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1. Zmiany aktywnoci gospodarczej
Przebieg procesów gospodarowania charakteryzuj¹ zmiany w poziomie
aktywnoci, które dotycz¹ wszystkich aspektów dzia³alnoci gospodarczej.
Fale o¿ywienia i recesji wpisane s¹ w ¿yciorys ka¿dej gospodarki, niezale¿nie od istniej¹cego w niej systemu spo³eczno-ekonomicznego. Pochodzenie
i mechanizm tych zmian jest wynikiem dzia³ania ró¿norodnych czynników
(ekonomicznych i pozaekonomicznych, endo- i egzogenicznych), które charakteryzuj¹ siê ró¿nym przebiegiem w czasie. Aktywnoæ gospodarcza, inaczej koniunktura, podlega ci¹g³ym wahaniom, a te z kolei, bêd¹c procesami
z³o¿onymi, podlegaj¹ przeobra¿eniom, których przyczyn¹ s¹ determinuj¹ce
je czynniki ekonomiczne, polityczne czy spo³eczne. Trudno wyobraziæ sobie
gospodarkê, która rozwija³aby siê w tempie jednostajnym. Badania stopnia
aktywnoci ró¿nych gospodarek dowodz¹, ¿e rozwój gospodarczy podlega
powtarzaj¹cym siê z pewn¹ regularnoci¹ wahaniom dynamiki rozwoju.
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e rozwój gospodarczy1 jest naturalnym procesem.
Tymczasem historycy twierdz¹, ¿e od schy³ku Imperium Rzymskiego a¿ do
XVII wieku produkcja nie ros³a. Rozwój gospodarczy jest zatem dzieckiem
kapitalizmu. Lecz kapitalizm nie satysfakcjonowa³ czêci spo³eczeñstwa,
poniewa¿ niós³ ze sob¹ nierównoci i nie dawa³ poczucia bezpieczeñstwa. Poza tym wzrost gospodarczy nie by³ stabilny, jego rednie roczne tempo waha³o
siê miêdzy 1,5 a 2,0%. Ekonomia klasyczna (A. Smith, D. Ricardo) g³osi³a, ¿e
kapitalizm jest najlepszy ze wszystkiego, co ludzie mog¹ mieæ. K. Marks natomiast uzna³ kapitalizm za najwiêksze nieszczêcie ludzkoci. Wielki kryzys lat 19291934 umocni³ przekonanie o odrzuceniu kapitalizmu. Wówczas
J. M. Keynes postawi³ surow¹ diagnozê, ¿e nieskrêpowany rynek popycha gospodarki w g³êbokie i d³ugotrwa³e recesje. Recept¹ na taki stan jest pañstwo,
które musi wzi¹æ na siebie ciê¿ar regulowania gospodarki, a przede wszystkim sterowania popytem. Zatriumfowa³a idea pañstwa opiekuñczego. Po II
wojnie wiatowej nasta³ z³oty wiek kapitalizmu. W latach osiemdziesi¹tych
monetaryzm i nowa ekonomia klasyczna ponownie og³osi³y prymat niczym
1
Rozwój gospodarczy jest terminem szerszym od wzrostu gospodarczego, poniewa¿ oprócz
zmian ilociowych w zakresie produkcji, us³ug, potencja³u wytwórczego, konsumpcji obejmuje
równie¿ zmiany jakociowe, wród których jedno z najwa¿niejszych miejsc zajmuje obecnie
technologia i myl naukowo-techniczna  por.: [Pangsy-Kania, 2002].
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nieskrêpowanego rynku [Bugaj, 2001]. Ten krótki zarys historii ekonomii pokazuje, ¿e samo teoretyczne podejcie do problematyki rozwoju gospodarczego ulega³o cyklicznym wahaniom. Obecnie nale¿y poszukiwaæ odpowiadaj¹cej nam równowagi pomiêdzy rynkiem a pañstwem, przy za³o¿eniu dominacji rynku oraz przekonaniu, ¿e wahania aktywnoci gospodarczej by³y, s¹ i bêd¹ wpisane w rozwój gospodarczy. A poniewa¿ wahania te s¹ cykliczne, nale¿y poznaæ ich genezê, mechanizm i cechy morfologiczne. Analiza cyklu koniunkturalnego ma bowiem praktyczne zastosowanie w postaci prognozowania gospodarczego.
Wymierne statystyczne skutki, powoduj¹ce zmiany w przebiegu szeregu
czasowego, który przedstawia procesy gospodarcze, s¹ rezultatem czterech
grup czynników [Hübner, Lubiñski, 1989, s. 11]: (1) dzia³aj¹cych w sposób
ci¹g³y przez d³u¿szy okres; (2) powtarzaj¹cych siê stale w skali roku i oddzia³uj¹cych na procesy rozwojowe w gospodarce; (3) wywo³uj¹cych cykle koniunkturalne; (4) charakteryzuj¹cych siê nieregularnoci¹ skutków.
Ogó³ wahañ charakteryzuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ mo¿na podzieliæ, przyjmuj¹c ró¿norodne kryteria. Jednym z najbardziej znanych jest okres
trwania fluktuacji [Barczyk, Kowalczyk, 1993, s. 9]. Przyjmuj¹c to kryterium,
mo¿na wyodrêbniæ nastêpuj¹ce typy zmian aktywnoci gospodarczej2:
 t e n d e n c j ê r o z w o j o w ¹ (t r e n d)  zmiany okrelaj¹ce ogólny d³ugookresowy kierunek; d¹¿noæ danej wielkoci do wzrostu lub spadku
