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Streszczenie

Do 2008 roku dominowa  w ekonomii pogl d, e tak g boki kryzys jak ten z lat 

1929–1932 nie mo e si  ponownie zdarzy . Uwa ano, e prawdopodobie stwo spadku 

produktu krajowego brutto o wi cej ni  30–40% od wieloletniej tendencji rozwojowej 

jest bliskie zera. Po II wojnie wiatowej w Stanach Zjednoczonych produkcja globalna 

nie odchyli a si  o wi cej ni  10% od trendu a  do 2009 roku. Obecny kryzys gospodar-

czy pokaza  jednak, e tak g bokie spadki produktu krajowego brutto s  mo liwe.  

W artykule autor podj  prób  wyja nienia przyczyn wiatowego kryzysu gospodarcze-

go oraz syntetycznie scharakteryzowa  natur  i ród a losowo ci w ekonomii w kontek-

cie wra liwo ci gospodarek na pojawiaj ce si  zdarzenia losowe. Zasadniczym celem 

opracowania jest propozycja szacowania strat spowodowanych kryzysem gospodar-

czym z wykorzystaniem modeli tendencji rozwojowych warto ci dodanej brutto i ich 

reszt dla wszystkich gospodarek wiata.

S owa kluczowe: losowo  w ekonomii, kryzys ekonomiczny, warto  dodana brutto, 
reszty modeli ekonometrycznych
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Wprowadzenie

Tak g bokiego i obejmuj cego swoim zasi giem najwi ksze gospodarki 
wiata kryzysu nie by o od czasów Wielkiej Depresji z lat 1929–1932. Kryzys 

gospodarczy b d cy pogorszeniem stanu gospodarki, a przejawiaj cy si  g ów-
nie w spadku warto ci wytworzonych dóbr i us ug w gospodarce w okre lonym 
czasie (zazwyczaj w skali jednego roku) w wyniku ograniczania konsumpcji 
gospodarstw domowych, spadku poziomu zatrudnienia i dochodów gospo-
darstw domowych oraz przedsi biorstw, zwykle poprzedzony jest zjawiskami- 
-zwiastunami. Mog  to by  mi dzy innymi takie zjawiska, jak spadki indeksów 
gie dowych, obrotów adunkowych w portach morskich czy ograniczanie po-
ziomu inwestycji przez przedsi biorców. Dzi  trzeba porzuci  my lenie, które 
przez blisko czterdzie ci lat by o rozpowszechniane g ównie w neoklasycznych 
nurtach ekonomicznych, w tym przez niedawno zmar ego laureata Nagrody 
Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii Paula Samuelsona, e
prawdopodobie stwo wyst pienia okresów „g bokiej” dekoniunktury takiej jak 
ta z czasów Wielkiego Kryzysu jest bliskie zera1. W wietle wydarze  obser-
wowanych w ostatnich latach pogl d ten nale y zrewidowa  i zastanowi  si
nad sformu owaniem nowego ekonomicznego paradygmatu. Niech artyku  ten 
b dzie drobnym przyczynkiem do podj cia szerszych prac nad wyznaczeniem 
postulowanego kierunku rozwoju gospodarek po kryzysie. Zasadniczym celem, 
jaki postawi  sobie autor, jest oszacowanie strat, które wyrz dzi  kryzys wia-
towy we wszystkich gospodarkach w latach 2008–2010. Aby ten cel osi gn ,
autor postawi  sobie kilka pyta , na które spróbuje odpowiedzie  w niniejszym 
artykule. Pytanie te s  nast puj ce:

1. Czy wiatowy kryzys gospodarczy mo na by o przewidzie , czyli  
o losowo ci w ekonomii? 

2. Czy do kryzysu musia o doj ?
3. Dlaczego warto  dodana brutto, a nie produkt krajowy brutto? 
4. Jak mierzy  straty gospodarek spowodowane kryzysem, czyli modus

operandi?
                                                     

1 Profesor Massachusetts Institute of Technology P.A. Samuelson w jednej z najbardziej 
znanych na wiecie ksi ek z zakresu ekonomii napisa : „Chocia  nic nie jest niemo liwe 
w naukach nie cis ych takich jak ekonomia, to prawdopodobie stwo wielkiego kryzysu – prze-
d u onego, skumulowanego i sta ego gwa townego spadku jak ten z 1930 roku, z 1890 roku czy  
z 1870 roku – zosta o ograniczone do nieistotnego poziomu”, Economics, McGraw-Hill Koga-
kusha, Tokyo 1976, s. 266 (t um. autora). 
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5. Kto najwi cej straci  na wiatowym kryzysie gospodarczym (wyniki 
bada )?

6. Co dalej, czyli jak b dzie wygl da wiat po kryzysie? 

1. Czy wiatowy kryzys gospodarczy mo na by o przewidzie , czyli o losowo ci 
 w ekonomii? 

Trudno jest pisa  o kryzysie ekonomicznym, abstrahuj c od jego róde .
W pi miennictwie ekonomicznym po wi conym problematyce kryzysu od 2008 
roku zacz  dominowa  pogl d, i  kryzys wiatowy by  zdarzeniem, którego nie 
da o si  przewidzie  a zatem nie mo na by o si  odpowiednio do niego przygo-
towa . Pytanie o to, czy jakiekolwiek zjawisko ekonomiczne mo na przewi-
dzie , jest pytaniem o natur  losowo ci i o rol  losowo ci w ekonomii. Rol
losowo ci podkre la  J. Hozer, wymieniaj c j  w ród pi ciu róde  si  spraw-
czych w ekonomii obok czasu, przestrzeni, cz owieka i zdarzenia2.

