
Temat: Cykliczność rozwoju gospodarki i 
centra finansowe świata 
 
Podczas zajęć poznasz pojęcia związane z:  
- miernikami wzrostu gospodarczego 
- pojęciem cyklu koniunkturalnego 
- poznasz pojęcia związane z centrami finansowymi świata 

 



Wzrost i rozwój gospodarczy 

 

Równowaga gospodarcza występuje wtedy, gdy wielkość podaży, jaką pragną i mogą  

dostarczyć sprzedawcy, odpowiada wielkości popytu jaki zgłaszają nabywcy. Rządy  

poszczególnych państw starają się ingerować w gospodarkę aby utrzymać równowagę 

lub zmniejszyć skutki nierównowagi np. zmiany zatrudnienia, inflacji, stóp procentowych. 

Przez wzrost gospodarczy rozumiemy zwiększenie zasobu dóbr konsumpcyjnych  

i produkcyjnych, które realizowanie jest w formie powiększania dochodu narodowego. 

 

Zdolności produkcyjne gospodarki zależą od:   

       

• ilości i jakości zasobów naturalnych 

• majątku trwałego 

• poziomu techniki produkcji 

• poziomu kwalifikacji zatrudnionych 



Koniunktura gospodarcza 
Jest to określenie sytuacji gospodarczej kraju lub regionu (mówi się o złej lub 

dobrej koniunkturze) oraz wyznacznik ruchu podstawowych wielkości 

ekonomicznych: rozmiarów produkcji, sprzedaży, zatrudnienia i cen. 

Procesy gospodarcze nie przebiegają w sposób zrównoważony i harmonijny, 

procesy te wahają się. Takie zjawisko nosi nazwę dynamiki życia gospodarczego 

lub właśnie koniunktury gospodarczej. 

 

Wyróżniamy trzy rodzaje wahań: 

  sezonowe – zmiany aktywności gospodarczej, dokonujące się w roku 

kalendarzowym i związane z dostosowaniem do pór roku;  

  przypadkowe – wynikające z czynników losowych: powodzi, rozległych, 

długotrwałych strajków, wojen; 

  koniunkturalne – zmienia się aktywność gospodarcza uczestników procesów 

gospodarczych, zwanych cyklami koniunkturalnymi. 

 



Wyróżniane cykle koniunkturalne 

  Cykl klasyczny – Trwał on od 1815r do czasów II Wojny Światowej. Pełen 

okres tego cyklu wahał się w przedziale 6-12 lat. 

 

  Cykl mniejszy – trwał krócej, około 3,5 roku i występował w gospodarce 

USA. 

 

  Cykl Kondratiewa – wynosił 50-60 lat i trwał od końca XVIII do poł. XIX 

wieku w gospodarkach krajów rozwiniętych ekonomicznie. 



Cykl klasyczny 

Kryzys, recesja - produkcja i ceny spadają, rośnie bezrobocie 
 
Depresja, dno - stabilizacja produkcji i cen na niskim poziomie, wysokie 
bezrobocie 
 
Ożywienie - wzrost produkcji i cen, spadek bezrobocia 
 
Rozkwit, szczyt, boom - stabilizacja produkcji i cen na wysokim poziomie, 
pełne zatrudnienie  



Mierniki wzrostu gospodarczego 

 

Każdą decyzję gospodarczą, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i w skali 

państwa musi poprzedzać analiza wielu wskaźników. Najważniejszymi 

wskaźnikami makroekonomicznymi są: 

 

  PKB (produkt krajowy brutto) - Jako najważniejszy z wielkości makro 

uważa się powszechnie wskaźnik PKB, który pozwala doskonale ocenić w jakim 

stanie znajduje się gospodarka danego kraju, w jakim stadium cyklu 

koniunkturalnego – czyli po prostu czy jest dobrze, czy źle.  

PKB Jest to dochód, jaki został wytworzony tylko i wyłącznie na geograficznym 

obszarze Polski, zarówno przez Polaków, jak i obcokrajowców. Dochodów 

uzyskanych przez Polaków za granicą nie wlicza się do GDP Polski.  

 

PKB = Konsumpcja + Inwestycje + Wydatki Rządowe + Eksport - Import  

 



 PNB (produkt narodowy brutto) - miernik efektów rocznej działalności 

gospodarki, obliczany przez powiększenie produktu krajowego brutto o wartość 

dochodów netto z tytułu własności za granicą. 

 

Te ostatnie stanowią różnicę pomiędzy napływem dochodów uzyskanych przez 

obywateli danego kraju za granicą (głównie transfer zysków z kapitałów 

zainwestowanych za granicą, ale także dochody z pracy) a wypływem 

dochodów uzyskanych przez cudzoziemców w danym kraju. Dodatnia wartość 

dochodów netto z tytułu własności za granicą powiększa produkt krajowy brutto 

(PNB > PKB), ujemna - pomniejsza go (PNB < PKB).  

 

 PNB = Konsumpcja + Inwestycje + Wydatki Rządowe + Eksport – Import +   

 + dochód netto obywateli za granicą  



CENTRA GOSPODARCZE I 
FINANSOWE ŚWIATA 



Co sprawia, że miasto może się 
nazywać centrum finansowym?  

• strategiczna lokalizacja 

• obecność dużych przedsiębiorstw 

• rozwinięta i nowoczesna infrastruktura 

• duża koncentracja instytucji finansowych, 
handlowych  

 



ZADANIE 

Uporządkuj 10 największych centr finansowych 
świata od najważniejszego 

Boston, Zurych, Londyn, Seul,  Tokio, Genewa, 
Nowy Jork, Hongkong, Frankfurt, Singapur 

 

 

 



10 największych centr finansowych wg 
Qatar Financial Center Authority  

1. Londyn 

2. Nowy Jork 

3. Hongkong 

4. Singapur 

5. Tokio 

6. Zurych 

7. Boston 

8. Genewa 

9. Frankfurt 

10.Seul 



• Znajdź informacje  w internecie o 3 wybranych 
centrach finansowych i zapisz notatkę w 
zeszycie.  


