
W rozdziale piÈtym Autorka przedstawia równieĝ uzyskane wb badaniu empirycznym wartoĂci wskaěnika IFT, wskaěnika przejrzystoĂci systemu prognostycznego w badanych bankach oraz miernika zgodnoĂci decyzji z prognozÈ. DoceniajÈc
nakïad potrzebnej pracy (analizÈ objÚto, w zaleĝnoĂci od banku, od 33 do 82bmomentów opublikowanych prognoz i zachowañ komitetów monetarnych), muszÚ

3
4

Przykïadowo: K. Tura, Projekcja inflacji..., op. cit.
M. Szyszko, PrzejrzystoĂÊ systemów prognozowania inflacji, [w:] Polityka pieniÚĝna wobec wyzwañ wspóïczesnych gospodarek, (red.) M. Szyszko, tom 56, nr 5, Wydawnictwo Naukowe WSB
wbPoznaniu, Poznañ 2014.
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zwróciÊ uwagÚ, ĝe sposób i zakres prezentacji wyników pozostawiaÊ moĝe niedosyt.
Przede wszystkim Autorka przedstawia tylko ĂredniÈ wartoĂÊ wskaěnika IFT uzyskanego w okresie badawczym (i innych mierników)5. Tymczasem zagadnienie jest
na tyle ciekawe, ĝe powstajÈ pytania o zmiennoĂÊ wskaěnika i tendencjÚ rozwojowÈ
w poszczególnych bankach. Podobna uwaga nasuwa siÚ równieĝ podczas lektury
kolejnego, ostatniego rozdziaïu, a dotyczy sposobu i zakresu prezentacji wyników
pomiaru wiarygodnoĂci banków. W czÚĂci metodycznej Autorka opisuje trzyb zastosowane mierniki wiarygodnoĂci analizowanych banków; niestety, prezentacja
wyników sprowadza siÚ tylko do podania ich Ărednich wartoĂci dla poszczególnych
banków. JeĂli ze wzglÚdu na zmiennoĂÊ wyników szczegóïowych zdecydowano siÚ
na uĂrednianie, to moĝe warto rozwaĝyÊ ĂredniÈ kroczÈcÈ, by zidentyfikowaÊ ewentualne tendencje.
PozostajÈc jeszcze przy kwestii prezentowanych i ustalanych wskaěników wiarygodnoĂci, pozwolÚ sobie na uwagÚ, ĝe wskaěniki te mogïy byÊ prezentowane razem z innymi wskaěnikami w rozdziale piÈtym, a nie w rozdziale szóstym, który
skupia siÚ juĝ na pomiarze i analizie siïy zaleĝnoĂci miÚdzy prognozami inflacji
ab oczekiwaniami. Ponadto muszÚ siÚ nieco krytycznie odnieĂÊ do poczynionych
wbmonografii interpretacji dotyczÈcych wskaěnika W3 (str. 137). Jego wartoĂÊ zaleĝy od bezwzglÚdnej róĝnicy miÚdzy zrealizowanym poziomem inflacji a celem
inflacyjnym banku centralnego, a zaleĝnoĂÊ tÚ opisuje funkcja wykïadnicza z ujemnÈ stopÈ wzrostu (moduï wspomnianej róĝnicy jest argumentem funkcji). Autorka pisze, ĝe przy wysokich wartoĂciach argumentu funkcji wartoĂÊ tego miernika
wiarygodnoĂci spada szybciej niĝ przy niskich wartoĂciach argumentu – jest jednak
dokïadnie na odwrót: jeĝeli róĝnica miÚdzy rzeczywistÈ inflacjÈ a poziomem zakïadanym przez bank centralny powiÚksza siÚ z poziomu 1 p.p. do poziomu 2 p.p., to
ma to ogromny wpïyw na wartoĂÊ miernika wiarygodnoĂci: spada on z poziomu
60,7 do 36,8. Tymczasem, czysto teoretycznie, w przypadku nieefektywnie prowadzonej polityki pieniÚĝnej, gdy róĝnica miÚdzy CPI a zakïadanym celem jest duĝa
i zwiÚksza siÚ z 5 p.p. do 6 p.p., to miernik wiarygodnoĂci przyjmuje niskÈ wartoĂÊ
i spada z poziomu 8,2 do okoïo 5.
Autorka wyraěnie stwierdza, ĝe bank centralny moĝna uznaÊ za wiarygodny
„gdy wartoĂÊ wskaěnika mieĂci siÚ w przedziale od 0 do 1”. Tymczasem ïatwo
sprawdziÊ, ĝe zastosowany miernik nie moĝe przyjÈÊ wartoĂci spoza tego przedziaïu
– czy zatem kaĝdy bank zawsze moĝna uznaÊ za wiarygodny? Jestem przekonana,
ĝe doszïo tu do niezamierzonej nieĂcisïoĂci rozwaĝañ – Autorka piszÈc o wskaěniku
W3, nie próbuje ustaliÊ, jaki powinien osiÈgaÊ poziom ten wskaěnik, lecz jakiego
poziomu nie powinna przekraczaÊ róĝnica miÚdzy celem inflacyjnym abosiÈgniÚtym
poziomem CPI.
5