podczas analizowanego okresu. Trend w sposób systematyczny i regularny
przedstawia pewne zmiany w ogólnym poziomie danego zjawiska, procesu, pokazuj¹c jednoczenie poziom zmiennej endogenicznej, wynikaj¹cy
z oddzia³ywania na ni¹ pewnych przyczyn, np. zmian poda¿y czynnika pracy, postêpu technicznego; wieloletnie trendy daj¹ siê wyznaczyæ dopiero
przy obserwacji dostatecznie d³ugich szeregów czasowych (obejmuj¹cych
kilka lub kilkanacie lat, zale¿nie od stabilnoci tendencji oraz jednostek
czasu, w których wyra¿ony jest dany szereg);
 w a h a n i a k o n i u n k t u r a l n e (c y k l i c z n e)  powtarzaj¹ce siê ze
wzglêdn¹ regularnoci¹ zmiany aktywnoci gospodarczej, wyra¿aj¹ce siê
w mniej lub bardziej regularnych fluktuacjach wokó³ trendu;
 w a h a n i a p e r i o d y c z n e  zmiany aktywnoci gospodarczej wystêpuj¹ce w ci¹gu okrelonego okresu, powtarzaj¹ce siê np. w okrelonych porach roku, w ci¹gu miesi¹ca, tygodnia. Wród wahañ periodycznych wyró¿nia siê:
 wahania krótkookresowe  fazy tych wahañ spowodowane s¹ rytmem
biologicznym, przyjêtym podzia³em pracy, zwyczajami i wystêpuj¹
w ci¹gu dnia, doby, tygodnia, miesi¹ca,
 wahania sezonowe  fluktuacje wystêpuj¹ce w szeregach czasowych
o obserwacjach pó³rocznych, kwartalnych, miesiêcznych, których przy2
Por.: [Hübner, Lubiñski, Ma³ecki, Matkowski, 1994, s. 9; Barczyk, Kowalczyk, 1993, s. 910;
Koniunktura , 1982, s. 44].
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czynami s¹ czynniki pozaekonomiczne, np. warunki klimatyczne, zwyczaje;
 w a h a n i a p r z y p a d k o w e (n i e r e g u l a r n e)  wahania spowodowane jednorazowymi zdarzeniami, zw³aszcza o charakterze losowym, np. powodzie, po¿ary, wojny, strajki, ataki terrorystyczne.
Wymienione rodzaje zmian gospodarczych znajduj¹ swoje odbicie w statystycznych szeregach czasowych.
Trend, wahania koniunkturalne, sezonowe i przypadkowe to elementy
sk³adowe statystycznych szeregów absolutnych lub wzglêdnych wartoci charakteryzuj¹cych stan oraz kierunki przeobra¿eñ procesu gospodarczego.
Zmiany wartoci poszczególnych szeregów czasowych s¹ funkcj¹ zmian zawartych w nich wahañ gospodarczych [Barczyk, Kowalczyk, 1993, s. 10].
Wród wymienionych fluktuacji aktywnoci gospodarczej na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ wahania koniunkturalne, które  maj¹c periodyczny charakter  tworz¹ cykl koniunkturalny. Charakteryzuj¹ siê one nastêpuj¹cymi
cechami [Barczyk, Kowalczyk, 1993, s. 10]:
 s¹ wynikiem samowyzwalaj¹cych siê mechanizmów wewnêtrznych, które
wystêpuj¹ w gospodarce;
 swym zasiêgiem obejmuj¹ ca³¹ gospodarkê;
 sekwencje wzrostowych oraz spadkowych zmian wielkoci ekonomicznych s¹ oddzielone punktami zwrotnymi;
 punkty zwrotne powtarzaj¹ siê ze stosunkowo wzglêdn¹ regularnoci¹;
 fluktuacje maj¹ charakter krótko- i redniookresowy.
W celu przeanalizowania wystêpuj¹cych w gospodarce wahañ cyklicznych,
przygotowania szeregów czasowych do potrzeb analizy aktywnoci gospodarczej niezbêdne s¹ trzy etapy: (1) zebranie danych, (2) przygotowanie danych, (3)
identyfikacja cyklu. Wród nich najbardziej pracoch³onny jest etap drugi.
Przygotowanie danych do potrzeb analizy bêdzie polega³o na usuniêciu
nieci¹g³oci, wp³ywu czynnika sezonowego, wyg³adzeniu szeregu, sprowadzeniu do porównywalnej podstawy itp. Punktem wyjcia takiego postêpowania jest za³o¿enie, ¿e surowe dane statystyczne s¹ ma³o przydatne w analizie
wahañ koniunkturalnych.
Przed przyst¹pieniem do prac nad wskanikami koniunktury (aktywnoci
gospodarczej) niezbêdne jest ustalenie, które szeregi wymagaj¹ oczyszczenia
z wp³ywu wahañ sezonowych i zmian nieregularnych oraz które wymagaj¹
wyg³adzenia. Istnieje kilka metod takich przygotowañ. Bardzo czêste w celu
wyeliminowania zarówno czynnika nieregularnego, jak i sezonowego jest
obliczanie redniej ruchomej z 12 kolejnych miesiêcy lub 4 kwarta³ów. Przyjêcie tak d³ugiego okresu powoduje jednak zniekszta³cenie obrazu wahañ
cyklicznych oraz odcina ostatnie pó³ roku obserwacji. To powoduje, ¿e otrzymane informacje s¹ ma³o aktualne w bie¿¹cej ocenie koniunktury. Skuteczniejszym sposobem jest odrêbne eliminowanie czynnika sezonowego3, a na3