Dzi  ju  wiemy, e losowo  ma przynajmniej dwa oblicza. To pierwsze 
okre lane jest zwykle mianem „prawdziwa”, „czysta”, „podstawowa”, „przyro-
dzona” lub „naturalna” losowo . Autor spotka  si  równie  z okre leniem tego 
typu losowo ci jako „ontologicznej niepewno ci” (ontological uncertainty3). Jej 
zasadnicze ród a tkwi  w z o ono ci powi za  pomi dzy poszczególnymi 
elementami systemu oraz w ró norodno ci tych elementów4. Tego typu loso-
wo  dominuje w przyrodzie, gdzie zmienne charakteryzuj  si  rozk adami 
normalnymi, zdarzenia incydentalne (odstaj ce) nie zniekszta caj  trwale proce-
su, a zatem przysz o  wynika z przesz o ci, dzi ki czemu jest przewidywalna  
z okre lonym prawdopodobie stwem. 

Drugi rodzaj losowo ci okre lany jest jako losowo  „sztuczna”, „nie-
prawdziwa” b d  „epistemologiczna niepewno ”. Za podstawowe ród o tej 
losowo ci trzeba uzna  niedostatek wiedzy o badanych zjawiskach czy proce-

                                                     
2  Por. J. Hozer, Czas i przestrze  w modelowaniu ekonometrycznym, czyli: tempus, locus, 

homo, casus et fortuna regit actum, „Rector’s Lectures at Cracow University of Economics” 
1997, t. 34. 

3  Por. N.N. Taleb, The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, Penquin 
Books, London 2010. 

4  Por. C. Diks, R. van der Weide, Heterogeneity as a Natural Source of Randomness,
Tinbergen Institute Discussion Paper, CeNDEF, Faculty of Economics and Econometrics, Uni-
versity of Amsterdam and Tinbergen Institute, Amsterdam 2003. 
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sach. U podstaw braku dostatecznej wiedzy wed ug N.N. Taleba le y s abo
ludzkiej psychiki, a w szczególno ci pycha i przesadna sk onno  do uprzedze .
Autor Oszukanych przez losowo  w ród róde  losowo ci wymienia narracyjny 
b d rozumowania, który przejawia si  z jednej strony w sk onno ci do zbytnie-
go upraszczania rzeczywisto ci w celu jej oswojenia i zrozumienia, z drugiej 
za  strony w nadinterpretowaniu faktów i zdarze  oraz nadawaniu im nieade-
kwatnych tre ci w celu przypisania do istniej cej wiedzy lub teorii. Kolejnym 
ród em „sztucznej” losowo ci jest b d pope niany w procesie wnioskowania 

opartego na rozumowaniu indukcyjnym polegaj cy na myleniu braku dowodu 
na „co ” z dowodem na brak „czego ”. St d cz sto okre la si  go b dem in-
dukcji lub b dem inkluzji. Dla porównania – w terminologii medycznej wyst -
puje formu a „brak dowodu na wyst powanie choroby” (NED – no evidence of 
disease) i nie oznacza tego samego, co „dowód na brak choroby” (END – evi-
dence of no disease).

Jak wida , podstawowe ród a losowo ci drugiego rodzaju tkwi  w cz o-
wieku, st d ten rodzaj losowo ci dominuje w naukach spo ecznych, w tym  
w ekonomii, i sprawia, e przewidywalno  zdarze  zale y od stopnia ekspozy-
cji badanych zbiorowo ci na wyst powanie zjawisk nietypowych, gdy  te mog
w trwa y sposób zak óci  ukszta towany w przesz o ci mechanizm zale no ci 
pomi dzy obserwowanymi zmiennymi. Rozk ady zmiennych b d  wi c asyme-
tryczne – w przypadku stymulant, które w ekonomii wyst puj  najcz ciej pra-
wostronnie, za  destymulant lewostronnie. Je li zmienne maj  charakter zmien-
nych sterowalnych, to znaczy zale nych wprost od podejmowanych przez ludzi 
decyzji, wówczas nie da si  przewidzie , jakie b d  przyjmowa y poziomy  
w przysz o ci5.

                                                     
5  Por. K. Popper, The Poverty of Historicism, Routledge Classics, London 2002, s. 11 

oraz N.N. Taleb, The Black Swan…
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Tabela 1. ród a i cechy losowo ci

 Losowo  I rodzaju 
(sheer randomness, raw randomness, true 
randomness, pure randomness, inherent 
randomness, fundamental or basic ran-
domness, ontological uncertainty)

Losowo  II rodzaju 
(fake randomness, phony randomness, 
epistemic uncertainty)

ró
d

a

1. Z o ono  powi za  pomi dzy elemen-
tami systemu (complexity).

2. Ró norodno  elementów systemu 
(heterogeneity).

1. Brak dostatecznej wiedzy na temat 
rozwa anego zjawiska (epistemic limi-
tations, lack of knowledge), którego 
podstawy mog  by  natury psycholo-
gicznej (nieposkromiona pycha i uprze-
dzenia) b d  filozoficznej (ogranicze-
nia matematyczne). 

2. Narracyjny b d rozumowania (narra-
tive fallacy).

3. B d indukcji (problem of inductive 
knowledge, problem of induction).

4. Cz owiek, który pe ni funkcj  kreatora 
zjawisk i procesów (nieprzewidywal-
no  przysz o ci w sensie K.R. Poppe-
ra; „you cannot predict how people will 
act” N. Taleb). 