Dodatkowo warto krótko wyjaĂniÊ, jak ustala siÚ procentowÈ wartoĂÊ mierników, poniewaĝ nie
musi to byÊ oczywiste dla czytelnika.

171

Bezpieczny Bank
2(63)/2016

Autorka pisze, ĝe zastosowany miernik wiarygodnoĂci jest modyfikacjÈ wskaěnika przejrzystoĂci polityki pieniÚĝnej zaproponowanego pierwotnie przez Kia ibPatrona, nie precyzujÈc jednakĝe, kto jest autorem tej modyfikacji.
Rozdziaï szósty, podobnie jak rozdziaï piÈty, ma charakter metodyczno-empiryczny. Przedstawiono w nim metodÚ badania siïy wspóïzaleĝnoĂci miÚdzy oczekiwaniami inflacyjnymi a prognozami inflacji oraz przeprowadzono dodatkowÈ analizÚ uzyskanych wyników w celu ustalenia, czy siïÚ zaleĝnoĂci moĝna merytorycznie
wyjaĂniÊ na tle uzyskiwanych przez banki mierników: miernika IFT, miernika
zgodnoĂci decyzji komitetu monetarnego z prognozÈ oraz miernika wiarygodnoĂci.
Naleĝy wyraěnie podkreĂliÊ i doceniÊ fakt, ĝe przeprowadzenie badañ empirycznych wymagaïo od Autorki ĝmudnej pracy z materiaïami ěródïowymi – publikacjami o, niestety, róĝnej czÚstotliwoĂci, co wiÈzaïo siÚ z opracowaniem kompromisowych rozwiÈzañ. Praca ta byïa konieczna, by stworzyÊ szeregi czasowe danych,
które mogÈ byÊ poddane analizie iloĂciowej. W zakresie prognoz inflacji informacje
pobrano z Raportów o inflacji, a ĝe sposób publikacji prognoz inflacji nie jest jednakowy w czasie i w poszczególnych bankach, Autorka sïusznie wprowadza jednolity
sposób kwantyfikacji (kodowania) tych prognoz (w zaleĝnoĂci od poïoĝenia Ăcieĝki
centralnej wzglÚdem celu inflacyjnego). Kodowaniu poddano równieĝ ĂcieĝkÚ stóp
procentowych zgodnÈ z prognozÈ inflacji.
Informacje dotyczÈce oczekiwañ inflacyjnych uzyskano z róĝnych ěródeï, bowiem badano oczekiwania w podziale na konsumentów, przedsiÚbiorstwa i rynki
finansowe. CechÈ wyróĝniajÈcÈ tÚ monografiÚ jest skupienie siÚ na konsumentach.
Dane o oczekiwaniach tej grupy w przypadku wiÚkszoĂci krajów pozyskano z regularnych, comiesiÚcznych sondaĝy European Business and Consumers Survey,
zlecanych przez KomisjÚ EuropejskÈ. Co waĝne, wyniki sondaĝy zostaïy równieĝ
skwantyfikowane – posïuĝono siÚ wspomianÈ juĝ skorygowanÈ obiektywizowanÈ
metodÈ probabilistycznÈ Carlsona-Parkina. Warto ten fakt podkreĂliÊ, gdyĝ jest to
spory wkïad wïasny Autorki. OsobiĂcie uwaĝam, ĝe uzyskane szacunki oczekiwañ
inflacyjnych konsumentów Ămiaïo moĝna by udostÚpniÊ w formie tabelarycznej
wbzaïÈczniku do wykorzystania przez innych badaczy.
Do badania zaleĝnoĂci miÚdzy szeregami skwantyfikowanych oczekiwañ inflacyjnych a prognozami BC zastosowano proste, ale niebanalne mierniki nieparametryczne: wspóïczynnik korelacji rang Spearmana, wspóïczynnik tau Kendalla
ibwspóïczynnik gamma, z których dwa ostatnie wyraĝajÈ róĝnicÚ miÚdzy czÚstoĂciÈ