Poprzedzone ustaleniem rozk³adu sezonowoci.
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stêpnie, w celu zniwelowania zmian nieregularnych, przeprowadzenie prac
wyg³adzaj¹cych szereg, np. pos³u¿enie siê redni¹ ruchom¹4. Innym sposobem, przynajmniej czêciowego, wyeliminowania czynnika sezonowego jest
rozpatrywanie zmian poszczególnych wskaników, a nastêpnie porównywanie ich z analogicznym miesi¹cem lub kwarta³em poprzedniego roku. Aby wyeliminowaæ wahania przypadkowe, wyg³adza siê badane szeregi, u¿ywaj¹c
w tym celu redniej ruchomej5. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e wyg³adzanie szeregów przy u¿yciu redniej ruchomej ma wadê, polegaj¹c¹ na skracaniu na
pocz¹tku i na koñcu rozpatrywanego szeregu czasowego6. Najprostszym sposobem eliminacji czynnika losowego jest wykorzystanie odpowiednich programów komputerowych. Tu jednak nale¿y pamiêtaæ o tym, aby nie zniwelowaæ
wahañ typowo cyklicznych [Hübner, Lubiñski, Ma³ecki, Matkowski, 1989, s. 12].
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ród³o: opracowanie w³asne.

Wed³ug definicji W. Krelle wahania koniunkturalne mo¿na okreliæ jako
bardziej lub mniej regularne odchylenia aktywnoci gospodarczej od zrównowa¿onej stopy wzrostu, tendencji rozwojowej, czyli trendu [Krelle, 1967,
s. 334]. Przed analiz¹ cyklicznych wahañ koniunkturalnych nale¿y we wszystkich analizowanych szeregach czasowych wyznaczyæ trend, a jako kolejny
etap analizy obliczyæ odchylenia od trendu.
Po zebraniu i przygotowaniu danych statystycznych do potrzeb analizy
koniunktury mo¿na przyst¹piæ do kolejnego etapu, jakim jest identyfikacja
4

Okres powinien zostaæ tak dobrany, aby nie naruszyæ wahañ koniunkturalnych.
Jest to rednia arytmetyczna z nieparzystej liczby kolejnych wyrazów danego szeregu, np.
trzech, piêciu.
6
Poza tym okres redniej ruchomej musi byæ tak dobrany, aby nie pokrywa³ siê z typowym
okresem wahañ, który analizujemy.
5
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cykli. Istnieje kilka sposobów rozpoznawania i badania cykli. Te najbardziej
znane to [Pring, 1998, s. 233234]:
 metoda odchylenia od trendu, która wykorzystuje do interpretacji za³o¿enie o wystêpowaniu w szeregu czasowym trendu i identyfikuje go w postaci odchyleñ danych empirycznych od modelowej postaci trendu;
 metoda impetu, która polega na skonstruowaniu oscylatora impetu, który
nale¿y wyg³adziæ za pomoc¹ redniej ruchomej o okresie dobranym metod¹ prób i b³êdów;
 zwyk³a obserwacja, polegaj¹ca na dostrze¿eniu kilku minimów (min.
dwóch) po³o¿onych w podobnych odleg³ociach od siebie. Mo¿na tak¿e dokonaæ jednoczesnej obserwacji do³ków i szczytów cyklu.
Identyfikacja cyklu bêdzie polega³a na wyznaczeniu punktów zwrotnych
danego wskanika aktywnoci gospodarczej oraz na periodyzacji, czyli oznaczeniu faz cyklu koniunkturalnego. Wyodrênianie wahañ koniunkturalnych nale¿y
uznaæ za jeden z najtrudniejszych problemów analizy koniunktury. Wynika to
z wieloci metod, wykorzystuj¹cych odmienne techniki i opartych na ró¿nych
przes³ankach teoretycznych. Najbardziej ogólna systematyzacja obejmuje cztery podstawowe metody wyodrêbniania wahañ koniunkturalnych: cykl poziomów, cykl odchyleñ, cykl wzrostu, cykl odchyleñ stopy wzrostu od trendu7.

2. Definicje cyklu koniunkturalnego

Wystêpuj¹ce w dynamicznym rozwoju gospodarek wahania koniunkturalne
uk³adaj¹ siê w cykl koniunkturalny. Istnieje wiele definicji interpretuj¹cych
wahania i cykl koniunkturalny. Niektóre z nich zosta³y zaprezentowane poni¿ej.
Klasyczna definicja cyklu koniunkturalnego, wystêpuj¹cego w gospodarce
rynkowej, zosta³a zaproponowana przez A. F. Burnsa oraz W. C. Mitchella8.
Zgodnie z ni¹, cykle koniunkturalne s¹ rodzajem wahañ wystêpuj¹cych w agregatach przedstawiaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ narodów, organizuj¹cych
swoj¹ produkcjê przewa¿nie w przedsiêbiorstwach. Cykle te sk³adaj¹ siê
z okresów ekspansji, wystêpuj¹cych w tym samym czasie w wielu dzia³aniach
gospodarczych, nastêpuj¹cych po nich równie generalnych kryzysach, zastojach lub o¿ywieniach, które ³¹cz¹ siê z faz¹ ekspansji nastêpnego cyklu. Podobne definicje sformu³owane zosta³y przez G. Haberlera oraz J. A. Esteya9.
Definicjê A. F. Burnsa oraz W. C. Mitchella czêciowo zmodyfikowa³a
I. Mintz10. W celu dostosowania jej do wspó³czesnych warunków wprowadzi³a
pojêcie cyklu wzrostu, definiuj¹c je jako wahania wystêpuj¹ce w dzia³alnoci gospodarczej, sk³adaj¹ce siê z okresu relatywnie wysokiej stopy wzrostu oraz nastêpuj¹cego po nim okresu relatywnie niskiej stopy wzrostu, prowadz¹cego do fazy wysokiej stopy wzrostu cyklu nastêpnego. W cyklu klasycz7