C
ec

hy

1. Obserwowane zmienne s  rozwi za-
niem z o onego procesu. 

2. Przesz o  wp ywa na przysz o
(z pewnym prawdopodobie stwem). 

3. Zmienne charakteryzuj  si  symetrycz-
nymi rozk adami (Mediocristan).

4. Obserwacje odstaj ce nie wp ywaj
istotnie na rozwa ane zjawiska. 

5. Nie wyst puje w fizyce klasycznej. 
6. Wyst puje w naukach przyrodniczych. 

1. Przysz o  nie wynika z przesz o ci.
2. Zmienne charakteryzuj  si  asyme-

trycznymi rozk adami, g ównie prawo-
stronnie asymetrycznymi – dla stymu-
lant (Extremistan).

3. Obserwacje odstaj ce, incydenty (out-
liers, the Black Swan) zak ócaj
w znacznym stopniu ukszta towane
prawid owo ci.

4. Wyst puje w naukach spo ecznych. 

ród o: opracowanie w asne. 

2.  Czy do kryzysu musia o doj ?

Autor chcia by wykaza , e pewien ci g zdarze  zale nych od dzia a
i decyzji ludzi znacznie zwi kszy  ekspozycj  gospodarki Stanów Zjednoczo-
nych na dzia anie tak zwanych zdarze  ekstremalnych o charakterze incyden-
talnym mog cych wywo a  kryzys gospodarczy. Aby zrozumie  przyczyny 
obecnego kryzysu, trzeba wróci  do Wielkiego Kryzysu lat 1929–1932. W celu 
z agodzenia jego skutków prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin D. Ro-
osevelt wprowadzi  program gospodarczy pod nazw  Nowy ad (New Deal).
Jednym z efektów wdro enia programu gospodarczego by o przyj cie w 1933 
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roku ustawy bankowej zwanej od nazwisk wnioskodawców: senatora Cartera 
Glassa i kongresmena Henry’ego Steagalla Glass-Steagall Act. Ustawa przede 
wszystkim rozdziela a banki komercyjne od banków inwestycyjnych. W kolej-
nych dekadach XX wieku powstawa y instytucje, których celem by o stwarza-
nie warunków rozwoju rynków nieruchomo ci w Stanach Zjednoczonych, 
g ównie poprzez umo liwienie kupuj cym atwego dost pu do tanich kredytów. 
Nale y tu wymieni  takie instytucje, jak: Fannie Mae (1938), Ginnie Mae 
(1968), Freddie Mac (1970), Farmer Mac (1988). Do ich zada  nale a a mi dzy
innymi emisja hipotecznych listów zastawnych (mortgage-backed security,
MBS) i instrumentów pochodnych zabezpieczaj cych przed ryzykiem (credit 
default swaps, CDS).

Do ko ca XX wieku organizacja rynków nieruchomo ci w Stanach Zjed-
noczonych umo liwia a obywatelom szybkie zbycie nieruchomo ci w jednym 
stanie i nabycie drugiej w innym stanie na przyk ad z powodu konieczno ci 
zmiany miejsca pracy. Wysoka mobilno  si y roboczej sta a si  symbolem 
dynamicznego rozwoju ameryka skiej gospodarki.  

Sytuacja na rynkach finansowych i nieruchomo ci uleg a diametralnej 
zmianie, kiedy pod naciskiem silnego lobby finansowego w 1999 roku Kongres 
Stanów Zjednoczonych przyj  ustaw Gramm-Leach-Bliley Act, która znosi a
funkcjonuj c  od 1933 roku Glass-Steagall Act. Nowy akt prawny umo liwia
konsolidacj  banków komercyjnych, inwestycyjnych i korporacji ubezpiecze-
niowych. Zacz y powstawa  globalne korporacje finansowe, o których mó-
wiono, e s  za du e, eby upa  (too-big-to-fail). Korporacje te zwi ksza y
systematycznie w swoich portfelach udzia  kredytów obarczonych du ym ryzy-
kiem (tak zwane subprime loans), emitowa y hipoteczne listy zastawne i trans-
ferowa y ryzyko poza emitenta listów zastawnych w postaci z o onych instru-
mentów pochodnych (credit default swaps). Doprowadzi o to do sytuacji, e
w 2007 roku udzia  kredytów zagro onych przekroczy  20% warto ci wszyst-
kich udzielonych kredytów, podczas gdy jeszcze w 1999 roku nie wynosi  na-
wet 5%. 

System by  „bezpieczny” z punktu widzenia zarz dów korporacji finanso-
wych. W okresach gospodarczej prosperity banki zarabia y na odsetkach i wy-
sokich premiach od udzielonych kredytów, wi c udziela y ich jak najwi cej. 
O procedurze przyznawania kredytów artobliwie mówi o si  NINJA, gdy
kredyt na zakup mieszkania czy domu móg  otrzyma  ka dy, nawet ten, kto nie 
posiada  sta ych dochodów, sta ej pracy i innych aktywów (No Income, No Job 
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and Assets). W okresach dekoniunktury straty mia y by  pokryte z bud etu
pa stwa poprzez odpowiednie dofinansowania i dop aty (bailout). A to ozna-
cza o, e ostatecznie system by  finansowany przez obywateli: w okresach ko-
niunktury wyst puj cych w roli nabywców nieruchomo ci (konsumentów- 
-kredytobiorców), za  w okresach dekoniunktury w roli podatników. „Wygra-
nymi” byli zawsze niezale nie od koniunktury gospodarczej cz onkowie zarz -
dów korporacji finansowych i inwestorzy.  

