


 Cykl koniunkturalny – zjawisko występowania w 
gospodarce wahań koniunktury w okresach kilkuletnich 
przy utrzymującym się długookresowym trendzie wzrostu 
gospodarczego.  

  
 Jest to pojęcie makroekonomiczne, odnosi się do całości 

gospodarki.  
  
 Wahania te, przejawiają się w zmianach absolutnych, 

odchyleniach od trendu lub wahaniach dynamiki różnych 
zmiennych ekonomicznych, które opisują poziom 
aktywności gospodarczej. 



 Wszelkie zmiany cyklu mierzone są przy użyciu 

najważniejszych mierników gospodarczych, spośród 

których należy wymienić przede wszystkim: 

 inflację, 

 bezrobocie, 

 poziom zamożności społeczeństwa, 

 dynamikę PKB, 

 indeksy giełdowe, 

 nakłady inwestycyjne. 

 



W wahaniach cyklu koniunkturalnego można wyróżnić 
cztery podstawowe fazy:  
 kryzys (lub recesja w zależności od skali spadku 
produkcji)  
 depresja (lub dno kryzysu)  
 ożywienie gospodarcze  
 rozkwit gospodarczy (wysoka koniunktura) 

 



Między poszczególnymi fazami zachodzi związek 
przyczynowo-skutkowy co oznacza, że mechanizmy  
i procesy zachodzące w jednej fazie cyklu warunkują 
mechanizmy i procesy w następnej fazie.  



1. Faza kryzysu (załamanie gospodarcze)  
 

 

• Spadek produkcji (wzrost bezrobocia) 

• Zahamowanie wzrostu cen (a nawet spadek)  

• Spadek ilości zamówień na urządzenia 
wytwórcze i rezygnowanie z kontraktów 
budowlanych ( ogólny spadek popytu) 

• Ograniczenie kredytów inwestycyjnych  

• Zmuszanie do spłaty istniejących zobowiązań  

• Spadek kursów papierów wartościowych  

 

 



2. Faza depresji 

 
• Marża z zysków gwałtownie spada (trudności 

sprzedaży)  

• Małe i słabsze przedsiębiorstwa bankrutują  

• Maksymalne ograniczenie przez banki 

komercyjne kredytów obrotowych 

• Inwestycje i konsumpcja osiągają swoje minimum 

(nigdy zero)  

• Pojawia się dno kryzysu  

 



3. Faza ożywienia  
 

• Przedsiębiorcy, którzy przetrwali, dokonują renowacji swojego 
kapitału  

• Wycofanie starych maszyn i urządzeń zakupując 
nowocześniejsze, bardziej ekonomiczne  

• Rośnie zatrudnienie  

• Zwiększanie zysków  

• Banki komercyjne nagromadziły środki pieniężne, a szukając 
klientów obniżają stopę procentową  

• Tanie kredyty zachęcają przedsiębiorców do inwestowania  

• Rosną kursy akcji i obligacji  

• Ożywienie obejmuje coraz to nowe dziedziny życia 
gospodarczego  

• W ciągu 2-3 lat osiąga nową fazę szczytowego rozwoju 

 



4. Faza rozkwitu (stan szczytowy koniunktury)  
 
• Wysoki poziom wydatków inwestycyjnych doprowadza po 

pewnym czasie do wzrostu zdolności produkcyjnych gospodarki 
narodowej  

• Inwestycje osiągają swój najwyższy poziom (przestają rosnąć)  

• Koszty produkcji rosną (w wyniku wykorzystania gorszych 
urządzeń wytwórczych, zatrudnienia pracowników o niższych 
kwalifikacjach, zwiększenia pracy w godzinach nadliczbowych)  

• Wzrost dochodów powoduje wzrost skłonności do oszczędzania 
(maleje skłonność do konsumpcji)  

• Stopniowy wzrost kosztów produkcji w stosunku do wzrostu cen  

• Banki coraz bardziej ograniczają udzielanie kredytów 
inwestycyjnych  

• Wygasanie optymistycznych nastrojów wśród przedsiębiorców  

 



-Przebieg omówionych cykli jest nieregularny, każda z faz ma różną długość i 
amplitudę wahań. 
 
- Wahania cykliczne opisujące całokształt wskaźników życia gospodarczego, 
dzielimy na: 
 
 - sezonowe- z uwagi na pory roku (rolnictwo, budownictwo) 
 - przypadkowe- czynniki losowe (wojna, klęska żywiołowa, strajk) 
 - polityczne- z uwagi na wybory 
 - specjalne-  odbywają się z pewną regularnością  
 np. wahania produkcji żywca wieprzowego  
 - regionalne 
 

-W cyklu współczesnym wyróżnia się dwie fazy: ożywienie (  Expansion)  
i recesję*(Contraction). 
 

-*Recesja to okres spadku i zastoju w rozwoju gospodarczym 



 Charakteryzuje się asymetrią rozwoju, długotrwały i 

stabilny wzrost niejako dla równowagi przerywany jest 

krótkotrwałymi spadkami czyli recesją; 

 

 W cyklu współczesnym wyróżnia się dwie fazy: 

ożywienie (  Expansion) i recesję*(Contraction). 

 

 Czytamy też  w literaturze o jego  podziale 2-fazowym: 

- fazie kurczenia - (spadek, recesja, kryzys) 

- fazie ekspansji - (ożywienie, rozkwit- wzrost) 



 Z punktu widzenia przeciętnej długości trwania cyklu wyróżniamy: 
- Cykle koniunkturalne Kitchina i Cruma - nazywane krótkimi, 

gdyż trwają maksymalnie 4 lata. Dotyczą zmian cen surowców, 
krótkookresowych stóp procentowych i sytuacji w rolnictwie 
związanej z poziomem zapasów. 

- Cykle koniunkturalne Juglara -  związane są z dekoniunkturą na 
rynku bankowym, zmianą inflacji, bezrobocia, wartości Produktu 
Narodowego Brutto oraz zmianą inwestycji w tak zwanym kapitale 
trwałym. Są to cykle średniookresowe i mogą trwać od 6 do 11 lat. 

- Cykle koniunkturalne Kuznetsa - dotyczą głównie segmentu 
budownictwa oraz migracji i ich wpływu na sytuację gospodarczą 
państwa. Trwają od 15 do 23 lat. 

-  Cykle koniunkturalne Gelderna i Kondratiewa - nazywane 
cyklami koniunkturalno-strukturalnymi, ponieważ trwają od 45 do 
60 lat i są związane z falami gospodarczymi, które powtarzały się 
systematycznie od XVIII wieku. Przyczynami ich powstania były 
przede wszystkim innowacje, wojny i rewolucje oraz duże 
odkrycia. 



 W ekonomii rozróżniane są również cykle: 

 tygodniowe, 

 handlowe (28 dni)   

 długotrwałe - Wagemana (150 lat), związane  

z kształtowaniem stóp procentowych oraz  

 Wheelera (500 lat), które mają związek z narodzinami 

i rozpadami światowych imperiów. 
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