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RODZAJE CYKLI GOSPODARCZYCH

Mimo istnienia wielu klasyfikacji, przyjmuje si  do  powszechnie, e wy-
st puj  trzy podstawowe rodzaje cykli koniunkturalnych: d ugookresowe (Kon-
dratiewa), redniookresowe (Juglara), krótkookresowe (Kitchina). W ród teo-
retyków rozpowszechniony jest pogl d, e wyst powanie cykli Kitchina spowo-
dowane jest zmianami w zapasach, Juglara � inwestowaniem w maszyny
i urz dzenia, a zatem w jego powstawaniu kluczow  rol  pe ni  wynalazki.
Cz sto do ww. cykli dodaje si  cykle Kuznetsa. Wyst puj  te  wahania sezo-
nowe (roczne), ale nie okre la si  mianem cykli koniunkturalnych takich cykli,
których okres jest krótszy od jednego roku. Oprócz nich wyró nia si  szereg
innych cykli: reinwestycyjne (15-20 lat), specjalne (3 lata). Wed ug Åkermana,
wyst puje dziewi  rodzajów cykli, w zale no ci od d ugo ci ich trwania:
�1) zmiany sezonowe krótkie (1/2 roku), 2) zmiany sezonowe d ugie (roczne),
3) cykle rolnicze (dwuletnie), 4) cykle koniunkturalne krótkie (3-4 lata), 5) cykle
koniunkturalne d ugie (o mioletnie), 6) cykle bardzo d ugie (18-letnie), 7) zmia-
ny sekularne (50-60 lat), 8) okresy nasilenia wojen (140 lat), 9) wahania d ugie
procesów industrializacji (250 lat)�.1

Poni ej zebrane i krótko scharakteryzowane zostan  na podstawie wielu
(czasem odmiennych) materia ów, ró ne rodzaje waha  i cykli wyst puj cych
w gospodarce, w kolejno ci zgodnie z d ugo ci  ich trwania.

Najkrótszym znanym cyklem gospodarczym jest cykl tygodniowy. Znany
jest on pod nazw : �efekt poniedzia ku� i wyst puje na gie dach papierów
warto ciowych. Dla du ej cz ci gie d w poniedzia ek odnotowano ujemne
stopy zwrotu (w Japonii i Australii � we wtorek).2 Niektórzy autorzy uwa aj
jednak, e wyst puje jeszcze krótszy cykl dzienny, odznaczaj cy si  wzrostem
kursów na ok. 0,5 godziny przed zako czeniem sesji.

Kolejny jest 28-dniowy cykl handlowy. Odkryto go w latach 30. XX w.
Na rynku pszenicy. Niektórzy wi  go z fazami ksi yca. Tak, czy inaczej,
mo na go zaobserwowa  na wielu rynkach, w tym gie dowych (obejmuje ok.
20-21 dni roboczych, najwy sze miesi czne stopy zwrotu s  w ci gu

1 Przyt. za: W. Rusi ski, Zarys historii gospodarczej powszechnej. Czasu nowo ytne i najnow-
sze (1500-1949), Ksi ka i Wiedza, Warszawa 1973, s. 291.

2 Zgodnie z badaniami Tarczy skiego, 75 spo ród 113 analizowanych spó ek na GPW
w Warszawie, wykaza o najwy sze dzienne stopy zwrotu w poniedzia ek. S. Majewski, Efekt
poniedzia ku na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie, [w:] D. Kopyci ska (red.),
Firma-rynek-konsument: szanse i zagro enia, Uniwersytet Szczeci ski, Szczecin 1999,
s. 44-46 (materia y konferencyjne).
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4 pierwszych dni miesi ca3). Na gie dzie obserwowane s  równie  przed wi -
teczne wzrosty stóp zwrotu, nawet kilkunastokrotnie wy sze, ni  w statystycz-
ny dzie  powszedni.4

Kolejny krótki cykl ma d ugo  poni ej roku. Wspomniany wcze niej
Åkerman pisa  o cyklu pó rocznym. Natomiast ameryka skie Biuro Bada
Towarowych (CRB) odkry o na rynkach towarowych cykle si gaj ce od 9 do
12 miesi cy.5

