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Wstęp

Cykl koniunkturalny jest nieodłączną cechą gospodarki rynkowej. To proste 
stwierdzenie nie oddaje złożoności problemu, przed jakim stoi ekonomia. Mimo 
dziesiątek lat prób wciąż dalecy jesteśmy od pełnego zrozumienia fenomenu, jakim 
są względnie regularnie następujące po sobie cykle wahań wzrostu PKB i innych 
wielkości ekonomicznych. W konsekwencji także nasze umiejętności prognostyczne 
i zdolności do działań prewencyjnych są ograniczone, co jeszcze raz dobitnie po-
twierdził globalny kryzys finansowy i następujące po nim ochłodzenie koniunktu-
ry, jak wiele na to wskazuje, jedno z najgłębszych w okresie powojennym. Obecny 
kryzys finansowy, mający swoje źródło na rynku kredytów subprime w Stanach 
Zjednoczonych, podobnie jak poprzedni z początku XXI w. związany z ekspansją 
technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (z tzw. bańką internetową), 
pokazuje, że postulat eliminacji wahań cyklicznych, głoszony przez skrajnych 
zwolenników koncepcji „nowej gospodarki”, nie znajduje potwierdzenia w rzeczy-
wistości. 

Książka podejmuje problematykę wahań koniunkturalnych. Autorzy próbują 
odpowiedzieć na pytania dotyczące: przyczyn, przebiegu i rozprzestrzeniania się 
zmian koniunkturalnych, metod prognozowania, uwarunkowań kryzysów finan-
sowych, ze szczególnym uwzględnieniem obecnego globalnego kryzysu finanso-
wego, a także reakcji podmiotów gospodarujących na osłabienie koniunktury. 
Podstawowym odbiorcą książki są środowiska naukowe zajmujące się problema-
tyką koniunktury gospodarczej, jak również studenci kierunków ekonomicznych. 
Mamy nadzieję, że znajdzie ona swoich Czytelników także wśród przedstawicieli 
praktyki gospodarczej oraz administracji publicznej zainteresowanych analizami 
przyczyn, przebiegu i skutków wahań koniunkturalnych. Autorzy, ze względu 
na odmienną problematykę poszczególnych rozdziałów, mieli pełną swobodę 
w przyjmowaniu celów, tez oraz sposobów analizy.
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Książka składa się z czterech części obejmujących łącznie 25 rozdziałów. 
Część 1 została poświęcona zagadnieniom związanym z uwarunkowaniami 

oraz przebiegiem wahań koniunktury. Kamil Marczak i Krzysztof Piech dokonują 
przeglądu głównych teorii ekonomicznych wyjaśniających zjawisko cykliczności 
gospodarki oraz zasygnalizowali egzo- i endogeniczne jej determinanty. Szymon 
Mazurek przedstawia pojęcie i kanały międzynarodowej transmisji kryzysów. 
Kwestie synchronizacji i egzogeniczności cyklu koniunkturalnego Polski w aspek-
cie obecnego kryzysu finansowego wraz z próbą odpowiedzi na pytanie o groźbę 
wystąpienia recesji podejmują w kolejnej części swoich rozważań Kamil Marczak 
i Krzysztof Piech. Andrzej Rzońca bada wpływ deficytu na wzrost gospodarki, 
identyfikując korzyści i koszty z prowadzenia ekspansywnej lub restrykcyjnej po-
lityki fiskalnej w krótkim i długim okresie. 

W części 2 podjęto problematykę modelowania i prognozowania koniunktury 
gospodarczej. Michał Konopczyński analizuje krótkookresowy, symulacyjny model 
cyklu koniunkturalnego w Unii Gospodarczej i Walutowej, uwzględniający kumu-
lację zapasów w czasie. Robert Kruszewski bada wpływ prostego mechanizmu 
oczekiwań na dynamikę nieliniowego modelu cyklu koniunkturalnego opartego 
na mnożniku i zasadzie akceleracji. Zuzanna Wośko poszukuje odpowiedzi na 
pytanie o przydatność filtrów liniowych jako narzędzia badania koniunktury. 
Aneta Sobiechowska-Ziegert przedstawia ekonometryczne prognozy cen na przy-
kładzie rynku paliw w Polsce. Jacek Jankiewicz prognozuje zmiany koniunkturalne 
w polskim sektorze budowlanym na podstawie diagnoz i oczekiwań przedsiębior-
ców. Wiesław Łuczyński podejmuje próbę oceny efektywności prognostycznej 
sieci neuronowych w prognozowaniu Warszawskiego Indeksu Giełdowego oraz 
Dow Jones Average Industrial Index.  

Część 3 traktuje o kryzysach finansowych i związanych z nimi implikacjach 
dla światowej koniunktury gospodarczej. Ewa Sikorska i Paulina Wiatrak doko-
nują analizy wybranych kryzysów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem 
kryzysu na amerykańskim rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych. Ewa 
Szabłowska bada rolę transakcji sekurytyzacyjnych w rozprzestrzenianiu się kry-
zysu kredytów subprime. Ireneusz Pszczółka omawia wpływ polityki stóp procen-
towych Systemu Rezerwy Federalnej (FED) na zmiany koniunktury na rynkach 
akcji w Stanach Zjednoczonych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej. Piotr Szkud-
larek dokonuje oceny działalności sektora bankowego i branży deweloperskiej 
w Polsce w kontekście kryzysu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych 
i rynku nieruchomości. Marek Kunasz omawia reakcje inwestorów na Giełdzie 
Papierów Wartościowych na zmianę światowej koniunktury gospodarczej. Jerzy 
Kaźmierczyk przedstawia analizę i ocenę wzrostowych oraz spadkowych tendencji 
w rozwoju polskiego sektora bankowego. 

W części 4 przedmiotem zainteresowania są zachowania podmiotów oraz 
rynków w ramach cyklu koniunkturalnego. Janusz Kudła bada procykliczność 
obciążeń podatkowych przedsiębiorstw. Marcin Pawłowski i Aleksandra Wąsowska 
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przeprowadzają analizę zależności między aktywnością gospodarki na poziomie 
makro a dynamiką zachowań konkurencyjnych na poziomie sektorów gospodarki. 
Tomasz Bernat analizuje grupę największych przedsiębiorstw. Rafał Nagaj oma-
wia relacje między wahaniami koniunkturalnymi a poziomem bezrobocia. Renata 
Orłowska analizuje skutki, zarówno pozytywne, jak i negatywne, wpływu wzmożo-
nej emigracji polskich zasobów pracy na stan gospodarki. Anna Horodecka bada 
wpływ systemu społecznego na zmiany zachodzące na rynku pracy, w szczegól-
ności na aktywność zawodową kobiet. Robert W. Włodarczyk rozważa stopień 
sektorowego zróżnicowania elastyczności zatrudnienia względem produkcji w Unii 
Gospodarczej i Walutowej. Michał Jurek analizuje zewnętrzną równowagę Polski. 
Magdalena Kinga Stawicka omawia koniunkturę gospodarczą krajów Unii Euro-
pejskiej. 

Oddając książkę w ręce Czytelników, mamy nadzieję, że spotka się ona z przy-
chylnym przyjęciem zarówno środowisk akademickich, jak i praktyków pragnących 
pogłębić rozumienie mechanizmów cyklu koniunkturalnego. 
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