
Łukasz Topolewski 

Wpływ podatności i odporności na wzrost gospodarczy krajów europejskich  

 

W niniejszej rozprawie doktorskiej poruszono problematykę wzrostu gospodarczego  

w perspektywie krótko- i średniookresowej. Szczególną uwagę zwrócono na wahania 

koniunkturalne i globalny kryzys gospodarczy z pierwszej dekady XXI w. Międzynarodowy 

zasięg oraz jego skala, a także ogrom negatywnych konsekwencji spowodowały, że było to 

wydarzenie bezprecedensowe. Interesujące były również przyczyny i sposób transmisji 

globalnego kryzysu gospodarczego z kraju źródłowego do innych gospodarek. Należy 

zauważyć, że pojawił się on w Stanach Zjednoczonych, natomiast jego implikacje  

i następstwa były dostrzegalne w wielu częściach świata. Niewątpliwie miały na to wpływ 

postępujące procesy globalizacji, liberalizacji,a także integracji. W konsekwencji państwa 

zaczęły bardziej otwierać się na wymianę handlową oraz przepływy kapitału. W ten sposób 

sytuacja w jednym państwie może oddziaływać na gospodarkę innego kraju. 

Uwzględniając powyższe uwarunkowania zastosowano koncepcję podatności  

i odporności gospodarczej do wyjaśnienia kształtowania się procesu wzrostu gospodarczego. 

Głównym celem rozprawy jest przegląd i ocena koncepcji podatności  

i odporności gospodarczej pod kątem jej teoretycznej i praktycznej przydatności w procesie 

wyjaśniania zróżnicowanych stóp wzrostu gospodarczego. Aby go zrealizować posłużono się 

krytyczną analizą literatury przedmiotu, badaniami wtórnymi oraz badaniami 

własnymi.Zakres czasowy badania obejmował lata 2001-2014, a jego podmiotem były 

wybrane gospodarki państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD). 

Punktem wyjścia w prowadzonych rozważaniach było przedstawienie podstawowych 

pojęć oraz istoty wahań koniunkturalnych. Niezbędna była analiza przyczyn wahań 

koniunkturalnych w teorii ekonomii. Zaprezentowano także założenia koncepcji podatności  

i odporności gospodarczej. Uzupełnienie teoretycznej części rozprawy stanowią rozważania 

na temat globalnego kryzysu gospodarczego. Istotne okazało się określenie przyczyn oraz 

uwarunkowań tego kryzysu, jak również jego przebieg w Stanach Zjednoczonych. Zwrócono 

uwagę na transmisję negatywnych impulsów koniunkturalnych ze Stanów Zjednoczonych na 

kontynent europejski. W wielu krajach w Europie kryzys rozwijał się niezależnie od 

wydarzeń w USA. Takie podejście umożliwiło identyfikację potencjalnych czynników 

wpływających na podatność oraz odporność gospodarczą. 



Odwołania do dotychczasowych badań w obszarze podatności i odporności 

gospodarczej umożliwiły porównanie wyselekcjonowanych zmiennych do rozważań innych 

autorów. Po określeniu czynników generujących podatność i odporność gospodarczą 

przystąpiono do badania empirycznego. Badanie empiryczne można podzielić na dwa etapy. 

Pierwszy z nich zakładał budowę dwóch zmiennych syntetycznych obrazujących 

odpowiednio podatność i odporność gospodarczą. W tym celu posłużono się wielowymiarową 

analizą porównawczą. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano grupowania państw  

z uwzględnieniem obu kategorii. W drugim etapie badania empirycznego wykorzystano 

otrzymane zmienne syntetyczne do analizy wpływu podatności i odporności gospodarczej na 

wzrost gospodarczy. W ramach tego kroku wykorzystano modelowanie ekonometryczne  

w postaci dynamicznych modeli panelowych. Modele zostały oszacowane zarówno dla 

pełnego okresu, jak również dla pewnych podokresów. 



The influence of economic vulnerability and resilience on economic growth in European 

countries 

 

 The subject matter of the following dissertation is a study of short- and medium - term 

economic growth issues. The analysis focuses primarily on economic fluctuations and the 

global crisis in the first decade of the XXI century, the unprecedented nature of which was 

proven by its international scope and scale, as well as the severity of its negative 

consequences. The causes of the crisis, and its transmission from the source country to other 

markets on the globe were especially interesting. It is important to note that the crisis first 

appeared in the United States, however its consequences and implications could be felt all 

around the world. The advancing processes of globalisation, liberalisation, and integration 

most definitely had an influence on the spread. The countries were more open for economic 

trade and capital flow. This allowed the economic situation in one country have more of an 

impact on the economy of a different country.  

 The concept of economic vulnerability and resilience, after taking into account the 

aforementioned conditions, was instrumental in the study of the shaping of the economic 

growth process. The main objective of the dissertation is based on an overview and 

assessment of the concept of economic vulnerability and resilience, as a theoretical and 

practical tool for explaining diverse economic growth rates. In order to achieve the objective a 

critical analysis of existing literature on the subject, secondary research, and own research 

have been conducted. The study focuses on the time period of 2001 – 2014 and the economic 

conditions of selected members of the Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD).  

The dissertation starts with the presentation of key terms and describes the nature of 

economic fluctuations. It was necessary to analyse the causes of economic fluctuations in the 

theory of economics. The principles of the concept of economic vulnerability and resilience 

are included, as well. The theoretical chapter of the dissertation also contains a discussion on 

the global economic crisis. It was essential to establish its causes, conditions, and analyse the 

history of its occurrence in the United States. Special attention was paid to the transmission of 

negative economic impulses from the United States to Europe. In many European countries 

the crisis developed independently, so this approach allowed the identification of potential 

factors influencing the economic vulnerability and resilience.  



References to the findings of previous research on economic vulnerability and resilience 

allowed the formulation of a comparison between the current and previous findings in relation 

to selected variables. After having established the factors responsible for generation of 

economic vulnerability and resilience, empirical study was conducted. The study itself was 

divided into two stages. Stage one had been aimed at creating two synthetic variables, which 

could present the economic vulnerability and resilience, accordingly. A multidimensional 

comparative analysis was used to achieve it. The results were used to group the selected 

countries properly after taking into consideration both categories. Stage two of the empirical 

study involved the analysis of the influence of the economic vulnerability and resilience on 

the economic growth, on the basis of obtained synthetic variables. Econometric modelling, 

more specifically dynamic panel models, was used for this stage. The models were estimated 

for both full period, as well as sub periods. 

 