Zob. szerzej: [Lubiñski, 2002, s. 6467].
Por.: [Burns, Mitchell, 1946, s. 3].
9
Zob.: [Haberler, 1955, s. 247535; Estey, 1959, s. 17].
10
Por.: [Mintz, 1972, s. 41].
8
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nym podstaw¹ periodyzacji jest ogólny kierunek zmian w dzia³alnoci gospodarczej, natomiast w cyklu wzrostu relacja danego tempa zmian w dzia³alnoci gospodarczej do przyjêtego tempa normalnego lub redniego11.
Definicje cyklu koniunkturalnego powstawa³y równie¿ w socjalizmie.
W latach szeædziesi¹tych XX wieku w dyskusjach na temat fluktuacji koniunkturalnych istotn¹ rolê odegrali polscy ekonomici. Sformu³owane zosta³o wówczas okrelenie cyklu inwestycyjnego, oznaczaj¹cego mniej lub bardziej regularne wystêpowanie zwiêkszaj¹cych siê lub zmniejszaj¹cych stóp
wzrostu nak³adów inwestycyjnych [Pajestka, 1965, s. 237].
W polskiej literaturze cykl koniunkturalny zdefiniowa³ A. Szeworski.
Wed³ug niego cykl koniunkturalny przedstawia siê jako wewnêtrzny mechanizm rozwojowy gospodarki kapitalistycznej, polegaj¹cy na swoistej formie
przejawiania siê i przezwyciê¿ania jej sprzecznoci poprzez kryzysy nadprodukcji [Szeworski, 1987, s. 336].
Wspó³czenie cykl koniunkturalny okrelany jest jako powtarzaj¹ce siê,
choæ nie zawsze regularne pod wzglêdem d³ugoci i amplitudy wahania
aktywnoci gospodarczej (koniunktury) o okresie 210, a nawet kilkunastu
lat. Istota cyklu klasycznego polega³a na tym, ¿e dotyczy³ on zmian absolutnych, natomiast cykl wspó³czesny dotyczy zmian indeksów wzglêdnych11.
Cykl koniunkturalny to powracaj¹ce, nieregularne wahania poziomu ogólnej dzia³alnoci gospodarczej, wystêpuj¹ce na tle d³ugotrwa³ego trendu13.
Wyodrêbnia siê cykle o ró¿nej d³ugoci  krótkie, rednie i d³ugie.
Cykl koniunkturalny mo¿emy okreliæ jako periodyczne wahania aktywnoci gospodarczej, przejawiaj¹ce siê w okresowych, ilociowych zmianach ró¿nych wskaników ekonomicznych charakteryzuj¹cych poziom koniunktury.
Najczêciej tymi zmiennymi s¹: PKB, zatrudnienie, ceny, wielkoæ eksportu
i importu, wskaniki rynku kapita³owego, nak³ady inwestycyjne i zapasy
przedsiêbiorstw, dochody i wydatki ludnoci, obroty i zyski przedsiêbiorstw.
Pojêcie cyklu koniunkturalnego oznacza powtarzaj¹ce siê z okrelonym
nastêpstwem czasowym fluktuacje podstawowych wskaników ekonomicznych, które mo¿na podzieliæ na wyprzedzaj¹ce, jednoczesne i opónione.
Wskaniki wyprzedzaj¹ce zapowiadaj¹ pewne zmiany w sytuacji gospodarczej, wskaniki jednoczesne s¹ zbie¿ne z przyjêtym szeregiem odniesienia, który charakteryzuje aktualny oraz rzeczywisty poziom aktywnoci gospodarczej. Wskaniki opónione oddaj¹ pewne opónienia w stosunku do
szeregu odniesienia w przebiegu cyklu koniunkturalnego.
Zadaniem teorii cyklu koniunkturalnego jest wyjanienie przyczyn periodycznoci oraz powtarzalnoci przebiegu zdarzeñ.
11
W procesie szacunku tempa normalnego wyodrêbnia siê cykle odchyleñ, cykle krocz¹ce
i cykle w stopniu wykorzystania potencja³u produkcyjnego  szerzej: [Barczyk, Kowalczyk,
1993, s. 1213].
12
Na temat przebiegu cyklu klasycznego oraz czynników charakteryzuj¹cych wspó³czesny
cykl koniunkturalny zob: [Or³owska, Pangsy-Kania, 2003, s. 2127].
13
http://encyklopedia.pwn.pl.
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3. Elementy budowy cyklu koniunkturalnego

