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ZAKŁÓCENIA RÓWNOWAGI 
MAKROEKONOMICZNEJ W UE 
A INTENSYWNOŚĆ ZJAWISK KRYZYSOWYCH

Streszczenie

Kryzys fi nansowy i  gospodarczy w  UE zmusił Komisję Europejską do 
podjęcia działań zmierzających do wzmocnienia nadzoru i lepszej koordynacji 
narodowych polityk gospodarczych. Nowy mechanizm nadzorczy, zwany Pro-
cedurą Nierównowagi Makroekonomicznej, zmierza do wczesnego wykrywania 
i ewentualnej korekty pojawiających się zakłóceń w różnych obszarach nierów-
nowagi. W procesie tym istotną rolę odgrywa tabela wskaźników, składająca się 
z 11 parametrów makroekonomicznych i makrofi nansowych. Celem rozważań 
jest poszukiwanie zależności między epizodami naruszeń dopuszczalnych 
progów wskaźników tabeli a ewentualnym wystąpieniem zjawisk kryzysowych. 
Do badania tej zależności wykorzystano analizę współczynnika korelacji rang 
Spearmana. Wyniki badań wskazują, że nie wszystkie przyjęte w tabeli wskaź-
niki wykazują istotne związki korelacyjne ze zjawiskami kryzysowymi. Jedynie 
zakłócenia równowagi przepływów kredytowych sektora prywatnego, ujemnego 
salda rachunku obrotów bieżących, nominalnych jednostkowych kosztów pracy, 
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto i zobowiązań sektora fi nansowego 
wykazują takie zależności, tworząc niebezpieczne środowisko makroekonomicz-
ne, sprzyjające występowaniu intensywnych zjawisk kryzysowych. 

Słowa kluczowe: koordynacja polityki gospodarczej, nierównowagi ma-
kroekonomiczne, tabela wskaźników, zarządzanie kryzysowe.

Kody JEL: E61, F42, F53, H12

Wstęp

Kryzys gospodarczy i ostry kryzys zadłużenia niektórych państw europej-
skich zmusił Unię Europejską do podjęcia inicjatyw politycznych, zmierzają-
cych do wzmocnienia zarządzania gospodarczego w UE. Na wniosek Komisji 
Europejskiej opracowano nowe przepisy wykonawcze, dotyczące wzmocnionej 
koordynacji narodowych polityk gospodarczych, które zostały opublikowane 
w tzw. „Sześciopaku”1. Na mocy rozporządzeń ustanowiony został mechanizm 

1  „Sześciopak” to zestaw 5 rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady UE (1173/2011, 1174/2011, 
1175/2011 1176/2011, 1177/2011) i jednej dyrektywy Rady UE (2011/85/UE) z dnia 23 listopada 2011 roku.
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ostrzegania w celu wykrywania zakłóceń równowagi makroekonomicznej oraz 
specjalna procedura służąca ich korygowaniu. Komisja przygotowuje roczne 
sprawozdania, które zawierają ocenę gospodarczo-fi nansową opartą na tabeli 
wskaźników istotnych dla wykrywania zakłóceń. 

Podstawowym elementem sporządzanej oceny jest tabela wskaźników 
(Scoreboard Headline Indicators), zawierająca 11 dostępnych mierników 
makroekonomicznych i  makrofi nansowych. Utworzony nowy mechanizm 
nadzorczy, zwany Procedurą Nierównowagi Makroekonomicznej (Macroeco-
nomic Imbalance Procedure) zmierza do wczesnego wykrywania i ewentual-
nej korekty pojawiających się zakłóceń w różnych obszarach nierównowagi 
makroekonomicznej. 

Tabela wskaźników

Komisja Europejska opracowała tabelę, dobierając mierniki według nastę-
pujących zasad: 

Po pierwsze, wybór powinien koncentrować się na najbardziej istotnych 
wskaźnikach, które mogą stanowić o zaburzeniach równowagi w wymiarze 
makroekonomicznym i stanowić o utracie konkurencyjności międzynarodowej. 
Dobór ten musi uwzględniać dorobek literatury ekonomicznej, dotyczącej 
powiązania badanych wskaźników z historią kryzysów gospodarczych.

Po drugie, przyjęte wskaźniki oraz wartości dopuszczalnych progów muszą 
zapewniać niezawodną sygnalizację zakłóceń równowagi oraz zapewniać ich 
wykrycie na wczesnym etapie występowania. Dopuszczalne progi powinny być 
ustalone na rozsądnym poziomie tak, by uniknąć „fałszywych alarmów”, ale 
jednocześnie szybko zidentyfi kować pojawiający się problem. Progi powinny 
być ustalane metodą statystyczną, na podstawie dolnego lub górnego kwartylu 
historycznego rozkładu danych.