przypadków, gdy dwie zmienne ukïadajÈ siÚ w tym samym porzÈdku (np. obie
rosnÈ), a czÚstoĂciÈ przypadków, gdy ich uporzÈdkowanie siÚ róĝni. ChoÊ ekonometryk odczuwa niedosyt, bowiem wspóïczynniki te nie mierzÈ iloĂciowych relacji
miÚdzy zmiennymi, to jednak takie podejĂcie ma zaletÚ – mierniki sÈ intuicyjne i znajdÈ zrozumienie u szerokiego grona czytelników. W przypadku kaĝdego
miernika zastosowano oczywiĂcie odpowiedni test statystyczny w celu oceny jego
istotnoĂci.
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Osoby zainteresowane tematem na pewno stawiajÈ sobie pytanie o wyniki analiz. Nie opiszÚ ich jednak, aby zachÚciÊ do osobistego zapoznania siÚ z recenzowanÈ
monografiÈ. ZdradzÚ tylko, ĝe sÈ ciekawe i miejscami zaskakujÈce. Niestety, po
zapoznaniu siÚ z nimi ponownie odczuïam niedosyt. Autorka sïusznie wskazuje
w rozdziaïach teoretycznych na dwukierunkowÈ zaleĝnoĂÊ miÚdzy oczekiwaniami
inflacyjnymi a prognozami inflacji. Ta dwukierunkowoĂÊ wynika z dwóch faktów,
z jednej strony oczekiwania inflacyjne stanowiÈ zmiennÈ objaĂniajÈcÈ w modelach
stosowanych do prognozowania inflacji, ale z drugiej strony poprzez publikowanie
prognoz inflacji BC ma oddziaïywaÊ na oczekiwania. W badaniach empirycznych
skoncentrowano siÚ jednak na zaleĝnoĂci jednokierunkowej: zbadano, czy istnieje zgodnoĂÊ miÚdzy kierunkiem zmian prognoz inflacji w okresie t a kierunkami
zmian oczekiwañ inflacyjnych zaobserwowanych w okresie t i kolejnych miesiÈcach
(t+1, t+2, …), tj. aĝ do momentu kolejnej projekcji banku centralnego. Nie zbadano
natomiast, czy kierunek zmian prognoz inflacji z okresu t jest zgodny z kierunkiem
zmian oczekiwañ inflacyjnych zaobserwowanych w okresach poprzednich.
Ponadto, bardzo wiele wyników zamieszczono w zaïÈczniku, abwbrozdziale ograniczono siÚ do przedstawienia uzyskanych wartoĂci wspóïczynnika gamma dla wybranego opóěnienia. Wydaje siÚ, ĝe Autorka zdecydowaïa siÚ na zbytniÈ skromnoĂÊ
tej prezentacji, ale ja znalazïam przyjemnoĂÊ w analizie tych „porzuconych” na
dalszy plan wyników szczegóïowych. Przy okazji muszÚ równieĝ nadmieniÊ, ĝe dostrzegam uzasadnienie dla ograniczenia prezentacji do wyników uzyskanych tylko
dla opóěnienia t+2 (w tabeli 21) oraz ĝe zauwaĝyïam kilka bïÚdów w oznaczaniu
opóěnieñ (wbtabeli 22 przedstawione wyniki uzyskano dla opóěnienia „t+3”, a nie
„t+2”, dane liczbowe w tabeli 23 teĝ wymagajÈ korekty).
JeĂli chodzi o podjÚtÈ próbÚ oceny, czy siïÚ zaleĝnoĂci da siÚ wyjaĂniÊ, pozytywnie oceniam jeden fakt: Autorka nie stara siÚ na siïÚ udowadniaÊ swoich hipotez.
Przejawem tego jest pominiÚcie na wykresie 8 punktu reprezentujÈcego wyniki
otrzymane dla Narodowego Banku Rumunii. Gdyby ten punkt siÚ pojawiï, widoczna byïaby pozytywna relacja miÚdzy wartoĂciami wspóïczynników gamma a miernikami celowania w prognozÚ (IFT), i stosujÈc bezkrytycznie metody regresji moĝna by pokazaÊ jej istotnoĂÊ. Autorka jednak uznaje wyniki otrzymane dla Rumunii