Dodatkowo, sprzyjaj ce warunki do rozwoju tak zwanej ba ki inwestycyj-
nej na rynkach nieruchomo ci stworzy  po 2000 roku Zarz d Systemu Rezerw 
Federalnych (FED), który utrzymywa  podstawow  stop  procentow  na bardzo 
niskim poziomie w celu o ywienia rynku po p kni ciu „ba ki internetowej”. 
Skutkowa o to zalewem rynku mi dzybankowego tanim pieni dzem (liquidity). 
Wzros o wówczas ryzyko wyst pienia efektu „przegrzania” koniunktury w la-
tach 2001–2007, które objawia oby si  wy szym tempem wzrostu PKB od tem-
pa wzrostu spo ycia gospodarstw domowych. Ryzyko to dostrzeg  FED  
i w latach 2006–2007 systematycznie zacz  podwy sza  stopy procentowe.  

Rysunek 1. Podstawowa stopa procentowa Systemu Rezerw Federalnych USA 

ród o: Data Download Program dost pny na stronie www.federalreserve.gov. 

O relatywnie wysokim stopniu deregulacji gospodarki Stanów Zjednoczo-
nych wiadcz  równie  badania laureatów Nagrody Banku Szwecji A. Nobla  
w dziedzinie ekonomii z 2010 roku: Ch. Pissaridesa, D. Mortensena  
i P. Diamonda, którzy wykorzystuj c tak zwane krzywe Beveridge’a, wyja nili 
przyczyny frykcji na rynku pracy. Zauwa yli, e w gospodarkach o wi kszym 
stopniu deregulacji poziom frykcji jest mniejszy. Wykazali, e gospodarka Sta-
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nów Zjednoczonych wróci a w 1999 roku do poziomu frykcji z pocz tku lat 60. 
wskutek zwi kszenia si  liberalizmu gospodarczego.  

Jak wida , warunki, w jakich znalaz a si  najwi ksza gospodarka wiata 
po 1999 roku, wiadcz  o bardzo wysokiej ekspozycji na dzia anie losowych 
zjawisk ekstremalnych i jednocze nie, jak nazywa to N.N. Taleb, spadku stop-
nia odporno ci na losowo 6, co skutkuje znacznym zwi kszeniem, cho  trudno 
mierzalnym, prawdopodobie stwa wyst pienia kryzysu gospodarczego. Znacz-
nie obni y  si  równie  poziom „redundancji gospodarczej” rozumianej jako 
mo liwo ci gospodarki do agodnego przyj cia skutków zjawisk niepo danych 
lub, innymi s owy, „buforowania” skutków tych zjawisk.  

3. Dlaczego warto  dodana brutto, a nie produkt krajowy brutto? 

W licznych analizach porównawczych gospodarek operuje si  produktem 
krajowym brutto jako zagregowanym miernikiem warto ci dóbr finalnych  
i us ug wytworzonych w okre lonym czasie. Podczas gdy warto ci  wytworzo-
nych dóbr i us ug jest warto  dodana brutto. W Polsce stanowi zwykle oko o
90% PKB, pozosta e za  10% tworz  podatki od produktów pomniejszone o do-
tacje do produktów7. Ponadto, warto  dodana brutto jest rezultatem procesu 
gospodarowania wszystkich jednostek gospodarki narodowej, mówimy rów-
nie , e jest rozwi zaniem czystego procesu ekonomicznego. Kwoty podatków 
od produktów i dotacji do produktów s  rezultatem polityki subwencjonowania 
produkcji realizowanej przez kolejne rz dy, czyli s  zmienn  quasi-sterowaln .

Warto  dodana brutto stanowi ró nic  pomi dzy produkcj  globaln  a zu-
yciem po rednim. Wyliczana jest na poziomie przedsi biorstw w poszczegól-

nych klasach Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci, a nast pnie agregowana  
w grupach, dzia ach i sekcjach gospodarki. Nie zawsze szacunki warto ci doda-
nej brutto prowadzone s  w skali ca ego kraju. Cz sto ze wzgl du na koniecz-
no  monitorowania stopnia realizacji strategii sektorowych oraz z wielu innych 
przyczyn zachodzi potrzeba estymacji warto ci dodanej brutto na poziomie 
jedynie wybranego sektora gospodarki czy bran y. Produkcja globalna i war-

                                                     
6  Por. N.N. Taleb, Fooled by Randomness. The Hidden Role of Chance in Life and in the 

Markets, Penquin Books, London 2007, s. 27. 
7  Por. Metodologia szacowania Produktu Krajowego Brutto wed ug regionów, G ówny 

Urz d Statystyczny, Urz d Statystyczny w Katowicach, Katowice, marzec 1999, s. 34. 
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to  dodana brutto wyceniane s  w cenach bazowych (definiowanych jako kwo-
ta pieni dzy otrzymywana przez producenta od nabywcy za jednostk  produktu 
pomniejszona o podatki od produktu oraz o ewentualne rabaty i upusty, po-
wi kszona o dotacje otrzymywane do produktu).  

Zu ycie po rednie wyceniane jest w cenach nabycia definiowanych jako 
kwota pieni na nale na sprzedaj cemu – bez naliczonego podatku VAT 
w przypadku p atnika tego podatku – powi kszona o wszelkie op aty transpor-
towe poniesione dodatkowo przez nabywc  i pomniejszona o ewentualne rabaty 
i upusty8.

W rachunkach narodowych statystyki publicznej podstaw  wyznaczenia 
produkcji globalnej s  dane finansowe przedsi biorstwa pochodz ce z dzia u 2 
sprawozdania statystycznego F-02 – rachunek zysków i strat. Warto  produkcji 
globalnej wyznacza si  nast puj co:

tttttt VGSGCPSPGP (1)

gdzie:
GPt –  produkcja globalna, 
SPt –  przychody netto ze sprzeda y produktów, 

Pt –  zmiana stanu produktów, 
Ct  –  koszty wytworzenia produktów na w asne potrzeby, 
SGt  –  przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów,
VGt –  warto  sprzedanych towarów i materia ów.