Po trzecie, wynik ma ważną rolę komunikacyjną. Dlatego tablica powin-
na składać się z  jak najmniejszej liczby wskaźników, które w sposób prosty, 
jednoznaczny i przejrzysty pozwolą na prezentację wyników do publicznej 
wiadomości.

Po czwarte, dobór wskaźników musi opierać się na niezawodnych danych 
o wysokiej jakości, zgodnych z zasadami Europejskiego Kodeksu Praktyk Staty-
stycznych. Podstawowym źródłem danych powinien być Eurostat, a w przypad-
ku, gdy dane Eurostat nie są dostępne, to inne renomowane źródło o najwyższej 
jakości (na przykład EBC). 

Na bazie powyższych zasad sporządzono tabelę wskaźników obejmującą:
– saldo rachunku obrotów bieżących (Current Acount Balance – CA), wyrażo-

ne w postaci 3-letniej średniej kroczącej, z dopuszczalnym pasmem wahań 
w przedziale +6% PKB i (-4)% PKB;
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– międzynarodową pozycję inwestycyjną netto (Net International Investment 
Position – NIIP), wyrażoną w % PKB, z dopuszczalnym progiem (-35)% 
PKB;

– udział rynków eksportowych (Export Market Shares – EMS), wyrażony 
zmianą procentową w ciągu 5 lat, z dopuszczalnym progiem (-6)%;

– nominalne jednostkowe koszty pracy (Unit Labour Costs – ULC), wyrażone 
zmianą procentową w ciągu 3 lat, z dopuszczalnym progiem +9% dla człon-
ków strefy euro oraz +12% dla krajów pozostałych;

– realny efektywny kurs walutowy (Real Eff ective Exchange Rate – REER), 
wyliczony względem 41 wysoko uprzemysłowionych krajów, wyrażony 
zmianą procentową w ciągu 3 lat, z dopuszczalnym progiem +/-5% dla 
członków strefy euro oraz +/-11% dla krajów pozostałych;

– zadłużenie sektora prywatnego (Private Sector Debt – PSD), wyrażone w % 
PKB, z dopuszczalnym progiem 133% PKB;

– przepływy kredytowe sektora prywatnego (Private Sector Credit Flow – 
PSCF) w % PKB, mierzone rok do roku, z dopuszczalnym progiem 14% 
PKB;

– ceny nieruchomości mieszkaniowych (House Prices Index – HPI), mierzone 
rok do roku, defl owane wskaźnikiem konsumpcji przez Eurostat, z dopusz-
czalnym progiem 6%;

– zadłużenie sektora fi nansów publicznych (Gross Government Sector Debt – 
GGSD), wyrażone w % PKB, z dopuszczalnym progiem 60% PKB;

– stopę bezrobocia (Unemployment Rate – U), wyrażoną 3-letnią średnią 
kroczącą, z dopuszczalnym progiem 10%;

– zobowiązania sektora fi nansowego (Total Financial Sector Liabilities – TFSL), 
mierzone zmianą procentową rok do roku, z dopuszczalnym progiem 16,5%. 

Cel, metoda i schemat badania

Autorzy tabeli wskaźników, wykonując zalecenia Komisji Europejskiej, 
stworzyli zestaw parametrów (wskaźników i dopuszczalnych progów), które 
w sposób niezawodny powinny służyć wykrywaniu zakłóceń równowagi ma-
kroekonomicznej, mogących prowadzić do występowania zjawisk o charakterze 
kryzysowym. Autorzy tabeli zakładają więc, że między epizodami naruszeń 
dopuszczalnych progów przyjętych wskaźników, wywołujących zakłócenia 
równowagi a  zjawiskami kryzysowymi istnieje silna zależność. Wydaje się 
zasadne postawienie pytania, czy między epizodami naruszeń dopuszczalnych 
progów wskaźników tabeli a występowaniem zjawisk kryzysowych rzeczywiście 
istnieje tak silna zależność?

Celem niniejszej pracy jest poszukiwanie wskazanych powyżej zależ-
ności, a  za podstawową metodę badawczą przyjęto analizę współczynnika 
korelacji rang Spearmana (rho). Wybór tego wskaźnika nie jest przypadkowy. 
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Współczynnik Spearmana jest miernikiem nieparametrycznym, dobrze opisu-
jącym siłę korelacji dwóch cech, gdy przynajmniej jedna z nich ma charakter 
jakościowy oraz sprawdza się przy mało licznych próbach (n <30). 