Cykl koniunkturalny jako proces gospodarczy o okrelonej dynamice wewnêtrznej zbudowany jest z dwóch podstawowych elementów: faz cyklu oraz
punktów zwrotnych.
W fazach cyklu koniunkturalnego wyró¿niamy:
 górny punkt zwrotny;
 fazê spadku;
 dolny punkt zwrotny;
 fazê wzrostu.
Górny punkt zwrotny to punkt w danym cyklu koniunkturalnym, w którym
gospodarka osi¹gnê³a najwy¿szy poziom swej aktywnoci. Inaczej mo¿e byæ
on zinterpretowany jako pocz¹tkowy punkt fazy spadku, punkt koñcz¹cy fazê
wzrostu. Podobnie dolny punkt zwrotny to moment w danym cyklu, w którym
gospodarka osi¹gnê³a najni¿szy poziom swej aktywnoci, to punkt koñcz¹cy
nieprzerwany spadek o okrelonej minimalnej d³ugoci, to punkt zapocz¹tkowuj¹cy nieprzerwany wzrost o okrelonej minimalnej d³ugoci. Faza wzrostu
definiowana jest jako okres od dolnego do górnego punktu zwrotnego, natomiast faza spadku to okres nieprzerwanego spadku, który trwa co najmniej 3
miesi¹ce.
Poszczególne fazy cyklu koniunkturalnego zosta³y zaprezentowane na
rysunku 2., na którym punkt G oznacza górny punkt zwrotny cyklu koniunkturalnego, punkt D  dolny punkt zwrotny. Pomiêdzy punktem G i D wystêpuje
faza spadku, natomiast od punktu D do G aktywnoæ gospodarcza charakteryzuje siê wzrostem gospodarczym.
G

faza spadku

faza wzrostu
G

D

D

D

pe³ny cykl
pe³ny cykl

Rys. 2.

Fazy cyklu koniunkturalnego
ród³o: opracowanie w³asne.
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Podzia³ cyklu wg: a) J. A. Schumpetera, b) L. Mendelsona, c) A. Szeworskiego
ród³o: [Hübner, Lubiñski, 1989, s. 23].

J. A. Schumpeter podzieli³ cykl na nastêpuj¹ce fazy: rozkwitu, recesji, depresji, poprawy. Podobny podzia³ cyklu zaproponowa³ L. Mendelson, wyró¿-
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d)

2

3

1

1  tempo wy¿sze od trendu

2  tempo zbli¿one do trendu

3  tempo ni¿sze od trendu

t

Rys. 3.

Podzia³ cyklu wg: d) M. K. Evansa
ród³o: [Hübner, Lubiñski, 1989, s. 23].

niaj¹c: kryzys, depresjê, o¿ywienie, rozkwit. Zgodnie z definicj¹ A. Szeworskiego w powojennym cyklu koniunkturalnym mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce
po sobie fazy: recesji, poprawy, o¿ywienia oraz stabilizacji na wysokim poziomie. M. K. Evans proponuje trójfazowy podzia³ cyklu. W jego koncepcji kryterium oznaczania faz stanowi relacja rzeczywistego tempa wzrostu do trendu
 w pierwszej fazie wystêpuje wzrost w tempie wy¿szym ni¿ to wynika z trendu, w fazie drugiej w tempie zbli¿onym do trendu, a w fazie trzeciej w tempie
ni¿szym od trendu [Hübner, Lubiñski, 1989, s. 2123]. Podzia³ cyklu koniunkturalnego na fazy zale¿y od przyjêtego kryterium i przyjêtej definicji. Wybrane kryteria podzia³u cyklu przedstawia rysunek 3.
Wed³ug ujêcia A. F. Burnsa i W. C. Mitchella cykl koniunkturalny sk³ada
siê z czterech okresów: ekspansji, recesji, zastoju, o¿ywienia. W interpretacji
I. Mintz cykl wzrostu dzieli siê na dwie fazy: wysokiej oraz niskiej stopy
wzrostu. Liczba faz ma charakter umowny i w miarê potrzeb cykl mo¿e zostaæ
podzielony na wiêcej faz. Takiego podzia³u dokonuje np. S. Makridakis [Makridakis, Wheelwright, 1989, s. 388], wyodrêbniaj¹c w cyklu koniunkturalnym,
na potrzeby zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, 6 faz: wzrostu, rozkwitu, ostrze¿enia, recesji, depresji i o¿ywienia.
Klasyczny cykl koniunkturalny obejmuje cztery fazy: recesjê, depresjê
pokryzysow¹, o¿ywienie i ekspansjê. Recesja jest przejawem spadku ogólnej
dzia³alnoci gospodarczej, przede wszystkim produkcji krajowej i zatrudnienia. Depresja cyklu gospodarczego jest najni¿szym jego punktem, w którym
ogólny poziom aktywnoci gospodarczej przestaje spadaæ. O¿ywienie jest ruchem ogólnego poziomu aktywnoci w górê, np. realnego PKB czy zatrudnienia. Ekspansja koniunktury dotyczy sytuacji, gdy ogólny poziom aktywnoci
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gospodarczej przestaje rosn¹æ. Na rys. 4. zaprezentowany zosta³ przebieg klasycznego cyklu koniunkturalnego, przedstawiaj¹cy zmiany poziomu dochodu
narodowego.
dochód
narodowy

ekspansja
trend

recesja
o¿ywienie

depresja

czas

Rys. 4.

Klasyczny cykl koniunkturalny
ród³o: opracowanie w³asne.