Nast pne cykle maj  charakter zmian sezonowych. Jednym z takich
przypadków jest �efekt stycznia�, znany na gie dach. Zgodnie z niektórymi
teoriami (popularyzowanymi te  w naszym kraju), w styczniu zazwyczaj odno-
towuje si  wzrost indeksów. Zgodnie z innymi, wyniki na koniec roku s  takie,
jak tendencje zaobserwowane w styczniu (je li wzrost w styczniu, to i w ca ym
roku). W latach 1950-93 potwierdzone to by o w 86% przypadków.6

Znacznie cz ciej wymieniane w literaturze dotycz cej cyklu koniunktu-
ralnego (a nie dotycz cych gie d) s  krótkie cykle Kitchina. Odkryte zosta y
w 1923 r. na podstawie cykli gie dowych w latach 1890-1922 w Wielkiej Bryta-
nii i w Stanach Zjednoczonych, a trwa y ok. 41 miesi cy. Pó niej odkryto, e na
gie dzie w latach 1868-1945 do  silnie wyst powa y tzw. cykle 4-letnie
(od 40 do 53 miesi cy). Nazw  cyklu Kitchina s  równie  nazywane wahania
2-4 letnie. Dane te potwierdza firma QInsight Group badaj c indeks gie dowy
S&P 500 oraz indeks obligacji Lehmana (Lehman Government / Corporate
index). Na podstawie bada  z lat 1970-1996 stwierdzono, e wyst puje 5 faz
cyklu koniunkturalnego. S  to: przyspieszenie (acceleration), os abni cie
(easeoff), nurkowanie (plunge), o ywienie 1 i o ywienie 2 (revival 1, 2). Trwaj
one przeci tnie odpowiednio: 11,7 miesi ca, 7 miesi cy, 11,4 miesi ca,
5,7 miesi ca, 10,6 miesi ca. Ca y cykl trwa wi c 46,4 miesi ca (a wi c
ok. 3,9 roku).

Podobnej d ugo ci cykle mog  mie  charakter wyborczego cyklu ko-
niunkturalnego (w zale no ci od cz stotliwo ci wyborów). Zgodnie z niektórymi
koncepcjami, po wyborach ceny na gie dach spadaj , gdy  nowe w adze
wprowadzaj  w ycie niepopularne decyzje. Zgodnie z teori  politycznego
cyklu koniunkturalnego, s  one równie  potrzebne do stabilizacji gospodarki
nieco rozregulowanej wskutek przedwyborczego oddzia ywania polityków.
Na kilka miesi cy przed wyborami spodziewa  si  mo na lepszej koniunktury
gospodarczej, osi ganej dla zwi kszenia szans wyborczych ugrupowania
rz dz cego. Inflacja w krajach G-7 na 1-2 kwarta y przed wyborami
oraz do roku po nich � ro nie.7 Ok. po owy kadencji nowych w adz ceny akcji

3 J. Bernstein, Cykle gie gowe, WIG-Press, Warszawa 1996, s. 43. Wed ug tego autora,
najwa niejsze cykle gie dowe to: 9,2-letni, 3-4 letni, 48-miesi czny, 14-19-miesi czny, 50-60-
dniowy, 26-32-dniowy, 19-23-dniowy i 14 dniowy. Ibidem, s. 158.

4 M. Pring, Podstawy analizy technicznej, WIG-Press, Warszawa 1998, s. 228-229.
5 S. Achelis, Technical Analysis from A to Z. Cycles, Equis International, April 2001,

www.equis.com/free/taaz/cycles.html.
6 Ibidem.
7 M. Gärtner, The election cycle in the inflation bias: evidence from the G-7 countries, �Euro-

pean Journal of Political Economy�, Vol. 15 (1999), s. 705-725. Por. równie : K. Piech, Poli-

http://www.equis.com/free/taaz/cycles.html
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rosn  wraz z popraw  sytuacji gospodarczej, której szczyt powinien nast pi
przed wyborami. Zgodnie z obliczeniami autora opartymi na danych NBER,
w Stanach Zjednoczonych w latach 1945-1980 wyst powa  cykl realnego PKB
o redniej d ugo ci 5 lat.8 Nie mia  on wi c charakteru wyborczego (wybory
w USA co cztery lata). Zak ócenia gospodarki przez wybory w tym bardzo
rozwini tym gospodarczo i stabilnym politycznie kraju nie by y na tyle istotne,
by w znaczny sposób wp yn  na sfer  realn . Inna sytuacja wyst pi a
w Meksyku pod koniec 1994 r., a tak e w pewnej mierze w Polsce w 2001 r.