Schemat badania opiera się na następującej konstrukcji:
Krok 1. Identyfi kacja epizodów naruszeń dopuszczalnych progów wskaźników 
tabeli w latach bezpośrednio poprzedzających wybuch kryzysu (2006-2008).
Krok 2. Pomiar intensywności zjawisk kryzysowych w roku 2012.
Krok 3. Analiza korelacji epizodów naruszeń dopuszczalnych progów wskaź-
ników tabeli i występowania intensywnych zjawisk kryzysowych.
Krok 4. Wnioski. 

Epizody naruszeń dopuszczalnych progów 
wskaźników tabeli

Opracowanie tabeli wskaźników było poprzedzone wieloma konsultacjami 
i badaniami z udziałem Komisji Europejskiej (European Commission 2010a; 
2010b; 2010c; 2010d), Europejskiego Banku Centralnego (European Central 
Bank 2010), Rady Europejskiej (2010) oraz Niemieckiego Ministerstwa Go-
spodarki i Technologii (Bundesministerium für Wirtschaft  und Technologie 
2010). Dyskusja dotyczyła m.in. proponowanych wskaźników i ich zdolności do 
wczesnego wysyłania wiarygodnych sygnałów ostrzegawczych. W literaturze 
przyjmuje się, że wczesne sygnały powinny być identyfi kowalne w ciągu 12-24 
miesięcy przed wystąpieniem zjawisk kryzysowych (Knedlik, Schweinitz 2011). 
W niniejszej pracy dokonano identyfi kacji naruszeń dopuszczalnych progów 
przyjętych wskaźników w latach 2006-2008 (por. tabela 1). 

W latach 2006-2008 w krajach UE doszło do 333 epizodów naruszeń do-
puszczalnych progów wskaźników tabeli. Najwięcej epizodów wystąpiło w: ES 
(19), MT (18), IE (18), HR (17) i CY (17). Najmniej epizodów wystąpiło w: FI (4), 
CZ (4), AT (5), DE (6) i IT (6). Naruszenia dopuszczalnych progów przyjętych 
wskaźników dotyczyły przepływów kredytowych sektora prywatnego PSCF 
(45 epizodów), ujemnego salda rachunku obrotów bieżących CA (43 epizody), 
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto NIIP (40 epizodów), zadłużenia 
sektora prywatnego PSD (37 epizodów), udziału w rynkach eksportowych EMS 
(28 epizodów) i poziomu długu publicznego GGSD (28 epizodów). Naruszenia 
dotyczyły także zobowiązań sektora fi nansowego TFSL (25 epizodów), cen nie-
ruchomości mieszkaniowych HPI (24 epizody), jednostkowych kosztów pracy 
ULC (23 epizody), realnego efektywnego kursu walutowego REER (19-krotnie).
Najmniej epizodów dotyczyło naruszeń górnego progu rachunku obrotów 
bieżących CA+ (11-krotnie) oraz stopy bezrobocia U (10 epizodów).
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Tabela 1. Epizody naruszeń dopuszczalnych progów tabeli wskaźników2 
w latach 2006-2008

CAWyszczególnienie CA+ NIIP REER EMS ULC HPI PSCF PSD GGD U TSFL Σep
BE 0 0 0 0 3 0 1 1 1 3 0 0 9
BG 3 0 3 1 0 2 0 3 1 0 1 2 16
CZ 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
DK 0 0 0 0 2 1 1 3 3 0 0 0 10
DE 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 6
EE 3 0 3 1 0 3 2 2 1 0 0 1 16
IE 2 0 1 1 3 3 1 3 3 0 0 1 18
EL 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 1 13
ES 3 0 3 1 1 3 1 2 3 0 0 2 19
FR 0 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 0 7
HR 3 0 3 0 1 1 2 3 0 0 2 2 17
IT 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 6
CY 3 0 0 0 3 0 2 3 3 1 0 2 17
LV 3 0 3 1 0 3 1 2 0 0 0 2 15
LT 3 0 3 0 0 3 1 2 0 0 0 2 14
LU 0 3 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 9
HU 3 0 3 0 0 1 0 3 1 3 0 1 15
MT 3 0 0 1 2 0 3 1 3 3 0 1 17
NL 0 3 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 8
AT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5
PL 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 13
PT 3 0 3 0 1 0 0 3 3 3 0 0 16
RO 3 0 3 2 0 1 0 3 0 0 0 2 14
SL 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 7
SK 3 0 3 3 0 0 2 0 0 0 3 1 15
FI 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4
SE 0 3 0 0 1 0 2 2 3 0 0 0 11
UK 0 0 0 1 3 0 1 2 3 0 0 2 12
Σep 43 11 40 19 28 23 24 45 37 28 10 25 333

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Statistical Annex of Alert Mechanism Report (2014).

