
1. Czy przesunięcie LRAS w lewo zwiększy ceny? Wg. mnie TAK. Wszystkie czynniki, które powodują 

przesunięcie LRAS przesuwają też SRAS. Poza tym w materiałach z wykładu mamy proces odwrotny, 

LRAS przesuwa się w prawo i koszty produkcji spadają. LRAS przesuwa się w lewo np. gdy następuje 

emigracja ludności. Na rynku jest mało pracowników, pracodawcy podnoszą więc pensje i koszty 

produkcji rosną -> rosną ceny  

2. Czy elastycznośd inwestycji wplywa na nachylenie krzywej IS? TAK  elastycznośd inwestycji to "b" 

we wzorze IS 

3. Czy wykupując obligacje zwiększa się podaż pieniądza? TAK Gdy banki wykupują obligacje, 

'zabierają' je bankom, wypłacając w zamian pieniążki -> pieniążków jest więcej czyli zwiększa się ich 

podaż. 

4. Czy zakup domu liczy się do konsumpcji? NIE Jak kupujemy batonika i go zjadamy to nie mamy już 

ani pieniędzy ani batonika - to jest konsumpcja. Jak kupujemy dom, nadal mamy te pieniądze tylko 'w 

formie domu'  

5. Czy środowisko liczy się do PKB? NIE Bo jedną z wad wskaźnika PKB jest nieuwzględnianie 

zanieczyszczenia środowiska.  

6 i 7. Czy według keynsistów/monetarystów niewidzialna ręka rynku jest obecna? NIE Niewidzialna 

ręka rynku występuje tylko u Adama Smitha, czyli w ekonomi klasycznej. 

8. Czy podniesienie stóp procentowych zwiększy inwestycje? NIE Zmniejszy inwestycje. 

9. Czy podniesienie stóp procentowych spowoduje odpływ gotówki? NIE Spowoduje napływ kapitału. 

"Wzrost krajowej stopy procentowej czyni depozyty w walucie krajowej bardziej dochodowymi". Czyli 

ludzie z zagranicy sporo zarobią. 

10. Czy umocnienie waluty spowoduje spadek bilansu handlowego? TAK Gdy mamy do czynienia ze 

wzrostem kursu walutowego to dobra krajowe stają się taosze dla zagranicznych nabywców, co 

powinno wpłynąd na wzrost eksportu. Umocnienie się waluty oznacza oczywiście spadek kursu (e). 

Czyli sytuacja jest dokładnie odwrotna. 

11. Czy postęp technologiczny spowoduje wzrost cen? NIE Spowoduje spadek cen, bo dzięki nowej 

technologii produkcja będzie taosza i bardziej wydajna, np. potrzeba będzie mniej pracowników. 

12. Czy spadek inflacji spowoduje spadek bezrobocia? NIE W krótkim okresie inflacja i bezrobocie 

działają zamiennie. Spada inflacja-> rośnie bezrobocie i odwrotnie. Ale powinien napisad czy chodzi o 

okres długi czy krótki, bo w długim okresie bezrobocie w koocu zaczęło by spadad mimo wysokiej 

inflacji.  

13. Czy spadek bezrobocia spowoduje wzrost cen? TAK Albo i nie. Właściwie to nie jestem pewna, bo 

zależy jak na to spojrzymy. Z jednej strony jeśli bezrobocie było wysokie to ceny były niskie i nie 

zmienią się aż tak szybko. Ale chyba bardziej chodzi o to co będzie kiedyś, czyli gdy spada bezrobocie, 

firmy przyjmują nowych pracowników i muszą wydad więcej -> rosną koszty produkcji i ceny. 

 