Zgodnie z wynikami analizy historii gospodarczej Stanów Zjednoczonych
w latach 1800-1937 przeprowadzonej przez A.H. Hansena, wyst powa o w tym
okresie 37 cykli mniejszych o przeci tnej d ugo ci 3,5 roku, 17 cykli wi kszych
o d ugo  8,3 oraz cykle budowlane o okresie 17-18 lat.9

Wyst puje te  szereg innych rodzajów cykli wywo anych przez szoki po-
da owe, np. rolne (np. 3-letni cykl produkcji trzody chlewnej, zwany te  cyklem
wi skim, 2-letni cykl produkcji bawe ny ameryka skiej, 5-letni cykl produkcji

byd a w Holandii, 16-letni cykl kawy),10 naftowe i innych surowców naturalnych,
nierównowagi handlowej, dostaw samolotów11 i wiele innych.

Nast pnym pod wzgl dem d ugo ci trwania jest redniookresowy cykl
Juglara. Ró nie w literaturze podawany jest czas jego trwania.12 Zgodnie
z orygina em, mia  on d ugo  9,2 roku. Cykl 9-letni wyst powa  w latach 1840-
1940. Jest on zwi zany z popytem na dobra trwa e. W trakcie ekspansji ro nie
popyt przedsi biorstw na maszyny i wyposa enie, co poci ga wzrost zyskow-
no ci i poda y kapita u. Kiedy popyt na dobra zostanie zaspokojony, spada
popyt na dobra, producenci zmuszeni s  zmniejszy  produkcj , a zapasy
rosn  dot d, a  znajdzie si  na nie popyt.

Wyniki oblicze  autora pokaza y, e cykl ten wyst puje równie  w przy-
padku kryzysów o charakterze wiatowym (w przypadku narodowych mog
by  one cz stsze lub rzadsze). Wyst powa y one w ca ym XIX i XX wieku
regularnie rednio w a nie co ok. 9-10 lat.13

tyczny cykl koniunkturalny w pa stwach o rozwini tej demokracji, referat na konferencj  na-
ukow  pt. �Transformacja systemowa w Polsce � oceny i perspektywy�, Krynica Górska, 11-
14 czerwca 2000.

8 K. Piech, Kryzysy gospodarcze wiata i polityka gospodarcza w latach 1945-75, �Studia
i Prace Kolegium Zarz dzania i Finansów SGH� z. 15/2000, s. 175.

9 A. H. Hansen, Fiscal Policy and Business Cycles, New York 1941, s. 18 i nast.; przyt za:
B. Polaszkiewicz, Podstawowe prawid owo ci cyklicznego rozwoju gospodarki kapitalistycz-
nej, PWN, Warszawa 1989, s. 84-85.

10 Z. Kowalczyk, Wahania koniunkturalne w gospodarce kapitalistycznej, [w:] Z. Kowalczyk
(red.), Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa 1982, s. 50.

11 Produkcja samolotów cechuje si  fluktuacjami, ze wzgl du na zmiany popytu na nie, wywo-
ane zmianami koniunktury gospodarczej. D ugo  okresu wynosi a 18-24 miesi ce na po-
cz tku lat 80. i wzros a do 5 lat na pocz tku lat 90. International Airlines, Swiss Bank Corpo-
ration, London, Spring 1995, s. 16.

12 W okre leniu d ugo ci cyklu Juglara spotyka si  ró ne warto ci nawet u tego samego autora
(7-10 lat, 5-7 lat). Por. S. Borowicz, Wahania cykliczne w gospodarce, Wyd. Uniwersytetu
Gda skiego, Gda sk 1999, s. 18, 39.