Warto  zu ycia po redniego wyznacza si  nast puj co:

tttt ESMCIC (2)

gdzie:
ICt – zu ycie po rednie,
MCt –  zu ycie materia ów i energii, 
St –  us ugi obce, 
Et  – pozosta e koszty rodzajowe. 

                                                     
8  Por. Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2005–2009, G ówny 

Urz d Statystyczny, Warszawa 2010, s. 6. 
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Warto  dodana brutto w systemie statystyki publicznej w tak zwanych ra-

chunkach narodowych stanowi podstaw  do wyliczenia produktu krajowego 

brutto w skali gospodarki. Najogólniej, produkt krajowy brutto definiuje si

jako warto  rynkow  towarów i us ug finalnych wytworzonych w gospodarce 

narodowej w jednostce czasu. W statystyce publicznej zwykle szacowany i pre-

zentowany jest on w skali jednego roku lub kwarta u. Powstaje poprzez zagre-

gowanie warto ci dodanej brutto wytworzonej w poszczególnych dzia ach gos-

podarki narodowej powi kszonej o podatki od produktów i pomniejszonej o do-

tacje do produktów (podej cie od strony tworzenia). Produkt krajowy brutto 

mo e by  równie  kalkulowany od strony rozdysponowania i stanowi wówczas 

sum : spo ycia ogó em (indywidualnego i zbiorowego), akumulacji (nak adów

brutto na rodki trwa e, przyrostu rzeczowych rodków obrotowych, nabycia 

pomniejszonego o rozdysponowanie aktywów o wyj tkowej warto ci) oraz 

obrotów handlu zagranicznego (ró nicy miedzy warto ci  eksportu a warto ci

importu). 

Ze wzgl du na fakt, e warto  dodana brutto jest rozwi zaniem „czyste-

go” procesu ekonomicznego, za  podatki od produktów9 i dotacje do produktów 

s  zale ne od polityki rz du i ich cz ste zmiany mog  powodowa  niestabilno

parametrów modeli ekonometrycznych przejawiaj c  si  w zbyt wysokich b -

dach szacunku, autor zdecydowa  si  wykorzysta  w badaniach warto  dodan

brutto, a nie produkt krajowy brutto.  

Proces tworzenia i rozdysponowania produktu krajowego brutto w Polsce 

obrazuje rysunek 2. 

                                                     
9  Podatki od produktów s  sum  podatku VAT od towarów i us ug (krajowych i zagra-

nicznych), ce  i innych op at importowych oraz pozosta ych podatków od produktów, jak podatek 
akcyzowy od produktów krajowych i podatki od niektórych rodzajów us ug (na przyk ad od gier 
liczbowych i loterii), zrycza towanego podatku od towarów i us ug od okazjonalnych przewozów 
osób. Por. Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto. Zasady metodologiczne, G ówny 
Urz d Statystyczny, Warszawa, pa dziernik 2010, s. 8–9. 
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Rysunek 2. Tworzenie i rozdysponowanie PKB w 2010 roku w Polsce 

ród o: opracowanie w asne na podstawie rysunku i danych GUS opublikowanych  

w Ma ym Roczniku Statystycznym Polski 2011, Warszawa 2011, s. 474. 

4. Jak mierzy  straty gospodarek spowodowane kryzysem, czyli modus
operandi?

W celu odpowiedzi na tak postawione pytanie nale a oby wiedzie , jak 
rozwija yby si  gospodarki, gdyby nie wyst pi  kryzys. Chocia  nie posiadamy 
wiedzy o realizacji „alternatywnych historii”10, to jednak warunki, w jakich 
znalaz aby si  gospodarka, gdyby nie by o kryzysu, mo emy odtworzy  z okre-
lonym prawdopodobie stwem. Wystarczy, e zbudujemy model ekonome-

tryczny kszta towania si  badanej zmiennej w okresie poprzedzaj cym kryzys 
                                                     

10  Taleb u ywa okre lenia „alternatywne historie”, Leibnitz u ywa  poj cia „mo liwe sta-
ny natury”, w filozofii i futurologii spotyka si  równie  okre lenie „ wiaty równoleg e” (z ang. 
parallel universes lub parallel worlds), Arrow i Debreu zaproponowali metod  „przestrzeni sta-
nów”, za  Kripke wprowadzi  poj cie „semantyka mo liwych wiatów”. W praktyce gospodar-
czej cz sto stosuje si  „analiz  scenariuszy” jako metod  badania realizacji ró nych mo liwo ci.  
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gospodarczy i pomimo niespe nienia jednej z fundamentalnych przes anek teorii 
prognoz, to znaczy braku kontynuacji zaobserwowanych prawid owo ci w przy-
sz o ci, wyznaczymy prognozy na podstawie modeli w okresie trwania kryzysu. 
Im stabilniejsza prawid owo  w okresach poprzedzaj cych kryzys, tym wi k-
sze prawdopodobie stwo, e wyznaczone prognozy odzwierciedlaj  alterna-
tywne realizacje zmiennych w warunkach niekryzysowych. 

Rysunki 3 i 4 pokazuj  wp yw kryzysu wiatowego na polsk  gospodark
odpowiednio w uj ciu rocznym i kwartalnym. 

Rysunek 3. Odchylenia warto ci dodanej brutto od tendencji rozwojowej  

ukszta towanej w Polsce w latach 1993–2010  

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych GUS w Warszawie. 