za nietypowe i odrzuca je z dalszej analizy, wyjaĂniajÈc to merytorycznym opisem
uwarunkowañ polityki pieniÚĝnej w badanym okresie.
PodsumowujÈc recenzowanÈ monografiÚ, warto podkreĂliÊ jej najwaĝniejsze zalety i wady. WĂród walorów wskaĝÚ:
Y bardzo interesujÈcy i waĝny problem badawczy,
Y ujÚcie oczekiwañ konsumentów (nie ograniczenie siÚ tylko do profesjonalistów),
Y przedstawienie autorskiej propozycji miernika stopnia wdroĝenia przez bank
centralny koncepcji celowania w prognozÚ (IFT),
Y przedstawienie (zestawienie) ram polityki pieniÚĝnej w analizowanych bankach,
Y szeroki zakres przedmiotowy i czasowy badañ empirycznych,
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Y poniesiony nakïad pracy zwiÈzanej z samodzielnym zebraniem i skwantyfikowaniem danych zawartych w materiaïach ěródïowych,
Y nacisk na merytoryczne uzasadnienie otrzymanych wyników, a nie na eksponowanie iloĂci wyników szczegóïowych, co na pierwszy rzut oka mogïoby dawaÊ
lepszy efekt wizerunkowy.
WĂród zalet wskaĝÚ równieĝ duĝÈ liczbÚ schematów, które majÈ uïatwiÊ zrozumienie przedstawianych koncepcji i procedury badawczej – choÊ np. tytuïy niektórych z nich moĝna by nieco zmieniÊ6.
PodsumowujÈc sïabe strony, powrócÚ do kwestii prezentacji wyników analiz.
Wydaje siÚ, ĝe ograniczenie siÚ do prezentacji tylko wyników uĂrednionych, bez
analizy zmian wyników w czasie, ogranicza walory poznawcze monografii. InteresujÈce sÈ bowiem tendencje rozwojowe, jak i ksztaïtowanie siÚ wyników wbróĝnych
uwarunkowaniach polityki pieniÚĝnej, w tym w podokresie niskiej inflacji czy nawet deflacji.
Z pewnoĂciÈ w opracowanej przez AutorkÚ bazie skwantyfikowanych obserwacji
tkwi jeszcze duĝy potencjaï poznawczy. Namawiaïabym do zastosowania metod
ekonometrycznych7, w zakresie, na jaki pozwala struktura danych. Nie pominÚïabym równieĝ w badaniu kwestii dwukierunkowych zaleĝnoĂci.
AtrakcyjnoĂÊ podjÚtego problemu badawczego oraz wyraěny potencjaï badawczy
sprawiajÈ, ĝe monografia powinna byÊ polecana przez osoby prowadzÈce seminaria
naukowe. ZnaleěÊ tu moĝna szeroki przeglÈd literatury anglojÚzycznej, na której
oparto teoretyczne rozdziaïy monografii. Moĝna równieĝ odnaleěÊ inspiracjÚ do
dalszych badañ.

6

7

NajwiÚcej zastrzeĝeñ mam do schematu 14, który niewiele wnosi: w przypadku kaĝdego miernika wspóïzaleĝnoĂci ukïad hipotez jest taki sam, wiÚc nie potrzeba dokonywaÊ ich rozróĝnienia
– róĝne sÈ natomiast statystyki sïuĝÈce do wnioskowania o istotnoĂci, których to statystyk nie
zaprezentowano.
Przykïadowo rozwaĝyÊ moĝna modelowanie VAR, analizÚ przyczynowoĂci Grangera.
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