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Tytuł książki prof. Marii Drozdowicz-Bieć — Cykle i wskaźniki koniunktury — w pełni oddaje
poruszaną w niej problematykę. Książka przybliża czytelnikowi „niektóre mechanizmy związane
z wahaniami cyklicznymi. [Koncentruje się] na wahaniach ogólnej aktywności gospodarki, towarzyszących jej wahaniach cen, cykliczności na rynku pracy oraz cyklicznej zmianie ekonomicznej
kondycji i nastrojów społeczeństwa”1. Publikacja podzielona jest na sześć rozdziałów:
1. Cykl koniunktury — wahania ogólnej aktywności gospodarczej
2. Barometry koniunktury
3. Cykle koniunktury w Polsce w latach 1990–2011
4. Cykle koniunktury a inflacja
5. Cykle koniunktury a rynek pracy
6. Cykle koniunktury a konsumenci.
W rozdziale pierwszym Autorka przedstawia współczesne spojrzenie na cykliczność gospodarki
oraz dokładnie omawia fazy cyklu koniunkturalnego ze szczególnym uwzględnieniem fazy recesji.
Posługując się przykładami podaje popularne definicje recesji oraz kształty („V”, „W”, „U”, „L”)
historycznych recesji w wybranych krajach. Omawia zjawiska poprzedzające kryzys gospodarczy,
oraz synchronizację cykli koniunkturalnych pomiędzy gospodarkami i tzw. „efekt zarażania”.
Rozdział drugi jest poświęcony barometrom koniunktury. W pierwszej części tego rozdziału
Autorka szczegółowo omawia badania metodą testu koniunktury, rozpoczynając od doboru próby,
poprzez zliczanie wyników, eliminację sezonowości i przypadkowości, po metody prezentacji wyników. Druga część rozdziału jest poświęcona wskaźnikom wielokomponentowym: wyprzedzającym,
równoległym i opóźnionym. Autorka przedstawia charakterystykę i komponenty tych wskaźników dla gospodarki polskiej (równoległy — WRK, wyprzedzający — WWK i wskaźniki OECD),
a także amerykańskiej oraz ich interpretację (według tzw. reguły „3P”/„3U”).
Rozdział trzeci zawiera omówienie cykli koniunktury w latach 1990–2011 w Polsce. Po krótkim przedstawieniu metody analizy cykliczności Bry-Boschan i wyznaczania punktów zwrotnych
Autorka przechodzi do analizy cykliczności polskiej gospodarki — dokładnie omawia kolejne fazy
wyodrębnionych dwu pełnych cyklów koniunktury w ciągu ostatnich 20 lat. Rozdział ten kończy
przedstawieniem czynników, które miały wpływ na ograniczenie negatywnych skutków światowego kryzysu lat 2007–2009 dla polskiej gospodarki.
Rozdział czwarty poświęcony jest rozważaniom dotyczącym zależności pomiędzy fazami cyklu
koniunktury a zmianami cen. Autorka omawia czynniki kształtujące przyszłą inflację (kosztowe,
popytowe i oczekiwania inflacyjne) oraz przedstawia wskaźnik przyszłej inflacji dla Polski (WPI)
wraz z jego komponentami.
W kolejnym rozdziale — piątym — opisane są zależności między cyklem koniunktury a zmianami na rynku pracy. Przedstawione są trzy grupy obserwacji poprzedzających zmiany na rynku
1. Fragment wstępu Autorki do książki, s. 10.
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pracy: ogólna aktywność gospodarki, wczesne dostosowania rynku pracy oraz zmiany strukturalne
i instytucjonalne. Autorka przedstawia wskaźniki wyprzedzające dla rynku pracy, tj. wskaźniki
rejestrujące ogłoszenia o wolnych miejscach pracy (Help Wanted Index, Barometr ofert pracy,
Barometr Manpower), wskaźniki wielokomponentowe (Leading Indicator of Employment, Leading Indicator of National Employment, Employment Trends Index) oraz wskaźnik rynku
pracy dla Polski (WRP) i jego komponenty.
Rozdział szósty zawiera informacje o badaniach nastrojów konsumentów. Autorka opisuje
wpływ krótkookresowych wydarzeń politycznych, gospodarczych, klęsk żywiołowych itp. na nastroje konsumentów, a także analizuje skomplikowane zależności pomiędzy nastrojami konsumentów a PKB, stopą bezrobocia oraz inflacją w Polsce. Przedstawia również indeks dyskomfortu
i występujące w Polsce zjawisko znacznego wyprzedzenia tego indeksu przez nastroje konsumenckie. Rozdział szósty, a zarazem książkę, kończy Autorka rozważaniami dotyczącymi postrzegania
przez ludzi zjawisk ekonomicznych oraz omówieniem tzw. wskaźnika dobrobytu dla gospodarki
polskiej, amerykańskiej i niemieckiej.