W badaniu wykorzystano dane Banku wiatowego, gdy  zawiera y jedno-
cze nie informacje o produkcie krajowym brutto i warto ci dodanej brutto dla 
mo liwie najwi kszej liczby gospodarek na wiecie w latach 1990–2010. Z ba-
dania wyeliminowano 32 gospodarki, dla których nie uzyskano danych ani 
o warto ci dodanej brutto, ani o produkcie krajowym brutto w ca ym okresie 
analizy. Ich czny wk ad w globaln  ( wiatow ) produkcj  dóbr i us ug wy-
niós  w 2010 roku oko o 1%. Zdarza y si  równie  przypadki, e wyst powa y
luki danych w macierzy obserwacji, wówczas stosowano metody imputacji 
statystycznej w celu ich uzupe nienia. W przypadku, gdy brakowa o danych 
o warto ci dodanej brutto, a znane by y warto ci produktu krajowego brutto, 
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ustalano relacj  obu zmiennych dla gospodarek z danego regionu wiata 
i przyjmowano za o enie, e podobna relacja wyst powa a w badanej gospodar-
ce. W przypadku, gdy luki danych dotyczy y obu zmiennych, ale wyst powa y
jedynie w pojedynczych okresach lub kilku s siaduj cych ze sob , wówczas 
stosowano odpowiednio metod  imputacji redniej arytmetycznej lub interpola-
cji liniowej.

Rysunek 4. Spadek tempa wzrostu warto ci dodanej brutto w Polsce  

w kwarta ach lat 2000–2010  

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych GUS w Warszawie. 

Nast pnie w celu oszacowania strat spowodowanych wiatowym kryzy-
sem gospodarczym dla wszystkich badanych gospodarek przyj to nast puj cy
sposób post powania:

1. Oszacowano modele warto ci dodanej brutto w okresie stabilnego 
wzrostu gospodarczego (do 2007 roku w cznie). Wykorzystano li-
niowe modele tendencji rozwojowych, dziel c obserwacje na jedno-
rodne podokresy. 

2. Wyznaczono prognozy warto ci dodanej brutto w latach 2008–2010, 
czyli w okresie kryzysu finansowego. 
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3. Podstawiono do szeregu czasowego w miejsce obserwacji warto ci

dodanej brutto wyznaczone prognozy na lata 2008–2010. 

4. Ponownie oszacowano parametry modeli dynamiki warto ci dodanej 

brutto, tym razem cznie z podstawionymi prognozami w okresie wy-

st powania kryzysu wiatowego, i wyznaczono reszty dla tych modeli. 

5. Przyj to w szacowaniu strat, jakie ponios y gospodarki na wiecie 

w wyniku kryzysu w latach 2008–2010, reszty modeli warto ci doda-

nej brutto. 

Warto zwróci  uwag  na fakt, e podstawienie w miejsce obserwacji prog-

noz zmiennej wyznaczonych na czas kryzysu nie zmienia ocen parametrów 

modeli. Otrzymujemy jednak d u szy szereg czasowy (w tym przypadku o trzy 

obserwacje), co powoduje obni enie wariancji sk adnika losowego, a co za tym 

idzie, równie  wariancji szacunku parametrów modeli tendencji rozwojowych 

i wariancji b dów predykcji ex ante.

5. Kto najwi cej straci  na wiatowym kryzysie gospodarczym (wyniki bada )?

Z punktu widzenia tempa wzrostu gospodarczego na wiecie, ostatnie dwie 

dekady mo na podzieli  na trzy okresy. Pierwszy okres, powolnego wzrostu, 

przypada na lata 1990–2001. Warto  wszystkich dóbr i us ug wytwarzanych 

ka dego roku na wiecie ros a w tym okresie rednio z roku na rok w tempie 

3,4%, je li mierzymy w cenach bie cych. Z uwzgl dnieniem wzrostu cen na 

rynkach wiatowych oznacza to zastój gospodarczy (z ang. slump period). Ko-

lejny okres przypada na lata 2002–2007 i charakteryzuje si  przyspieszeniem 

tempa wzrostu wiatowej produkcji. Warto  dodana brutto ros a rednio z roku 

na rok o 8,9%. Jest to wyra ny okres o ywienia gospodarczego, który zako -

czy  si  w 2008 roku kryzysem wiatowym. W 2009 roku warto  dodana brut-

to na wiecie spad a w stosunku do 2008 roku o 5,0% (rysunek 5). 
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Rysunek 5. Kszta towanie si  warto ci dodanej brutto na wiecie w latach 1990–2010  

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Banku wiatowego.

W dalszej cz ci opracowania zestawiono wyniki bada  (zagregowane 
reszty modeli dynamiki warto ci dodanej brutto) w podziale na centra gospo-
darcze wiata. Wyodr bniono tu pi  zasadniczych centrów. S  to: kraje NAF-
TA (rozszerzone o Australi  i Now  Zelandi 11), kraje Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (rozszerzone o Szwajcari , Monako i San Marino), wiat arab-
ski (Bliski Wschód i Afryka Pó nocna), Daleki Wschód (gospodarki Azji 
Wschodniej, Po udniowo-Wschodniej i kraje tworz ce rdze  Azji Po udniowej, 
z ang. core countries) oraz kraje Trzeciego wiata i Rosja (Ameryka aci ska,
Afryka Subsaharyjska i Rosja). W tpliwo ci mo e budzi  uznanie krajów Trze-
ciego wiata i Rosji za centrum gospodarcze wiata ze wzgl du na ich znaczn
rozci g o  geograficzn . Zajmuj  bowiem a  cztery kontynenty: Ameryk
Pó nocn  (z wyj tkiem Kanady, Stanów Zjednoczonych i Meksyku), Ameryk
Po udniow , Afryk  i Azj . Autor zdecydowa  si  jednak zaliczy  te kraje do 
jednej grupy, gdy  posiadaj  wspólne cechy spo eczno-gospodarcze charaktery-
styczne dla krajów Trzeciego wiata. Cechy te wymieni  jeden z najwi kszych 
                                                     

