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WZROST 

GOSPODARCZY 

ROZWÓJ GOSPODARCZY 

DEFINICJE 

1. Wzrost gospodarczy – zmiany ilościowe: 

powiększanie się z okresu na okres podstawowych 

wielkości makroekonomicznych takich jak PKB 

czy  konsumpcja, inwestycje 

2. Rozwój gospodarczy – zmiany ilościowe i 

jakościowe w strukturze wytwarzanych dóbr  i 

usług oraz w strukturze konsumpcji, np. większa 

ilość dóbr i ich wyższe technologiczne 

zaawansowanie 

 

CZYNNIKI WZROSTU 

 wewnętrzne:  

 zasoby,  

 instytucje,  

 prawo 

 zewnętrzne:  

 inwestycje zagraniczne,  

 handel zagraniczny,  

 innowacje zagraniczne  

 współpraca międzynarodowa,  

 kredyt 

 

ZRÓWNOWAŻONY WZROST 

 wzrost gospodarczy w krajach wysoko rozwiniętych - ok. 

2% rocznie (suma tempa wzrostu siły roboczej tempa 

wzrostu technologii 

 Szybszy wzrost (np. spowodowany wzrostem stopy 

oszczędności) jest możliwy przez pewien czas i oznacza 

przejście z jednej na inną ścieżkę wzrostu 

zrównoważonego. PKB wzrośnie bardzo szybko a potem 

znowu zacznie wzrastać stabilnie 

 W gospodarce istnieją siły (wzrost kapitałochłonności), 

które uniemożliwiają utrzymanie przyśpieszonej ścieżki 

wzrostu na stałe 

WSKAŹNIKI WZROSTU 

GOSPODARCZEGO 
 Stopy wzrostu (w dłuższym okresie) podstawowych 

wielkości makroekonomicznych: 

 Stopa wzrostu PKB, 

 Stopa wzrostu inwestycji, 

 Stopa wzrostu konsumpcji, 

 

KONIUNKTURA 

 stan gospodarki w danym okresie 

 w sytuacji statycznej nie ma zmian w zdolnościach 

produkcyjnych gospodarki 

 zmiany produkcji (PKB) są związane ze zmianami 

koniunktury gospodarczej (złym/dobrym stanem 

gospodarki) –są to wahania koniunkturalne 
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KONIUNKTURA 

 w sytuacji dynamicznej następuje zmiana 

zdolności produkcyjnych 

 może pojawić się wzrost gospodarczy – zmiany 

trwałe/długofalowe 

 Nie każda zmiana PKB oznacza wzrost 

gospodarczy, duża część zmian ma charakter 

koniunkturalny 

RODZAJE WAHAŃ 

KONIUNKTURALNYCH 

 cykliczne – periodyczne powtarzające się spadki i 

ożywienia koniunktury 

 sezonowe  - wahania koniunkturalne związane ze 

zmianą aktywności  w różnych porach roku np. 

PKB  jest relatywnie niższy w styczniu –lutym ale 

wysoki w grudniu 

 przypadkowe – wahania związane ze zdarzeniami 

jednostkowymi takimi jak wojna, strajk,  klęska 

żywiołowa 

 

Dlaczego mierzymy 

koniunkturę? 

 Informacja ważna dla konsumentów i inwestorów, 

którzy odpowiednio modyfikują swoje zakupy i 

inwestycje.  

 Samosprawdzająca się prognoza – jeśli 

gospodarstwa domowe i firmy oczekują 

złej/dobrej koniunktury to koniunktura jest 

zła/dobra zgodnie z oczekiwaniami, gdyż, jak 

opisano to powyżej następuje modyfikacja 

zachowań.  

 

 
Zła  koniunktura 

Obawa 

utraty pracy 

Obawa utraty 

rynków zbytu 

Nie biorę 

kredytów 

Zmniejszam 

produkcję 

Zwalniam 

pracowników 

Oczekiwanie 

złej 

koniunktury 

Popyt 

spada 

PKB 

spada 

Konsumenc

i tracą 

wiarygodno

ść 

kredytową 

Firmy 

tracą 

płynność 

 

 

 

CYKL KONIUNKTURALNY 

RODZAJE CYKLÓW 

 współczesny 

 klasyczny 
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IDEALNY CYKL KLASYCZNY RECESJA (KRYZYS) 

 nadwyżka podaży nad popytem 

  wzrost zapasów u producentów 

 spadek produkcji, przychodów, zysków, 

zatrudnienia; 

 spadek cen (współcześnie – zmniejszenie 

inflacji) 

 wzrost bezrobocia 

DNO (DEPRESJA) 

 równowaga na niskim poziomie 

 niski popyt, niska podaż 

 niskie ceny 

 bankructwa i upadłości 

OŻYWIENIE (EKSPANSJA) 

 popyt > podaży 

 rosną produkcja, sprzedaż, przychody, zyski, 

zatrudnienie 

 rosną ceny 

 spada bezrobocie 

 

 