Pomiar intensywności zjawisk kryzysowych

Recesja PKB w UE osiągnęła swoje apogeum w roku 2009. Jednak inne zja-
wiska kryzysowe, które zazwyczaj towarzyszą obniżeniu poziomu aktywności 
gospodarczej, nasilały się i wystąpiły w niektórych gospodarkach narodowych 
ze znacznym opóźnieniem. Szczególne różnice dotyczyły reakcji rynków pracy; 
w niektórych krajach dostosowania miały charakter wybuchowy i doprowadziły 
do eksplozji stóp bezrobocia, w innych krajach dostosowania były łagodniejsze, 
a stopy bezrobocia rosły mniej gwałtownie. 

Pomiar intensywności zjawisk kryzysowych jest bardzo trudny. Z makro-
ekonomicznego punktu widzenia obniżenie poziomu aktywności gospodarczej 
zazwyczaj wiąże się ze spadkiem dynamiki PKB, wzrostem stopy bezrobocia, 
spadkiem dochodów fi skalnych, występowaniem defi cytów i wzrostem długu 
publicznego. Przebieg kryzysu w UE wskazał na występowanie dwóch szczegól-
nie niekorzystnych zjawisk. Pierwszym z nich jest długotrwałe utrzymywanie 

2 W tabeli 1 dokonano rozróżnienia epizodów zakłócenia nierównowagi wskaźnika rachunku obrotów 
bieżących dzieląc te epizody na dwie odrębne grupy. W pierwszej grupie znalazły się epizody związane 
z naruszeniem dolnego dopuszczalnego progu defi cytu CA (-4%), a w drugiej grupie CA+ epizody 
związane z przekroczeniem górnego dopuszczalnego progu (+6%). Spośród wszystkich 11 parametrów 
jedynie w przypadku CA określono górny i dolny dopuszczalny poziom wskaźnika.
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się wysokiej stopy bezrobocia, a drugim – wystąpienie w wielu krajach strefy 
euro kryzysu fi skalnego, który wykreował ryzyko niewypłacalności państw, co 
w znaczący sposób podważyło zaufanie do wspólnotowej waluty. 

Według systematycznych badań opinii publicznej w UE, realizowanych 
przez Komisję Europejską (European Commission 2013b), podstawowym prio-
rytetem dla mieszkańców Unii jest zwalczanie zbyt wysokiej stopy bezrobocia. 
Problemy z ogólną sytuacją ekonomiczną, wzrostem cen czy też zbyt wysokim 
poziomem długu publicznego, które także są przedmiotem troski mieszkańców 
UE, postrzegane są jednak jako problemy mniej istotne niż zbyt wysokie bez-
robocie. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego (2014), problem 
strukturalnej postaci bezrobocia stanowi jedno z podstawowych zagrożeń dla 
stabilizacji i wzrostu gospodarki światowej w roku 2014.

Z tych powodów w niniejszej pracy pomiar intensywności zjawisk kryzyso-
wych został ograniczony do badania reakcji rynków pracy jako podstawowego 
parametru określającego ekonomiczny i społeczny odbiór uciążliwości tych zja-
wisk. Dla potrzeb niniejszego badania skonstruowano wskaźnik intensywności 
zjawisk kryzysowych (ΔUi), który mierzy różnicę procentową między poziomem 
stopy bezrobocia w roku 2012 i poziomem 3-letniej średniej kroczącej tej stopy 
z roku 2008, wg następującego wzoru:

 ΔUi = (Uiav – Ui )*100/Uiav (1)

gdzie: 
ΔUi – miernik intensywności zjawisk kryzysowych w i-tym kraju
Uiav – 3-letnia średnia krocząca stopa bezrobocia w roku 2008 w i-tym kraju
Ui – stopa bezrobocia w roku 2012 w i-tym kraju.