13 K. Piech, wiatowe kryzysy gospodarcze ko ca XX wieku, Katedra Polityki Gospodarczej
SGH, Warszawa 1999 (badania w asne � materia y niepublikowane). Wyj tkiem by a dekada
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Analitycy rynków finansowych zauwa yli istnienie cyklu 10-letniego. Jego
d ugo  mo e si  waha  od 8 do 12 lat. Uwa a si , e wyst puj  one na ryn-
kach gie dowych i e nie wyst puj  na nich cz sto cykle Juglara, o podobnej
d ugo ci.

Innym rodzajem cyklu jest nieco d u szy cykl Kuznetsa (laureat Nagrody
Nobla). Powsta  on na podstawie bada  rynku nieruchomo ci i trwa  od 16,5
do 18 lat (dok adniej 18,33 roku; lecz zgodnie z niektórymi ród ami:
od 15 nawet do 25 lat). Zwi zane one by y z wahaniami stopy wzrostu ludno ci
oraz procesów migracyjnych (by y one determinowane przez zjawiska gospo-
darcze). Cykl ten (nazywany czasem reinwestycyjnym) dotyczy te rodków
transportu.

Cyklami uznawanymi cz sto za najd u sze s  cykle Kondratiewa.14 Maj
one d ugo  od 45 do 60 lat (cz sto te  podaje si  54 lata). G ówn  ich przy-
czyn  s  innowacje (wg Schumpetera), ale te  wojny, odkrycia z ota, migracje,
zmiany demograficzne i technologiczne. Mimo, e w Stanach Zjednoczonych
zaobserwowano trzy takie pe ne cykle, E.H. Phelps Brown i S. Hopkins z Lon-
don School of Economics zaobserwowali wyst powanie cyklu cenowego
w Wielkiej Brytanii o d ugo ci od 50 do 52 lat w okresie 1271-1954. Ten sam
cykl zaobserwowano w przypadku stóp procentowych w latach 1815-1925.15

Do  dyskusyjn  kwesti  jest wyst powanie trendów. Niektórzy ekono-
mi ci uznaj  bowiem, e wyst puj  trendy sekularne, które s  bardzo d ugie
(60-100 lat). Niektórzy datuj  ich powstanie na ju  1470 r. Przy wyst powaniu
takiej d ugo ci cykli mo na stwierdzi , zgodnie ze sformu owan  przez Estey�a
tez , e ka dy trend mo e by  odcinkiem d u szego cyklu i trend taki zawsze
mo e ulec odwróceniu.16 Mimo tego, zazwyczaj jednak koncentruj c si
na danym okresie czasu, zak ada si  wyst powanie trendu i fluktuacji wokó
niego.

Zaznaczy  nale y, e po drugiej wojnie wiatowej odnotowuje si  wyd u-
enie cykli koniunkturalnych, zarówno redniej d ugo ci, jak i Juglara. Bardzo

gro na jest sytuacja, kiedy dna kilku cykli o ró nej d ugo ci nak adaj  si
na siebie. Pot guje to negatywne efekty gospodarcze. W przewidywaniu zmian
sfery realnej pomagaj  obserwacje rynków gie dowych. Bardzo szybko reaguj
one na wszelkie informacje gospodarcze i na ich podstawie mo na wyci ga
wnioski co do przysz ego rozwoju kraju.

Z przeprowadzonej powy ej syntezy wynika, e wyst puje ogromna ró -
norodno  zjawisk wyst puj cych cyklicznie w gospodarce. Dotyczy to równie
wieku krajów. Autor wyró nia cztery rodzaje cykli koniunkturalnych z punktu
widzenia ich zasi gu geograficznego: wiatowy, regionalny, mi dzynarodowy,
krajowy (narodowy).

lat 90., kiedy to dosz o do wyd u enia cyklu.
14 Czasami mówi si , e d ugookresowe cykle odkryte zosta y przez W.H. Beveridge�a (1879-

1963), który bada  ceny pszenicy od XVI wieku. Swoje wyniki bada  opublikowa  3 lata przed
Kondratiewem.

