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nowa metoda identyfikacji epizodów 
kryzysowych na rynku walutowym 

w oparciu o wskaźnik presji rynkowej 
(EMP)

Literatura ekonomiczna poświęcona kryzysom walutowym najczęściej 
identyfikuje epizody kryzysowe na podstawie wartości przyjmowanej przez 
wielkość mierzącą presję na rynku walutowym zwaną wskaźnikiem presji 
rynkowej (ang. Exchange market pressure). Idea wskaźnika presji rynkowej 
została zapoczątkowana przez Girtona i Ropera (1977), którzy zdefiniowali 
tę wielkość jako prostą sumę zmian kursu walutowego i poziomu rezerw. 
W kolejnych artykułach poświęconych modelowaniu presji na rynku waluto-
wym ta prosta miara była modyfikowana i udoskonalana. Dziś wyróżnia się 
dwa główne podejścia do mierzenia presji na rynku walutowym: podejście 
oparte na modelu, podejście niezależne od modelu, natomiast wszystkich 
możliwych sposobów do mierzenia EMP (Exchane market pressure) jest 
w literaturze ekonomicznej dużo. Modele wczesnego ostrzegania przed 
kryzysem walutowym często traktują kryzys walutowy jako zmienną zero-
jedynkową. Na podstawie modeli logitowych/probitowych próbuje się 
zweryfikować, które zmienne ekonomiczne mają wpływ na fakt wybuchu 
kryzysu walutowego. Odpowiednia zmienna binarna przyjmuje wartość 1, 
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gdy wskaźnik presji rynkowej przekracza pewną graniczną wartość oraz 0 
w przeciwnym przypadku.

W niniejszym artykule uzasadnia się, iż identyfikacja momentów kry-
zysowych proponowana w literaturze ekonomicznej nie jest najlepszym 
rozwiązaniem. Proponowana jest alternatywna metoda identyfikacji epizo-
dów kryzysowych, która również oparta jest na wskaźniku presji rynkowej 
(Exchange market pressure). W rozdziale drugim niniejszego artykułu idea 
wskaźnika presji rynkowej jest przedstawiana i różne sposoby mierzenia 
wskaźnika są prezentowane. W trzecim rozdziale dotychczasowe podej-
ścia do identyfikacji epizodów kryzysowych są przedstawione i wady tych 
podejść są wskazane. Alternatywna nowa metoda jest prezentowana w roz-
dziale czwartym. Rozdział piąty zawiera ilustrację empiryczną dotyczącą 
identyfikacji epizodów kryzysowych za pomocą dotychczasowych rozwią-
zań i nowego rozwiązania w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. 
W szóstym rozdziale niniejszego artykułu zawarte są wnioski.

1. mierzenie presji na rynku walutowym

Zależności pomiędzy kursem walutowym a polityką monetarną są bardzo 
silne. Dotyczy to również krajów o płynnym kursie walutowym. Władze 
monetarne chcąc doprowadzić do aprecjacji lub deprecjacji waluty mogą 
reagować poprzez zmianę poziomu rezerw oraz zmianę stopy procentowej. 
W związku z tym analiza sytuacji na rynku walutowym powinna opierać się 
nie tylko na obserwacji zmienności kursu walutowego, ale również powinna 
uwzględniać zmiany poziomu rezerw oraz stopy procentowej. 

Girton i Roper (1977) zaproponowali monetarny model bilansu płatni-
czego zgodnie, z którym nadwyżka popytu na pieniądz musi zniknąć poprzez 
zmianę kursu walutowego lub poziomu rezerw tak aby zachować rynek 
pieniądza w równowadze. Początkowo wskaźnik presji rynkowej był defi-
niowany jako suma zmian kursu walutowego i poziomu rezerw. Ten prosty 
miernik był wykorzystywany do analizy sytuacji na rynkach walutowych 
m.in. Brazylii [por. Connolly i Silveira (1979)] oraz Kostaryki [por. Thorton 
(1985)]. Weymark (1995, 1997a, 1997b) zmodyfikowała miernik presji na 
rynku walutowym, wprowadzając tzw. czynnik konwersji (ang. conversion   
factor) i definiując EMP w następujący sposób:

 ttt reEMP ∆+∆= η  (1)
gdzie:
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te∆ - procentowa zmiana kursu walutowego,

tr∆ - procentowa zmiana poziomu rezerw,
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−=η - czynnik konwersji.