Ka¿da z faz cyklu koniunkturalnego jest procesem, nie chwilowym stanem. Bior¹c pod uwagê zatrudnienie, dochód narodowy i ceny, ich zmiany
w poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego bêd¹ siê przedstawiaæ
w nastêpuj¹cy sposób:
 recesja (kryzys)  spadek cen, dochodu narodowego, wzrost bezrobocia;
 depresja  niski popyt, niskie ceny, ustaje spadek produkcji i wzrost bezrobocia;
 o¿ywienie  stopniowy wzrost produkcji, zatrudnienia, zysków i dochodów ludnoci;
 ekspansja  szybki wzrost produkcji, zatrudnienia, zysków i dochodów
ludnoci.
Mimo i¿ gospodarka nie wykazuje idealnie regularnych cykli, to mo¿na
w niej wyró¿niæ cztery nastêpuj¹ce po sobie fazy, które tworz¹ cykl trwaj¹cy
35 lat.
W budowie cyklu koniunkturalnego istotne z punktu widzenia poznawczego s¹ rozpoczynaj¹ce poszczególne fazy wahañ koniunkturalnych punkty
zwrotne. Pozwalaj¹ one nie tylko na okrelenie w czasie pocz¹tkowych i koñcowych momentów wystêpowania faz, ale równie¿ umo¿liwiaj¹ badanie innych cech oscylacji [Barczyk, Kowalczyk, 1993, s. 20]. Wród ró¿nych interpre-
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tacji punktów zwrotnych, poni¿ej zosta³y zaprezentowane najbardziej znane
(rysunek 5.), gdzie punkt D oznacza dolny punkt zwrotny, natomiast punkt G 
górny punkt zwrotny:
a) punkty zwrotne wahañ koniunkturalnych s¹ wyznaczone przez punkty
przeciêcia wielkoci empirycznych z oszacowanymi wartociami funkcji
trendu. Dolne punkty zwrotne to D1, D2 itd., a górne punkty zwrotne G1
i G2 itd.;
b) punkty zwrotne wahañ koniunkturalnych to wielkoci ekstremalne uzyskane na krzywej wielkoci empirycznych, z których wyeliminowano nie
tylko wahania sezonowe i przypadkowe, ale równie¿ tendencjê rozwojow¹. Dolne punkty zwrotne to D3, D4 itd., a górne punkty zwrotne G3 i G4
itd.;
c) wyodrêbnione wielkoci minimalne i maksymalne na wykresie szeregu
empirycznego, z którego wyeliminowano jedynie wahania sezonowe
i przypadkowe, uto¿samiane s¹ z punktami zwrotnymi rozpoczynaj¹cymi
poszczególne fazy cyklu koniunkturalnego, czyli zwroty dolne i górne. Dolne punkty zwrotne to D5, D6 itd., a górne punkty zwrotne G5 i G6 itd.;
d) punkty zwrotne wahañ koniunkturalnych uto¿samione s¹ z wielkociami
maksymalnymi i minimalnymi uzyskanymi w szeregu statystycznym stóp
wzrostu badanego wskanika. Dolne punkty zwrotne to D7, D8 itd., a górne
punkty zwrotne G7 i G8 itd.
Pe³ny cykl gospodarczy wystêpuje pomiêdzy dwoma kolejnymi dolnymi
punktami zwrotnymi lub pomiêdzy dwoma kolejnymi górnymi punktami
zwrotnymi.
odchylenie od trendu

G3

G4

G1

D1

G2

D2

D4

Rys. 5a.
Interpretacje punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [Barczyk, Kowalczyk, 1993, s. 20].
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odchylenie od trendu

G3

G4

G1

D1

G2

D3

D2

D4

b)
wartoci absolutne

G6 G4

G5

D1

G3

D2

G2

D6 D4

G1
D5 D3

c)

Rys. 5b, 5c.

Interpretacje punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [Barczyk, Kowalczyk, 1993, s. 20].

Podstaw¹ szczegó³owych badañ koniunktury oraz jej ogólnej oceny jest
tzw. cykl odniesienia, który obrazuje ruch aktywnoci gospodarczej. Jego prawid³owa periodyzacja ma zasadnicze znaczenie w analizie i prognozie koniunktury. Cykl odniesienia mo¿e siê opieraæ na jednym agregatowym wskaniku charakteryzuj¹cym ogólny stan koniunktury lub zespole wskaników
opisuj¹cych ró¿ne aspekty aktywnoci gospodarczej. Ten drugi sposób jest
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stopy wzrostu %

G7

G8

G3

D3

G5

D5

D4

G4
G6

D7

trend

D6

D8

Rys. 5d.

Interpretacje punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [Barczyk, Kowalczyk, 1993, s. 20].

bardziej poprawny, poniewa¿ uwzglêdnia z³o¿onoæ pojêcia koniunktury,
jednak jest jednoczenie trudniejszy w zastosowaniu14. Dlatego te¿ w praktyce do wyznaczania cyklu koniunkturalnego stosowany jest najczêciej jeden
wskanik, przewa¿nie PNB w cenach sta³ych, uzupe³niany innymi wskanikami np. inwestycje, zatrudnienie, ceny15.
Z punktu widzenia poznawczego szczególnie istotne jest okrelenie punktów zwrotnych, które pozwalaj¹ okreliæ w czasie pocz¹tkowe i koñcowe momenty wystêpowania faz. Umo¿liwiaj¹ one równie¿ empiryczne badanie cech
morfologicznych oscylacji16.