Ekonomiczna interpretacja miernika jest następująca: parametr ΔUi obra-
zuje intensywność zjawisk kryzysowych objawiających się w zmianach stopy 
bezrobocia między okresem przedkryzysowym (2006-2008) a stopą bezrobo-
cia w roku 2012. Przyjęcie do konstrukcji miernika danych z takich okresów 
nie jest przypadkowe. Zgodnie z przyjętymi założeniami konstrukcji tabeli 
wskaźników, parametry podlegające ocenie powinny w niezawodny sposób 
sygnalizować powstawanie zakłóceń nierównowagi na wczesnym etapie ich 
występowania. Jeżeli zgodzimy się, że zjawiska kryzysowe w UE uległy nasi-
leniu w roku 2009, to analiza zakłóceń musi obejmować okresy poprzedzające 
(w tej pracy ograniczone do lat 2006-2008). Z kolei zakładając, że intensywność 
zjawisk kryzysowych jest dobrze odzwierciedlona w uporczywie wysokiej stopie 
bezrobocia, to analizując poziom tej stopy dla całej UE należy zauważyć, że jej 
wysokość w roku 2012 była najwyższa. 

Pomiar intensywności zjawisk kryzysowych zebrano w tabeli 2.
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Tabela 2. Pomiar intensywności zjawisk kryzysowych parametrem ΔUi 
w krajach UE (w %)
Wyszczególnienie Ui Uiav ΔUi
DE 5,5 8,8 -37,5
MT 6,4 6,5 -1,5
PL 10,1 10,2 -1,0
BE 7,6 7,6 0,0
AT 4,3 4,3 0,0
RO 7,0 6,5 7,7
FI 7,7 7,0 10,0
LU 5,1 4,6 10,9
FR 10,2 8,5 20,0
SK 14,0 11,4 22,8
SE 8,0 6,5 23,1
CZ 7,0 5,6 25,0
NL 5,3 3,7 43,2
HU 10,9 7,5 45,3
UK 7,9 5,4 46,3
CR 15,9 9,8 62,2
IT 10,7 6,5 64,6
BG 12,3 7,1 73,2
SL 8,9 5,1 74,5
PT 15,9 8,7 82,8
EE 10,2 5,3 92,5
DK 7,5 3,7 102,7
LV 15,0 6,9 117,4
ES 25,0 9,4 166,0
LT 13,4 4,8 179,2
IE 14,7 5,2 182,7
CY 11,9 4,1 190,2
EL 24,3 8,3 192,8

Źródło: jak w tabeli 1.

Rozpatrując intensywność zjawisk kryzysowych przez pryzmat reakcji 
rynków pracy warto zauważyć względną odporność niektórych gospodarek 
na szok kryzysowy (na przykład w: DE, MT, PL, BE, AT) oraz grupę krajów, 
w których zjawiska kryzysowe doprowadziły do eksplozji stopy bezrobocia 
i wykreowania problemów społecznych o dużej skali (w: LV, ES, LT, IE, CY, EL).

Korelacje epizodów naruszeń dopuszczalnych progów i  intensywności 
zjawisk kryzysowych

W latach 2006-2008 odnotowano 333 epizody naruszeń dopuszczalnych 
progów przyjętych parametrów. Z uwagi na niewielką liczbę obserwacji (28 
krajów) do analizy związków korelacyjnych zastosowano współczynnik Spear-
mana (rho). Należy podkreślić, że w niniejszym badaniu nie chodzi o określenie 
wpływu badanych wskaźników na występowanie zjawisk kryzysowych, tylko 
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na określeniu stopnia zharmonizowania występowania poszczególnych epi-
zodów zakłóceń nierównowagi makroekonomicznej i  intensywności zjawisk 
kryzysowych. Dodatni współczynnik korelacji oznacza, że wzrostowi liczby 
epizodów zakłóceń towarzyszy – średnio biorąc – wzrost intensywności zjawisk 
kryzysowych, a siła związków korelacyjnych jest określona, zgodnie ze skalą 
Guilforda, jako:
– słaba, gdy r < 0,2 (praktycznie brak związku), 
– niska, gdy 0,2 < r < 0,4 (zależność wyraźna), 
– umiarkowana, gdy 0,4 < r < 0,7 (zależność rzeczywista), 
– wysoka, gdy 0,7 < r < 0,9 (zależność znaczna), 
– bardzo wysoka gdy r > 0,9 (zależność pewna). 

Korelogram zależności występowania sumy naruszeń dopuszczalnych 
progów i intensywności zjawisk kryzysowych przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Korelogram sumy epizodów naruszeń dopuszczalnych progów 
(Σep) i intesywności zjawisk kryzysowych (ΔUi)
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Źródło: opracowanie własne. 

Korelogram wskazuje na występowanie dodatniej zależności liniowej 
między sumą epizodów naruszeń dopuszczalnych progów wskaźników tabeli 
i  intensywności zjawisk kryzysowych. Jednocześnie duży rozrzut informuje 
o występowaniu przypadków odstających (na przykład MT, DK, SL, IT). 

