
Makroekonomia

Cykl koniunkturalny



Gospodarka rynkowa rozwija 
się cyklicznie

 W gospodarce centralnie planowanej też 
można obserwować okresy różnej dynamiki 
produkcji

 Co powoduje cykliczność:
 - polityka gospodarcza,
 - „natura” gospodarki – model mnożnika-

akceleratora,
 - „wielkie” wydarzenie – odkrycia techniczne, 

wojny



Cykl polityczny

 Co jest celem istnienia partii 
gospodarczych?

 Czy wyborcy biorą pod uwagę stan 
gospodarki?

 Jakie zmienne wyborcy biorą pod 
uwagę?



Cykl polityczny – koncepcja 
Nordhausa

 Politycy patrzą na wyborców jako na całość
 Ważne są więc ogólne wskaźniki 

gospodarcze, taki jak tempo wzrostu 
gospodarczego, stopa bezrobocia, dynamiki 
dochodów, inflacja

 Wyborcy mają krótką pamięć, więc istotny 
jest stan gospodarki przed wyborami

 Przyspieszenie przed wyborami, potem 
będziemy się martwić



Cykl polityczny – teoria 
popleczników (partisan theory)

 Każda partia kieruje swą ofertę do 
konkretnej grupy wyborców

 Stosowane instrumenty obliczone na 
zdobycie poparcia określonej grupy 
społecznej



Cykl gospodarczy – koncepcja 
mnożnika -akceleratora
 Za wahania odpowiedzialne zmiany popytu globalnego
 Jaki mechanizm powoduje powstanie cyklu:

 Rozpoczynamy inwestycje na podstawie danych o wzroście 
produkcji z przeszłości

 Mechanizm akceleratora (inwestycje wyższe niż pożądany wzrost 
produkcji) i mnożnika (popyt wzrasta szybciej niż tylko o wielkość 
inwestycji)

 Sprzedaż mniejsza niż się spodziewaliśmy – przyrastają zapasy, 
ograniczamy inwestycje – mnożnik i akcelerator działa teraz „w 
drugą stronę” 

 Dostosowania działają z opóźnieniem przede wszystkim na 
nieelastyczne rynki, głównie dotyczy to rynku pracy



Koncepcja realnego cyklu 
koniunkturalnego

 W długim okresie gospodarka jest w 
równowadze

 Za okresowe przyspieszenia 
odpowiedzialne zmiany potencjalnego 
PKB

 Odkrycia naukowo-techniczne a 
potencjalny PKB



Polityka gospodarcza a cykl 
koniunkturalny

 Czy powinno zależeć nam na 
wyrównywaniu wahań w dynamice 
gospodarczej?
 Trudności w długookresowym planowaniu,
 Napięcia społeczne

 Jakie instrumenty można stosować:
 Fiskalne
 Monetarne



Instrumenty fiskalne 

 Dochody
 Wydatki
 Saldo budżetu



Instrumenty monetarne

 Stopy procentowe
 Kurs walutowy



Instrumenty automatyczne 
(reguły) i dyskrecjonalne

 Instrumenty automatyczne fiskalne
 Zasiłki dla bezrobotnych
 Wydatki na opiekę społeczną
 Progresywny podatek dochodowy

 Instrumenty automatyczne monetarne – 
reguła w kształtowaniu polityki 
pieniężnej



Zalety instrumentów 
dyskrecjonalnych

 Reakcja na aktualne problemy 
gospodarcze

 Wywołanie debaty, która sprzyja 
wyborowi optymalnego rozwiązania



Wady instrumentów 
dyskrecjonalnych

 Duże opóźnienie czasowe od momentu 
rozpoznania problemu do wdrożenia 
sposobu jego rozwiązania

 Decyzje władz podejmowane pod 
wpływem krótkookresowej sytuacji 
politycznej



Zalety instrumentów 
automatycznych

 Nie wymagają podjęcia decyzji 
politycznych – reagują automatycznie 
na pojawienie się danego problemu

 Szybka reakcja
 Nie podlegają bieżącej polityce



Wady instrumentów 
automatycznych

 Ustalone w przeszłości mogą nie 
odpowiadać (rodzaj instrumentu lub 
jego „wartość”) bieżącym problemom

 Zmiana instrumentów automatycznych 
wymaga otwarcia debaty politycznej, 
która nie musi prowadzić wprowadzenia 
rozwiązań optymalnych

 „Usztywnianie” polityki gospodarczej



Polityka gospodarcza a realny 
cykl koniunkturalny

 Czy państwo ma wspierać badania 
naukowe?

 Inwestycje przeciwdziałaniu 
powstawaniu wąskich gardeł