4. Cechy morfologiczne cyklu koniunkturalnego
Morfologia17 wahañ koniunkturalnych okrela budowê, kszta³t oraz formy
przejawiania siê poszczególnych elementów dynamicznych procesów koniunkturalnych. Cechami morfologicznymi cyklu koniunkturalnego s¹ w³aciwoci charakteryzuj¹ce kszta³towanie siê cykli, ich poszczególnych faz oraz
punktów zwrotnych [Barczyk, Kowalczyk, 1993, s. 2628]. Najwa¿niejsze cechy opisuj¹ce morfologiê wahañ koniunkturalnych oraz cykli zosta³y ujête
w tabeli 1.
14
Wymaga doboru reprezentatywnego zestawu wskaników cz¹stkowych, przypisania im
w³aciwych wag i wyznaczenia wypadkowej zmian poszczególnych wskaników.
15
Szerzej na temat koncepcji mierzenia cyklicznoci: [Hübner, Lubiñski, Ma³ecki, Matkowski, 1989, s. 1522].
16
Zob. [Barczyk R., Kruszka M., 2003, s. 34 i n.].
17
Z jêzyka greckiego morphe  kszta³t, postaæ oraz logos  nauka.
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Tabela 1.
Cechy morfologiczne cyklu koniunkturalnego
Cechy morfologiczne cyklu koniunkturalnego

Charakterystyka

D³ugoæ

wyznaczona przez okresy wystêpuj¹ce miêdzy punktami
zwrotnymi; d³ugoæ fazy spadkowej + d³ugoæ fazy
wzrostowej

Czêstotliwoæ

informuje, ile cykli lub jaka czêæ cyklu wystêpuje
w przyjêtej jednostce czasu

Amplituda

ró¿nica miêdzy skrajnymi wartociami pewnych
elementów wystêpuj¹cych w danym okresie

Intensywnoæ

oznacza si³ê tendencji zwy¿kowych lub zni¿kowych
wystêpuj¹cych w poszczególnych fazach

symetrycznoæ (asymetrycznoæ)

informuje o relacji pomiêdzy amplitud¹ poszczególnych
faz oraz o zale¿nociach w zakresie ich d³ugoci

struktura

okrela uk³ad oraz wzajemne relacje miêdzy
poszczególnymi elementami sk³adaj¹cymi siê na proces
cykliczny

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [Barczyk, Kowalczyk, 1993, s. 2628].

Najczêciej d³ugoæ faz cyklu jest to¿sama z przedzia³em czasowym, le¿¹cym miêdzy dwoma kolejnymi, ró¿nymi co do charakteru, ekstremami danego szeregu czasowego. Przy za³o¿eniu, ¿e punkty zwrotne s¹ okrelone przez
przeciêcia siê oszacowanej linii trendu z wartociami empirycznymi, d³ugoæ
fazy jest identyczna z okresem wyznaczonym przez dwa kolejne zwroty.
Z d³ugoci¹ cyklu zwi¹zana jest jego czêstotliwoæ. Oszacowana wartoæ
czêstotliwoci formalnie jest równa odwrotnoci okresu trwania cyklu. W³aciwoæ ta ma szczególne znaczenie w analizach teoretycznych, w których
modele procesów cyklicznych opisywane s¹ za pomoc¹ funkcji trygonometrycznych.
Amplituda fazy cyklu koniunkturalnego to wartoæ bezwzglêdna ró¿nicy
miêdzy wartociami ekstremalnymi, nale¿¹cymi do danej fazy cyklu gospodarczego. Natomiast amplituda cyklu to ró¿nica miêdzy amplitud¹ fazy
wzrostowej a amplitud¹ fazy spadkowej. Amplituda w wartociach wzglêdnych jest miar¹ odchylenia górnych lub dolnych punktów zwrotnych w stosunku do przyjêtej linii odniesienia. W zale¿noci od wartoci przyjmowanych przez amplitudy, wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje wahañ koniunkturalnych:
 wahania sta³e, których amplitudy kolejnych faz przyjmuj¹ zbli¿one wartoci (je¿eli wahania tworz¹ce cykl koniunkturalny s¹ sta³e, wtedy amplituda cyklu równa jest zeru);
 wahania wybuchowe, których amplitudy nastêpuj¹cych po sobie faz wykazuj¹ tendencje rosn¹ce (w sytuacji, gdy kolejne wahania s¹ wybuchowe, to
amplituda cyklu przyjmuje coraz wiêksze wartoci);
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 wahania t³umione, których amplitudy przyjmuj¹ coraz mniejsze wartoci
(kiedy cykl sk³ada siê z wahañ t³umionych, to amplituda cyklu zmierza do
zera).
Analiza intensywnoci cyklu polega na badaniu nasilenia wzrostu lub
spadku w fazach cyklu. Narzêdziami wykorzystywanymi przy pomiarze stopnia intensywnoci cyklu koniunkturalnego s¹ miary zmiennoci, np. odchylenie standardowe. Cykl koniunkturalny jest bardziej intensywny, je¿eli rozproszenie wielkoci empirycznych, które przedstawiaj¹ wahania wokó³ przyjêtych wartoci, jest coraz wiêksze, tzn. gdy wartoæ oszacowanego wspó³czynnika odchylenia standardowego jest coraz wiêksza.
Fluktuacje cyklu koniunkturalnego mog¹ byæ symetryczne b¹d te¿ asymetryczne. O fluktuacjach symetrycznych bêdziemy mówili w sytuacji, gdy
spe³nione s¹ jednoczenie dwa warunki: (1) amplitudy poszczególnych faz s¹
równe, tzn. amplituda cyklu jest równa zeru, (2) okresy trwania faz wzrostowych s¹ równe okresom wystêpowania faz spadkowych. Je¿eli warunki te nie
s¹ spe³nione, wówczas mamy do czynienia z fluktuacjami asymetrycznymi.
Struktura wahañ koniunkturalnych okrela albo przyczynowo-skutkowe
zale¿noci wystêpuj¹ce pomiêdzy badanymi wielkociami ekonomicznymi
w przebiegu cyklu koniunkturalnego (struktura przedmiotowa), albo okresy
opónieñ lub wyprzedzeñ czasowych punktów zwrotnych w stosunku do przegiêæ wystêpuj¹cych w cyklu odniesienia (struktura czasowa).
Teoretyczna znajomoæ cech morfologicznych ma prze³o¿enie empiryczne, np. w skali przedsiêbiorstwa. Przyk³adowo, wiedz¹c, w której fazie cyklu
koniunkturalnego znajduje siê gospodarka, przedsiêbiorcy czy mened¿erowie mog¹ podejmowaæ okrelone dzia³ania gospodarcze. Prognoza wyst¹pienia okrelonej fazy umo¿liwia podjêcie odpowiednich kroków gospodarczych, które pozwol¹ firmie ³agodniej przejæ przez okres niskiej aktywnoci
gospodarczej, a wskazówki co do rodzaju tych dzia³añ w poszczególnych fazach cyklu18 przedstawia tabela 2.