 Wyniki szacowania współczynników korelacji zawarto w tabeli 3.
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Tabela 3. Macierz korelacji rho intensywności zjawisk kryzysowych (ΔUi) 
i epizodów naruszeń nierównowagi poszczegónych wskaźników tabeli oraz 
w postaci łącznej (Σep)

CAWyszczególnienie CA+ NIIP REER EMS ULC HPI PSCF PSD GGSD U TSFL Σep ΔUi

CA 1,000
CA+ -0,423 1,000
NIIP 0,779 -0,417 1,000
REER 0,221 -0,190 0,336 1,000
EMS -0,268 -0,099 -0,568 -0,206 1,000
ULC 0,434 -0,178 0,524 0,078 -0,279 1,000
HPI 0,179 -0,033 -0,091 -0,082 0,268 0,217 1,000
PSCF 0,555 -0,287 0,413 -0,198 0,058 0,509 0,140 1,000
PSD -0,098 0,281 -0,408 -0,085 0,472 -0,006 0,200 0,248 1,000
GGSD -0,027 -0,106 -0,271 -0,533 0,227 -0,497 -0,232 -0,131 -0,037 1,000
U 0,203 0,022 0,331 0,272 -0,310 -0,078 -0,025 -0,156 -0,399 -0,165 1,000
TSFL 0,702 -0,432 0,614 0,363 -0,180 0,495 0,244 0,463 -0,167 -0,378 0,283 1,000
Σep 0,839 -0,296 0,550 0,192 0,098 0,500 0,427 0,631 0,285 -0,144 0,152 0,679 1,000
ΔUi 0,418 -0,302 0,377 -0,171 0,105 0,516 0,181 0,630 0,122 -0,211 -0,289 0,375 0,472 1,000

α = 0,05, p= 0,375.

Źródło: obliczenia własne. 

Wyniki badań 

Przy założonym poziomie ufności α = 0,05, wartość krytyczna współczyn-
nika korelacji rang Spearmana3 wynosi 0,375. Występowanie epizodów naru-
szeń nierównowagi w postaci łącznej (Σep) było w sposób istotny skorelowane 
z intensywnością zjawisk kryzysowych (rho = 0,472). Najwyższy poziom do-
datniej korelacji odnotowano w przypadku naruszeń dopuszczalnego poziomu 
przepływów kredytowych sektora prywatnego PSCF (rho = 0,630), nominal-
nych jednostkowych kosztów pracy ULC (rho = 0,516), naruszeń dolnego progu 
równowagi rachunku obrotów bieżących CA (rho = 0,418), międzynarodowej 
pozycji inwestycyjnej netto NIIP (rho = 0,377) oraz zobowiązań sektora fi nan-
sowego TSFL (rho = 0,375).

Występowanie pozostałych epizodów naruszeń równowagi było sła-
bo skorelowane z  intensywnością zjawisk kryzysowych i  nie mieściło się 
w przyjętym poziomie ufności. 

W  badaniu odnotowano także występowanie wyraźnie ujemnej kore-
lacji epizodów dodatniej nierównowagi rachunku obrotów bieżących CA+ 
(rho =  -0,302), stopy bezrobocia U  (rho = -0,289) oraz zadłużenia sektora 
fi nansów publicznych GGSD (rho = -0,211), jednak z uwagi na brak istotności 
statystycznej analiza tych ujemnych korelacji została pominięta. 

Po wyłączeniu z analizy wskaźników o nieistotnej statystycznie zależności 
w tabeli 4 przedstawiono zredukowaną macierz korelacji. 

3 Wartość krytyczna dla współczynnika Spearmana dla n<30 pochodzi z tablic: Ramsey (1989 s. 245-253).



14 Dariusz Graj

Tabela 4. Zredukowana macierz korelacji rho intensywności zjawisk 
kryzysowych (ΔUi) i istotnych epizodów naruszeń dopuszczalnych progów 
poszczegónych wskaźników tabeli oraz w postaci łącznej (Σep+) 

CAWyszczególnienie NIIP ULC PSCF TSFL Σep+ ΔUi
CA 1,000
NIIP 0,779 1,000
ULC 0,434 0,524 1,000
PSCF 0,555 0,413 0,509 1,000
TSFL 0,702 0,614 0,495 0,463 1,000
Σep+ 0,868 0,840 0,736 0,694 0,810 1,000
ΔUi 0,418 0,377 0,516 0,630 0,375 0,579 1,000  
Źródło: jak w tabeli 3.