11  W badaniach nad rozwojem spo ecze stw i gospodarek Kanada, Stany Zjednoczone, 
Australia i Nowa Zelandia uznawane s  za jednorodn  grup  krajów ze wzgl du na wspólne 
korzenie spo eczno-kulturowe. Kraje te okre la si  mianem „Zachodniej Odnogi” (Western Offs-
hoots). Por. A. Maddison, The World Economy. A Millennial Perspective, Development Centre of 
the Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris 2001. 
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ekspertów i badaczy Trzeciego wiata, s ynny reporta ysta i podró nik Ryszard 
Kapu ci ski: „Definicja Trzeciego wiata jest trudna i dyskusyjna, nawet gdy 
mowa o Azji, Afryce czy Ameryce aci skiej. Okre lenia tego u ywamy dzi
najcz ciej umownie dla opisania pewnej sytuacji, jaka istnieje w jakim  kraju 
czy regionie wiata, a któr  charakteryzuje m.in.: 

– zapó nienie historyczne albo brak historycznej ci g o ci (…); 
– spo ecze stwo ch opskie, zacofane techniki rolne; 
– surowcowy charakter gospodarki (cz sto monokulturowy); 
– brak samodzielnego bytu pa stwowego w XIX w. (…); 
– brak nawyków i etosu pracy w strukturach nierolniczych; 
– brak silnej, gospodarnej, oszcz dzaj cej klasy redniej (albo jej ma a li-

czebno  i biurokratyczny, a nie wytwórczy charakter); 
– s abo rozwini ta infrastruktura komunikacji”12.
Obserwuj c dynamik  warto ci dodanej brutto w poszczególnych grupach 

gospodarek, daje si  zauwa y  prawid owo , polegaj ca na tym, e w pierw-
szym roku kryzysu gospodarczego, to znaczy w 2008 roku, tempo wzrostu war-
to ci dodanej brutto, z wyj tkiem krajów NAFTA, Australii i Nowej Zelandii, 
by o wy sze, ni  przewidywano na podstawie wcze niej ukszta towanych tren-
dów. Dzieje si  tak dlatego, e ka da gospodarka posiada pewn  inercj , czyli 
zdolno  do wytwarzania „si  rozp du”. Zjawisko to w ekonomii nazywa si
„wewn trznym prawem ruchu” i oznacza wzrost warto ci zmiennej endo-
genicznej (warto ci dodanej brutto) niewywo any bezpo rednio zmianami 
czynników wp ywaj cych na dynamik  tej zmiennej. Autor wykaza  zale no ci
pomi dzy parametrami trendu zmiennej endogenicznej a parametrami trendów 
zmiennych egzogenicznych i ich sk adnikami losowymi w pracy Modelowanie 
predyktywne warto ci dodanej brutto w Polsce13.

W kolejnych tabelach zestawiono sumy reszt uzyskane z modeli tendencji 
rozwojowych warto ci dodanej brutto w latach 2008–2010 dla poszczególnych 
gospodarek. Najwi ksze spadki, co nie jest zaskoczeniem, odnotowa a najwi k-
sza gospodarka wiata – Stany Zjednoczone. Straty wynios y blisko 3,3 bln do-
larów. Je li porównamy warto rodków, które zosta y w tym samym czasie 
przeznaczone na walk  z kryzysem, to okazuje si , e s  one porównywalne 

                                                     
12  Por. R. Kapu ci ski, Lapidaria, Czytelnik, Warszawa 2003, s. 118–119. 
13  Por. Ch. Lis, Modelowanie predyktywne warto ci dodanej brutto w Polsce, Centrum

Bada  Ekonomicznych w Szczecinie, Szczecin 2010, s. 65–69. 
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z oszacowan  strat . W ramach programu pomocowego dla zagro onych akty-
wów TARP (Troubled Asset Relief Program), rodków Rezerwy Federalnej 
oraz Federalnych Programów Stymulacji Gospodarki przekazano ju  oko o
3 bln dolarów – g ównie sektorowi bankowemu na pokrycie strat spowodowa-
nych spadkiem cen na rynkach nieruchomo ci i niewyp acalno ci  kredytobior-
ców, którzy utracili prac  z powodu kryzysu.  

Rysunek 6. Kszta towanie si  warto ci dodanej brutto  

w wiatowych centrach gospodarczych w latach 1990–2010  

NAFTA+ 

Europejski Obszar Gospodarczy (EEA+) 
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wiat arabski 

Daleki Wschód 

Kraje Trzeciego wiata 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Banku wiatowego.
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Warto równie  wspomnie , e Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy wy-
emitowa  i przeprowadzi  alokacj  kolejnej transzy SDR-ór, czyli specjalnych 
praw ci gnienia. S  to rodki b d ce umown  jednostk  monetarn  udost pnia-
ne krajom zagro onym niewyp acalno ci  (g ównie sp at  zobowi za  wynika-
j cych z wyemitowanych obligacji), które pozostaj  do dyspozycji banków 
centralnych tych krajów na rachunkach Funduszu w postaci tak zwanych ela-
stycznych linii kredytowych. cznie w ramach walki ze skutkami kryzysu 
alokowano 204 mld SDR, czyli ponad 200 mld dolarów, z czego 19,166 mld SDR, 
czyli oko o 30 mld dolarów, przypad o Polsce.  

Dodatkowo, w celach stabilizacji euro i gospodarek w strefie euro utwo-
rzono Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej, którego warto  ma wzro-
sn  z 440 mld euro do oko o 1 bln euro14.