ROZKWIT (SZCZYT, BOOM) 

 aktywność gospodarcza osiąga najwyższy poziom 

(przekracza poziom aktywności podczas 

poprzedniego szczytu) 

 równowaga na wysokim poziomie 

 wysoka produkcja, sprzedaż, przychody, zyski, 

zatrudnienie 

 wysoki poziom cen T – trend 

Wc  - wahania cykliczne  

Ws – wahania sezonowe 

Wp – wahania przypadkowe 

CYKL KONIUNKTURALNY A 

INNE WAHANIA 

PKB 

Czas 

np. szczególny  urodzaj 

np. powódź 
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CZAS TRWANIA CYKLU 

 Cykl krótki Kitchina   - 3-3,5 roku – zmiany w kapitale 

obrotowym (zapasach), dosyć łagodny 

 Cykl rolny -2-4 lata (np. świński) - ceny z danego roku 

decydują o wielkości produkcji rolnej dopiero w 

następnym roku, a wielkość produkcji w danym roku 

kształtuje cenę w tym roku, a ta wpływa na wielkośc 

produkcji w kolejnym roku 

 Cykl klasyczne Juglara – 8-11 lat – zmiany w kapitale 

trwałym (zmiana wyposażenia produkcji 

 Cykl długi Konradiewa (40-60 lat) - koniunktura 

gospodarcza od XVIII w. powtarzała się według 

regularnych, około półwiecznych cykli  

1790-1800 1844-1851 1890-1896 1938-1945 1995-2000 

CYKL KONDRATIEWA 

CYKL KONDRATIEWA 

• 1790- 1844/51 – maszyna parowa 

• 1850-1890/96 – elektryfikacja 

• 1890/96-1938(45) – samochód 

• 1930-1990/2000 - komputer 

 

Cykl klasyczny Cykl współczesny 

4 fazy 2-3 fazy (recesja, ożywienie i ew. 

stabilizacja)  

trudno oddzielić ożywienie i rozkwit 

8-10 lat 3-4 lata, skrócenie recesji i wydłużenie 

ożywienia 

Waha się PKB (PKB 

rośnie i spada) 

Waha się stopa wzrostu PKB (PKB rośnie 

tylko raz wolniej a raz szybciej) 

Czas Czas 

PKB PKB 

CYKL KLASYCZNY a CYKL 

WSPÓŁCZESNY 

Teoria cyklu koniunkturalnego 

 druga połowa XIX wieku, 

 teorie endogenne: 

 cykl koniunkturalny jest zjawiskiem ściśle 

związanym z gospodarką, 

 teorie egzogenne: 

 cykl koniunkturalny jest zjawiskiem wynikającym 

z innych okoliczności (np. nasilenia występowania 

plam na słońcu) 

Dlaczego gospodarka rozwija 

się cyklicznie? 

Na gruncie teorii klasycznej niewytłumaczalne 

wewnętrznie ponieważ zawsze gospodarka 

produkuje dokładnie tyle na ile jest popyt. 

Podawano: 

a) niedoskonałości mechanizmu rynkowego (np. cykl 

rolny) 

b) czynniki zewnętrzne: np. plamy na słońcu 

kadencyjność władz (cykl polityczny) 
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Dlaczego gospodarka rozwija 

się cyklicznie? 

Keynesizm – bo gospodarka nie wytwarza na 

granicy swoich możliwości a popyt się zmienia 

POLITYCZNY CYKL 

KONIUNKTURALNY 
• W okresie przedwyborczym politycy chcą się przypodobać wyborcom 

zwiększają wydatki budżetowe (rosną renty, emerytury zasiłki) - 

wzrost popytu globalnego najpierw pobudza produkcję - SZCZYT  

• Przedsiębiorstwa orientują się w polityce państwa i podnoszą ceny co 

prowadzi do inflacji; inflacja powoduje wzrost kosztów spadają zyski 

firm i w efekcie maleje produkcja, (PKB) spada do punktu wyjścia - 

KRYZYS 

• W kolejnym okresie (już po wyborach) trzeba walczyć z inflacją, rosną 

stopy procentowe, przedsiębiorstwa i firmy nie biorą więc kredytów 

spada popyt, a za nim produkcja (PKB) -DEPRESJA 

• Spadek PKB ogranicza wzrost cen, spadają więc i koszty produkcji, 

rosną zyski firm, a to prowadzi do wzrostu PKB - ROZKWIT  

 

Dlaczego gospodarka rozwija 

się cyklicznie? 

Czynniki zewnętrzne 

 zmiany demograficzne (wzrost liczby ludności 

może wpłynąć na zwiększenie produkcji i 

poziomu zatrudnienia),  

 wynalazki i innowacje 

 Wojny i zdarzenia polityczne 

Dlaczego gospodarka rozwija 

się cyklicznie? 

Czynniki wewnętrzne 

 Konsumpcja – przede wszystkim dóbr trwałych. 

 Inwestycje – ich skutkiem jest zwiększenie 

zatrudnienia, produkcji i dochodu.  

 Działalność państwa - polityka fiskalna, polityka 

monetarna  

 


