
Interpretacja parametrów strukturalnych. Parametry przeciętne, krańcowe i elastyczność.  

 

Zadanie 1 

Dany jest model popytu na pewne dobro X 

Ttcdp tttt ,...,1210    

gdzie: pt – popyt na dobro X (w zł na osobę), dt – dochód (w zł na osobę), 

ct – cena dobra (w zł). 

Po oszacowaniu na podstawie 26 obserwacji model przyjął następującą postać: 

 ttt ξ̂0,240,351,3  cdpt  

1. Określ typ modelu ze względu na poznane kryteria. 

2. Wymień elementy składowe modelu. 

3. Zapisz model w postaci macierzowej. 

4. Zinterpretuj oceny parametrów strukturalnych powyższego modelu. 

5. Oblicz i zinterpretuj elastyczności cząstkowe (elastyczność cenową i elastyczność dochodową popytu) przy 

wartościach początkowych dochodu 400 zł/os. i ceny 15 zł. 

 

 

Zadanie 2 

Dwuczynnikowy model produkcji (funkcja produkcji Cobb-Douglasa) 
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gdzie: tQ  – wielkość produkcji w danym przedsiębiorstwie [szt], tK  – wielkość nakładu majątku [zł],         

tL  – wielkość nakładu zatrudnienia [roboczogodziny], t  – składnik losowy. 

Funkcja produkcji oszacowana na podstawie 20 danych miesięcznych, przyjęła postać: 

ˆln 2,54 0,58ln 0,48ln 1,2, ,20,t t t tQ K L t      

do obliczeń przyjmij wartości początkowe majątku 10’000 zł i liczby roboczogodzin 1500. 

1. Zapisz interpretacje parametrów strukturalnych 

2. Oblicz i zinterpretuj parametry przeciętne 

3. Oblicz i zinterpretuj parametry krańcowe 

4. Oblicz i zinterpretuj elastyczności cząstkowe 

 

 

Zadanie 3 

Oszacowany model ma postać: 
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gdzie: Pli – płaca i-tego pracownika w zł miesięcznie, 

 wi – wydajność i-tego pracownika w % wykonania normy, 

 si – staż pracy i-tego pracownika w latach. 

1. Doprowadź model do postaci liniowej. 

2. Zinterpretuj wyniki oszacowania. 

3. Oblicz i zinterpretuj efekt krańcowy płacy względem wydajności pracy zakładając, że wydajność początkowa 

pracownika wynosiła 75%, a staż pracy 10 lat. 

4. Oblicz i zinterpretuj elastyczności cząstkowe przyjmując wartości początkowe wydajności 75% i 10-letni staż 

pracy. 

 