Tabela 2.

Fazy cyklu koniunkturalnego a w³aciwe dzia³ania gospodarcze w przedsiêbiorstwie
Faza cyklu koniunkturalnego

Sugerowane dzia³ania gospodarcze

Wzrost

Zwiêkszaj zatrudnienie; zintensyfikuj szkolenie pracowników; obmylaj
ekspansjê firmy; badaj otoczenie; rozpocznij zwiêkszanie zapasów.

Rozkwit

Zatrzymaj posiadane akcje; sporz¹dzaj prognozy sprzeda¿y; zwolnij
ekspansjê firmy; usuñ niepotrzebne dzia³y; uwolnij siê od nadmiernego
wyposa¿enia; podejmij nowe dzia³ania, które nie zwiêksz¹ kosztów.

Ostrze¿enie

Zmniejszaj zapasy; przestañ szkoliæ pracowników i prowadziæ reklamê;
zaniechaj produkcji nietrafionych wyrobów; wycofaj siê z dzier¿aw;
redukuj d³ugookresowe umowy zakupów.

18
Na potrzeby zarz¹dzania przedsiêbiorstwem S. Makridakis wyodrêbni³ w cyklu koniunkturalnym 6 faz: wzrost, rozkwit, ostrze¿enie, recesja, depresja, o¿ywienie.
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Faza cyklu koniunkturalnego

Sugerowane dzia³ania gospodarcze

Recesja

Nadal zmniejszaj zapasy; udzielaj urlopów; skoryguj decyzje dotycz¹ce
zakupów.

Depresja

Zwolnij pracowników, zatrzymuj¹c wysoko kwalifikowanych; redukuj
liczbê godzin pracy, jeli to konieczne; przeprowad remonty kapitalne;
rozpocznij negocjacje w sprawie d³ugookresowych umów dzier¿awnych
i pracowniczych; przygotuj program szkolenia pracowniczego.

O¿ywienie

Wznów dzier¿awy; zwiêkszaj zapasy; sk³oñ dystrybutorów i dostawców
do zwiêkszania zapasów.

ród³o: [Prognozowanie

, 1997, s. 235].

Cykle koniunkturalne to dynamiczne i z³o¿one procesy gospodarcze.
Kszta³towane s¹ bowiem przez ogromn¹ liczbê ró¿nych czynników. Powstaj¹
wskutek dzia³ania ró¿norodnych czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych. Z biegiem czasu powstaj¹ nowe czynniki, np. kultura i niektóre cechy narodowe powoduj¹ niemo¿noæ oddzielenia ekonomii od zachowañ
poszczególnych narodów, co niekiedy udaremnia wychodzenie gospodarki
z fazy zni¿kowej cyklu koniunkturalnego, np. japoñski system pracy grupowej, amerykañska fascynacja nowociami czy europejskie przywi¹zanie do
pañstwa opiekuñczego. Zjawisko to okrela siê mianem kulturonomii.
Fluktuacjom koniunkturalnym podlegaj¹ wszystkie wielkoci okrelaj¹ce
stan aktywnoci gospodarczej. Dotycz¹ one zarówno sfery mikro- jak i makroekonomicznej.
Na os³abienie koniunktury gospodarczej wp³yw maj¹ czynniki zewnêtrzne, np. w 2001 roku ataki terrorystyczne na USA czy te¿ silne os³abienie
wzrostu gospodarki wiatowej w ostatnim kwartale 2001 roku, oraz czynniki
wewnêtrzne. Przyk³adem tych ostatnich w Polsce mog¹ byæ, w omawianym
roku, zmiany w finansach publicznych wp³ywaj¹ce na niepewnoæ konsumentów, co z kolei ma prze³o¿enie w os³abieniu koniunktury gospodarczej19.
Czynnikiem decyduj¹cym o wejciu gospodarki na cie¿kê szybkiego rozwoju
s¹ wydatki konsumentów.
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ekonomia 12

Review of Theoretical Aspects of the Business Cycle
To-day, the problems of economic fluctuations assume particular importance.
Every countrys economic condition, irrespective of its socioeconomic system,
is subject to cyclical changes. Alternating phases of faster development and
stagnation (or even recession) form a business cycle. An important task, on
both the theoretical and empirical planes, is explanation of the origin of such
fluctuations, the mechanism of their formation and description of their morphological characteristics, preceded by a short review of the existing definitions of the business cycle.
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