15 M. Pring, op. cit., s. 212.
16 J. A. Estey, Cykle koniunkturalne, PWG, Warszawa 1959, s. 26.
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Cykl wiatowy, którego wyst powanie od lat budzi do  du e kontrower-
sje (aczkolwiek taka nazwa funkcjonuje w literaturze), przejawia  si  pierwotnie
jako wahania w wiatowej produkcji przemys owej, a nast pnie w produkcie
krajowym brutto, a ostatnio w output gap. Wahaniom tym towarzysz  cz sto
zmiany poziomu cen, rozmiarów handlu mi dzynarodowego. Zauwa y  nale y,
e okre lenie cyklu wiatowego najcz ciej dotyczy najbardziej rozwini tych

gospodarek wiata. Oznacza to, e wyst puj ce w literaturze poj cie wiato-
wego cyklu koniunkturalnego odnosi si  cz sto nie do wszystkich (czy nawet
znacz cej wi kszo ci) gospodarek wiata, ale raczej do tych najbardziej roz-
wini tych, maj cych olbrzymi udzia  w wiatowym PKB i rozpatruje si
ich wag  w wiatowych stosunkach gospodarczych. Cykl taki powinien by
raczej wi c okre lany jako mi dzynarodowy. Poj ciem takim opisywa bym
natomiast wyst powanie takiego cyklu koniunkturalnego, który wykazuje du
synchronizacj  cykli poszczególnych pa stw powi zanych ze sob ,
ale tworz cych inn  grup  ni  region geograficzny. Mog  by  to np. dwa pa -
stwa blisko po o one od siebie, nie tworz ce regionu (np. Niemcy
i Austria17), albo kilka krajów po o onych w ró nych cz ciach wiata,
nie maj cych wi kszych bezpo rednich powi za  gospodarczych (np. Meksyk
i Argentyna18).

Regionalny cykl koniunkturalny obejmuje grup  krajów, które s  ze sob
powi zane gospodarczo. Mog  one tworzy  regionalne ugrupowania integra-
cyjne w ró nych cz ciach wiata (np. Unia Europejska, NAFTA, MERCOSUR
i in.).

Narodowy cykl koniunkturalny obejmuje tylko jeden kraj. G ównym czyn-
nikiem identyfikuj cym go jest PKB, ale dochodzi do tego cz sto produkcja
przemys owa, bezrobocie. Gdyby nie istnia y adne powi zania miedzy kraja-
mi, ka dy z nich rozwija by si  niezale nie i nie by oby adnych zjawisk cy-
klicznych o charakterze ponadnarodowym. Jednak tak nie jest i przynajmniej
od dwóch wieków mo na mówi  o generalnej tendencji do pog biania si
wspó zale no ci gospodarczej pa stw (nat enie tego zjawiska zmienia si
w czasie). Jednym z jej przejawów jest wyst powania ponadnarodowych,
a wi c regionalnych cykli koniunkturalnych.

Jak wi c wida , du a cz  procesów gospodarczych, w tym równie
rozwój gospodarczy krajów, poddawana jest fluktuacjom. Okres ich trwania
mo e by  zró nicowany: od kilku dni do kilkudziesi ciu lat. Wykrycie prawid o-
wo ci mo e by  trudne; jednak powszechna akceptacja ich wyst powania daje
du e prawdopodobie stwo ponownego ich zaistnienia w przysz o ci. Z tego
punktu widzenia uzasadnione jest prowadzenie polityki stabilizacyjnej, a anty-
kryzysowej w szczególno ci. Niezb dne do tego jest efektywne prognozowanie

17 Wspó czynnik korelacji liniowej pomi dzy stopami zmian realnego PKB obu krajów w latach
1970-2000 wyniós  0,691 i by a to warto  istotna statystycznie (alfa=0,05), co wiadczy
o podobie stwie w przebiegu stów rozwoju gospodarczego tych krajów.

18 Odpowiedni wspó czynnik wyniós  w latach 1991-1998 0,771 i by  istotny statystycznie. Kraje
zosta y wybrane ze wzgl du na równoleg e wyst pienie w nich kryzysu w 1995 r. (tequila
effect).
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zjawisk gospodarczych. W tym celu stosuje si  szereg metod i technik mode-
lowania cyklu koniunkturalnego oraz prognozowania wyst powania poszcze-
gólnych jego faz.
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