Tabela 2. Zmiany warto ci dodanej brutto w latach 2008–2010 

Lp. Kraj 
Zmiany warto ci dodanej brutto 

2008–2010
(w mln dolarów) 

1. USA –3 260 715 
2. Wielka Brytania –2 119 101 
3. Korea Po udniowa –904 599 
4. Brazylia –689 268 
5. Kanada –651 429 
6. Meksyk –574 310 
7. Niemcy –565 776 
8. Francja –459 592 
9. Federacja Rosyjska  –457 983 

10. W ochy –439 217 
… … … 
25. Polska –74 277 
… … … 

182. Chiny 757 994 
183. Japonia 1 560 407 

ród o: obliczenia w asne. 

                                                     
14  Zapowied  Ministra Finansów Republiki Federalnej Niemiec W. Schäublego na amach 

„Financial Times Deutschland” z 19 pa dziernika 2011 roku. 
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Tabela 3. Wzgl dne zmiany warto ci dodanej brutto  

w latach 2008–2010 

Lp. Kraj 

Wzgl dne zmiany  
warto ci dodanej brutto  

2008–2010
(w %) 

1. Islandia –40,8 
2. Grenlandia –38,5 
3. Libia –30,1 
4. Armenia –29,7 
5. Korea Po udniowa –26,6 
6. Seszele –25,6 
7. Wielka Brytania –25,0 
8. Nowa Zelandia –23,1 
9. otwa –21,6 
10. Fid i –21,5 
… … … 
77. Polska –5,6 
… … … 

182. Turkmenistan 26,2 
183. Timor Wschodni 38,6 

ród o: obliczenia w asne. 

Rysunek 7. Wzgl dne zmiany warto ci dodanej brutto  

wed ug centrów gospodarczych wiata

ród o: obliczenia w asne. 
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Je li pogrupujemy i zestawimy kraje wed ug centrów gospodarczych wia-
ta, to oka e si , e obecna sytuacja jest przede wszystkim kryzysem „ wiata 
Zachodu”. Najwi ksze straty ponios y gospodarki Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego i kraje NAFTA. Kraje Dalekiego Wschodu wytworzy y wy sz
warto  dodan  brutto ni  prognozy uzyskane z oszacowanych modeli15 (rysu-
nek 7). 

6. Co dalej, czyli jak b dzie wygl da wiat po kryzysie? 

Wskutek kryzysu gospodarczego zmieni a si  struktura tworzenia produk-
cji wiatowej. Spad o znaczenie gospodarek zachodnich na rzecz Dalekiego 
Wschodu i krajów Trzeciego wiata. Udzia  krajów Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego w tworzeniu globalnej warto ci dodanej brutto spad  z 30,2% 
w 2007 roku do 26,9% w 2010 roku, za  krajów NAFTA+ (powi kszonych  
o gospodarki Australii i Nowej Zelandii) z 32,3% do 29,6%. Wzros o znaczenie 
krajów Dalekiego Wschodu (z 22,3% do 26,7%) i krajów Trzeciego wiata  
(z 12,3% do 13,9%). Najwi ksze straty spowodowane kryzysem odnotowa y
w latach 2008–2010 Stany Zjednoczone (blisko 3,26 bln dolarów) i Wielka 
Brytania (2,12 bln dolarów). Straty polskiej gospodarki w trzech pierwszych 
latach kryzysu szacuje si  na poziomie 74,28 mld dolarów.  

wiat Zachodu stan  na rozdro u. Brak odpowiednich regulacji na ryn-
kach finansowych doprowadzi  do wiatowego kryzysu gospodarczego. Z kolei 
eksperymenty ekonomiczne polegaj ce na nadmiernej regulacji rynków (b d
niekiedy ich braku), przez które przesz y kraje by ego bloku socjalistycznego, 
pokazuj , e przyszed  czas na sformu owanie nowego, spo ecznie akceptowal-
nego paradygmatu w ekonomii. 

By y szef Banku wiatowego i laureat Nagrody Banku Szwecji im. A. No-
bla w dziedzinie ekonomii z 2001 roku Joseph Stiglitz napisa  w swojej ksi ce
Spadanie swobodne. Wolne rynki i upadek globalnej gospodarki, e „ka da gra 

                                                     
15  Por. J. Korol, Ch. Lis, A Comparative Analysis of the Economic Potential of Selected 

Asian Countries, w: Is the 21st Century the Age of Asia? Deliberations on Economy, red. J. Mar-
sza ek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marsza ek, Toru  2012, s. 7–28. 
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posiada zasady i s dziów, posiada je równie  gra ekonomiczna. Jedn  z klu-
czowych ról rz du jest napisanie zasad i dostarczenie s dziów”16.

Napisanie nowych zasad gry jest najwi kszym wyzwaniem wspó czesnej 
ekonomii. 
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USE OF GROSS VALUE ADDED MODELS’ RESIDUALS IN THE ASSESSMENT  
OF THE WORLD ECONOMIC CRISIS EFFECTS 

Abstract 

It was commonly believed in modern economics that such deep economic crisis 

like this observed in 1928–1932 never will happen again. Till 2008. Economists 

considered that the probability of decrease of GDP by more than 30–40% annually is 

nearly impossible. After the II World War the global output in United States did not 

deviate from a long-term trend by more than 10% until 2009. But current economic 

crisis made economists aware of their mistake. In the paper author tried to explain 

inherent causes of the world economic crisis and described in the synthetic way a nature 

of randomness and its sources in economics, especially considering the sensitivity of 

economies to random appearing incidents.  

A main aim of the paper was a proposal of method that was applied to the 

appraisal of losses caused by the economic crisis in every single economy in the world. 

Keywords: randomness in economics, economic crisis, gross value added, econometric 
models’ residuals 
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