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Koniunktura gospodarcza to wszelkie zmiany aktywności gospodarczej przejawiające się w
zmianach podstawowych wskaźników ekonomicznych.
Wskaźniki koniunktury – to zwykle wskaźniki zagregowane określające kondycję
gospodarki, a więc np. PKB, PNB, inwestycja, konsumpcja, wskaźniki bezrobocia, inflacji.
To całokształt wskaźników życia gospodarczego, opisujących stan gospodarki lub określonej
jej części (np. rynku danego towaru) i pozwalających określić tendencję rozwojową poziomu
aktywności gospodarczej.
Cykl koniunkturalny - okres pomiędzy dwoma kolejnymi kryzysami lub okresowych wahań
innych składników takich jak wielkość produkcji, ceny, zyski czy stopa inflacji.
Fazy cykli koniunkturalnych - faza recesji (kryzys), faza depresji, faza ekspansji
(ożywienie), faza rozkwitu (szczyt, boom).
Wzrost gospodarczy – powiększanie się zdolności danego społeczeństwa do produkcji dóbr i
usług zaspokajających ludzkie potrzeby. W teorii ekonomii pojęcie wzrost gospodarczy służy
do opisania zmian ilościowych. Powszechnie przyjętą miarą wzrostu gospodarczego jest
przyrost realnego produktu krajowego brutto (PKB), często uzupełniane przez podanie PKB
przypadającego na 1 mieszkańca (PKB per capita).
Gospodarka otwarta – gospodarka, w której występuje wymiana towarów i usług oraz
przepływ kapitału z zagranicą; w gospodarce otwartej występuje zarówno eksport towarów z
danego kraju do innych krajów jak i otwarcie rynku krajowego na towary z zagranicy. W
gospodarce otwartej społeczeństwo danego kraju jest włączone w międzynarodowy podział
pracy. Przeciwieństwem jest gospodarka zamknięta, czyli autarkiczna.

Recesja gospodarcza - zjawisko makroekonomiczne polegające na znacznym zahamowaniu
tempa wzrostu gospodarczego, skutkujące najczęściej spadkiem produktu krajowego brutto.
W znaczeniu technicznym recesja definiowana jest jako spadek PKB przez co najmniej dwa
kolejne kwartały.
Recesja - przejaw spadku ogólnej działalności gospodarczej, szczególnie produkcji krajowej i
zatrudnienia. Uznawana jest często za pierwszą fazę cyklu koniunkturalnego. Duża recesja,
związana ze znacznym spadkiem produkcji nazywana jest depresją. Recesja związana jest
najczęściej z niższym poziomem wydajności pracy, zahamowaniem wzrostu gospodarczego,
obniżeniem realnych płac i zysków (dochodów społeczeństwa), zmniejszeniem tempa
wzrostu, spadkiem nakładów inwestycyjnych, zahamowaniem wzrostu cen, wzrostem
bezrobocia. Jedną z tych zasad, obecnie bardzo często stosowanych, jest przyjęcie, że recesja
występuje, kiedy przez kolejne dwa kwartały obserwowany jest spadek dochodu narodowego.