Występowanie epizodów naruszeń powyższych pięciu wskaźników w po-
staci łącznej (Σep+) było rzeczywiście skorelowane z intensywnością zjawisk 
kryzysowych (rho = 0,579). Można powiedzieć, że naruszanie dopuszczalnych 
progów tych pięciu wskaźników w postaci łącznej tworzy niekorzystne środowi-
sko makroekonomiczne sprzyjające występowaniu intensywnych zjawisk kry-
zysowych. Trzeba też zwrócić uwagę na występowanie zjawiska współliniowości 
poszczególnych wskaźników, co praktycznie uniemożliwia przeprowadzenie 
rzetelnej i wiarygodnej analizy regresji. 

Podsumowanie 

Tabela wskaźników jest istotnym elementem Procedury Nierównowagi 
Makroekonomicznej. Podstawowym zadaniem tabeli jest wczesne wykrywanie 
wszelkich zakłóceń równowagi, które mogą prowadzić do wystąpienia zjawisk 
kryzysowych. Z tego punktu widzenia dobór parametrów tabeli powinien trafnie 
i niezawodnie identyfi kować zagrożenia na wczesnym etapie ich występowania. 
Komisja Europejska wskazuje, że tablica powinna składać się z jak najmniejszej 
liczby wskaźników, które zapewnią w sposób jednoznaczny i przejrzysty komu-
nikację wyników. Dobór odpowiednich wskaźników budzi jednak kontrowersje 
(Knedlik 2013; De Grauwe 2012). Z przeprowadzonego badania wynika, że nie 
wszystkie przyjęte obecnie w tabeli parametry spełniają w sposób wystarczają-
cy powyższe warunki. Istotna zależność korelacyjna między występowaniem 
epizodów zakłóceń równowagi parametrów tabeli, a  intensywnością zjawisk 
kryzysowych wystąpiła w przypadku naruszeń dopuszczalnych progów prze-
pływów kredytowych sektora prywatnego PSCF, nominalnych jednostkowych 
kosztów pracy ULC, ujemnego salda rachunku obrotów bieżących CA, między-
narodowej pozycji inwestycyjnej netto NIIP i zobowiązań sektora fi nansowego 
TSFL. Pozostałe wskaźniki charakteryzowały się albo niską zależnością (EMS, 
HPI, PSD) lub wyraźnie ujemną korelacją (U, GGSD, REER). 
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Zgodnie z zasadami doboru wskaźników tabeli, przyjęte parametry powin-
ny być powiązane z historią kryzysów gospodarczych. Literatura światowa nie 
dostarcza nam jednak jednoznacznych i absolutnie pewnych powiązań między 
poszczególnymi wskaźnikami a występowaniem zjawisk kryzysowych. Duże 
wątpliwości może budzić przyjęcie niektórych wskaźników i ich dopuszczalnych 
progów, na przykład stopy bezrobocia czy też poziomu długu publicznego, które 
mogą być zarówno przyczyną, jak też skutkiem zjawisk kryzysowych (Krugman 
2013). Niektóre badania wskazują, że dopiero przekroczenie progu 90% PKB dla 
długu publicznego może powodować negatywne skutki dla dynamiki wzrostu 
(Reinhart; Rogof 2011). Ścisłe określenie zależności przyczynowo-skutkowych 
między epizodami naruszeń dopuszczalnych progów przyjętych parametrów 
a występowaniem zjawisk kryzysowych wydaje się być zadaniem niezwykle 
trudnym, a przyjęta metodologia w Procedurze może budzić kontrowersje. 

Procedura Nierównowagi Makroekonomicznej to wieloetapowy proces 
oceny sytuacji gospodarczej, którego pierwszym elementem jest prezentacja 
tabeli wskaźników, drugim pogłębiona analiza, trzecim konstrukcja zaleceń dla 
krajów o stwierdzonych zakłóceniach równowagi, a dopiero czwartym elemen-
tem uruchomienie Procedury Nadmiernej Nierównowagi. Taka wieloetapowość 
procesu decyzyjnego zapewnia odpowiednią przestrzeń do rzetelnej analizy 
zakłóceń równowagi i  chroni przed zbyt pochopnym narażeniem krajów 
o stwierdzonych zakłóceniach na nałożenie kar. 

Już sama jednak prezentacja epizodów naruszeń dopuszczalnych progów 
wskaźników tabeli generuje nowe ryzyko – wzrost niepewności polityki gospo-
darczej (Economic Policy Uncertainty). Według dostępnych badań, ten wzrost 
niepewności może prowadzić do spadku poziomu aktywności gospodarczej, 
utraty miejsc pracy i  spadku dynamiki PKB (Baker i  in. 2013). Sygnalizacja 
„fałszywych alarmów” może także prowadzić do spadku zaufania na rynkach 
fi nansowych, co z kolei może prowadzić do zwiększenia kosztów fi nansowania 
długu publicznego. Aspekt komunikacyjny tablicy wskaźników rodzi całkowicie 
nowe ryzyka, które trudne są dziś do oszacowania. Dlatego dobór wskaźników 
tabeli i określenie ich dopuszczalnych progów musi opierać się na niepodwa-
żalnych przesłankach występowania zależności przyczynowo-skutkowej.

Niniejsze badanie wskazuje, że epizody istotnych zakłóceń równowagi tylko 
5 z 11 wskaźników tabeli są wyraźnie i rzeczywiście skorelowane z występo-
waniem intensywnych zjawisk kryzysowych. Nie należy jednak tego wniosku 
utożsamiać z występowaniem związku przyczynowo-skutkowego. Wniosek 
ogólny z badania można zawrzeć w twierdzeniu, że zakłócenia równowagi tych 
pięciu wskaźników mogą tworzyć niekorzystne środowisko makroekonomiczne 
sprzyjające występowaniu intensywnych zjawisk kryzysowych. Obecny dobór 
wskaźników tabeli może prowadzić do występowania „fałszywych” alarmów, 
których konsekwencją może być ryzyko wzrostu niepewności i  obniżenia 
zaufania do realizowanej polityki gospodarczej. 
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Niniejsze badanie prowadzone jest na wysokim poziomie ogólności i ma 
charakter weryfi kacji wstępnej. Pogłębiona analiza statystyczna wymaga badań 
dodatkowych, a pewną słabością niniejszej pracy jest przyjęty sposób pomiaru 
intensywności zjawisk kryzysowych, który nie znajduje potwierdzenia w innych 
badaniach. Natomiast wartością tej pracy jest wskazanie ewentualnego kierun-
ku badań nad doborem wskaźników, które w lepszym stopniu będą realizować 
zadania wczesnego wykrywania zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
w UE oraz pozwolą uniknąć negatywnych konsekwencji wykreowania „fałszy-
wych” alarmów w przyszłości.

Wykaz skrótów
AT – Austria 
BE – Belgia
BG – Bułgaria 
CY – Cypr
CA – saldo rachunku obrotów bieżących 
CA+ – dodatnie naruszenie progów CA
CZ – Czechy 
DK – Dania
EE – Estonia 
EMS – udział w rynkach eksportowych 
IE – Irlandia 
EL – Grecja
ES – Hiszpania 
FI – Finlandia
FR – Francja 
HPI – indeks cen nieruchomości mieszkaniowych
HU – Węgry 
HR – Chorwacja
IT – Włochy 
KE – Komisja Europejska
LV – Łotwa 
LT – Litwa
LU – Luksemburg 
MT – Malta
NIIP – międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto
NL – Holandia 
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PL – Polska
PSD – zadłużenie sektora prywatnego 
PSCF – przepływy kredytowe sektora prywat. 
PT – Portugalia 
REER – realny efektywny kurs walutowy
RO – Rumunia 
SL – Słowenia
SK – Słowacja 
SE – Szwecja
TFSL – zobowiązania sektora fi nansowego 
U - stopa bezrobocia
UE – Unia Europejska 
UK – Wielka Brytania
ULC – nominalne jednostkowe koszty pracy
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Macroeconomic Imbalances in the EU and Intensity 
of Crisis Phenomena

Abstract

Th e fi nancial and economic crisis in the EU has forced the European Com-
mission to undertake the measures aimed at reinforcing the supervision and 
better coordination of national economic policies. Th e new supervisory mecha-
nism, called the excessive Macroeconomic Imbalance Procedure, is aimed at an 
early detection and possible correction of the appearing disturbances in various 
areas of imbalance. In this process, a substantial role is played by the scoreboard 
consisting of 11 macroeconomic and macrofi nancial parameters. An aim of 
considerations is to search the dependencies between the episodes of breaches 
of the allowable thresholds of the scoreboard and a possible occurrence of crisis 
phenomena. In order to examine that dependency there was used the analysis 
of the Spearman’s rank correlation coeffi  cient. Th e research fi ndings indicate 
that not all the adopted in the scoreboard indices show signifi cant correlations 
with the crisis phenomena. Only credit fl ow imbalances of the private sector, 
current account defi cit, nominal unit labour costs, international net investment 
position and fi nancial sector’s liabilities exhibit such dependencies, creating 
a dangerous macroeconomic environment facilitating the occurrence of intense 
crisis phenomena. 

Key words: coordination of the economic policy, macroeconomic imba-
lances, scoreboard, crisis management.
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