Jednocześnie Weymark (1995, 1997a, 1997b) zaproponowała, aby 
czynnik konwersji był uzyskiwany w wyniku estymacji parametrów modelu 
kursu walutowego. Dlatego też takie podejście do mierzenia wskaźnika presji 
rynkowej nazywane jest podejściem zależnym od modelu. Z wyrażenia (1) 
wynika, iż wskaźnik presji rynkowej należy interpretować jako hipotetycz-
na zmiana kursu walutowego, która nastąpiłaby gdyby władze monetarne 
nie interweniowały poprzez zmianę poziomu rezerw. Podejście zależne 
od modelu było wykorzystywane do estymacji wskaźnika presji rynkowej 
m.in. w takich krajach jak Turcja [por. Parlaktuna (2005)], Pakistan [por. 
Khawaja (2007)], Indie [por. Mathur (1999)], Polska, Czechy, Węgry [por. 
Stavarek (2006, 2007, 2009)] oraz Słowacja [por. Stavarek (2006, 2007, 
2009), Grabowski (2009a)].

Literatura poświęcona kryzysom walutowym wykorzystuje jednak 
w większym stopniu podejście niezależne od modelu do obliczania wskaźni-
ka presji rynkowej. Eichengreen, Rose i Wyplosz (1994) wskazywali na wady 
miernika opartego na konkretnym modelu kursu walutowego. Podstawową 
ich zdaniem wadą takiego miernika jest to, iż jego kształtowanie zależy od 
wyboru modelu ilustrującego zależności pomiędzy kursem walutowym, 
rezerwami, stopami procentowymi, a innymi kategoriami makroekonomicz-
nymi. W związku z tym zaproponowali oni alternatywną miarę wskaźnika 
presji rynkowej niezależnego od modelu. Wskaźnik ten ulegał modyfikacjom, 
natomiast w literaturze ekonomicznej najczęściej przyjmował postać:
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gdzie ire ,,  oznaczają odpowiednio kurs walutowy, poziom rezerw 

i realną stopę procentową natomiast odpowiednio , ,e i rω ω ω  oznaczają 
odpowiadające tym zmiennym wagi. Obliczane są one jako odwrotności 
odchyleń standardowych poszczególnych zmiennych w próbie.
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W przeważającej części artykułów poświęconych presji na rynku waluto-
wym, wskaźnik presji rynkowej obliczany jest za pomocą podejścia niezależ-
nego od modelu. Obliczane w artykułach wskaźniki presji rynkowej różnią 
się również sposobem uwzględnienia bądź nieuwzględnianiem komponentu 
związanego ze zmianami stopy procentowej. Zmiany kursu walutowego 
i zmiany rezerw są uwzględniane we wszystkich artykułach poświęconych 
EMP. Niektóre artykuły [np. Hallwood i Marsch (2004), Siklos i Weymark 
(2006), Peltonen (2006), Frankel i Wei (2008)] nie uwzględniały zmian 
stopy procentowej, mierząc presję a rynku walutowym podczas, gdy inne 
artykuły [np. Busierre, Fratzscher (2002), Van Horen, Jager, Klassen (2006)] 
uwzględniały zmiany nominalnej stopy procentowej, inne zaś [np. Eichen-
green i In. (1994), Pentecost, Van Hooydonk, Van Poeck (2001), Haile i Pozo 
(2006), Van Poeck, Vanneste, Veiner (2007)] uwzględniały zmiany realnej 
stopy procentowej. Artykuł Klassena i Jagera (2008) stanowi spory wkład 
do literatury dotyczącej kryzysów z punktu widzenia sposobu uwzględniania 
zmian stopy procentowej we wskaźniku EMP. Wyżej wymienieni badacze 
wskazali na wady jakie niesie ze sobą uwzględnianie zmian stopy procento-
wej podczas obliczania wskaźnika EMP, jednocześnie uzasadniając, dlaczego 
nieuwzględnienie wielkości związanej ze stopami procentowymi jest również 
niewłaściwe. Zaproponowali oni różnicę pomiędzy rzeczywistą, a pożądaną 
stopą procentową d

tt ii −   jako wielkość, którą powinien uwzględniać EMP. 
Konstruując nowy miernik presji na rynku walutowym Klassen i Jager (2008) 
wykorzystali koncepcję Weymark zgodnie, z którą względna deprecjacja 
jest konieczna do usunięcia nadwyżki na rynku forex. Aby uniknąć tej de-
precjacji Bank Centralny zgłasza popyt na tę walutę. Wobec tego Klassen 
i Jager (2008) uwzględnili podczas mierzenia wskaźnika presji rynkowej 

następującą zmienną:
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t
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= , gdzie tC  jest popytem Banku Centralnego 

na walutę krajową na rynku Forex, natomiast tV  to całkowity obrót na ryn-
ku walutowym. Ostatecznie indeks presji rynkowej zaproponowany przez 
Klassena i Jagera (2008) przyjmuje postać:

 ( )d
t t i t t c tEMP e i i cω ω= ∆ + − + , (3)

gdzie wagi iω   oraz cω są odwrotnościami odchyleń standardowych 

odpowiednio zmiennych ( )d
t ti i−  oraz tc  w całym okresie próby.
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2. dotychczasowe podejścia do identyfikacji  
epizodów kryzysowych

Omawiany w rozdziale drugim wskaźnik presji rynkowej odgrywa klu-
czową rolę w identyfikacji epizodów kryzysowych na rynku walutowym. 
W wielu artykułach opisujących modele wczesnego ostrzegania przed 
kryzysem walutowym, kryzys jest zmienną binarną a wartości przyjmowa-
ne przez tą zmienną zależą od wartości indeksu EMP. Eichengreen, Rose 
i Wyplosz (1994) zaproponowali następującą metodę definiowania epizodów 
kryzysowych:
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(4)

gdzie EMP  jest średnią wartością wskaźnika presji rynkowej w ca-
łym okresie próby natomiast EMPs  jest odchyleniem standardowym EMP 
w całym okresie próby. Proponuje się, aby współczynnik k  przyjmował 
wartość 1,5 lub 2. Ta metoda definiowania epizodów kryzysowych była i jest 
powszechnie stosowana w literaturze poświęconej kryzysom walutowym. 
Podstawowa wada tej metody polega na tym, iż tylko epizody silnej depre-
cjacji, albo znaczącego spadku poziomu rezerw albo wzrostu stopy procen-
towej są identyfikowane jako epizody kryzysowe. Załóżmy, iż w okresie t  
dojdzie do jednego z powyższych zdarzeń lub ich kombinacji. W okresie 

1t +  natomiast załóżmy iż kurs walutowy i stopy procentowe pozostaną na 
stałym wysokim natomiast rezerwy na stałym niskim poziomie. Wówczas  
EMP dla okresu 1t +  przyjmie wartość 0 i zapewne zgodnie ze wzorem (4), 
epizod kryzysowy nie zostanie zidentyfikowany. W związku z tym identyfi-
kowane w tradycyjny sposób kryzysy walutowe są bardzo krótkie i trwają 
często jeden maksymalnie dwa okresy. Gdyby kryzysy walutowego były 
rzeczywiście takie krótkie, nie stanowiłyby one problemu dla gospodarek 
Państw, w których wybuchały. Tak się jednak składa, że notowane w historii 
gospodarczej  świata kryzysy walutowe trwały często dosyć długo i niosły 
ze sobą spore problemy dla gospodarek, których dotykały. 

Kolejny problem związany z modelowaniem kryzysów walutowych 
opartych na definicji (4.4.) dotyczy  tzw. postulatu zgodności dynamicznego 
modelu ekonometrycznego [por. np. Kufel(2004)]. Zmienne tworzące EMP 
są przyrostami zmiennych, które dla większości gospodarek są zintegrowane 
w stopniu pierwszym, co oznacza że EMP są na ogół stacjonarne. Oznacza 
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to, iż wytrącona ze stanu równowagi długookresowej EMP, powraca na tra-
jektorię równowagi natychmiastowo. W związku z tym, jeśli EMP przyjmuje 
ekstremalnie wysoką wartość to należy oczekiwać, iż ten stan nie utrzyma 
się długo. Jeśli kryzys jest definiowany tylko i wyłącznie na podstawie war-
tości przyjmowanej przez EMP, nie jest on żadnym zmartwieniem gdyż nie 

utrzyma się długo. Poza tym w modelu dwumianowym zmienna
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spełnia prawa arcusa sinusa co oznacza, iż zmienna nieobserwowalna *
tK  

powinna być funkcją zmiennych stacjonarnych [por. Grabowski (2009b)]. 
Niemniej jednak zmienne makroekonomiczne są w większości zintegrowa-
ne w stopniu pierwszym. Pojawia się więc problem polegający na temat, 
iż postulat zgodności dynamicznego modelu ekonometrycznego nie jest 
spełniony.

Busierre i Fratzscher (2002) argumentują, iż dokładne określenie mo-
mentu wystąpienia kryzysu jest bardzo trudne więc proponują modelowanie 
wystąpienia kryzysu w określonym horyzoncie czasowym. Wobec tego auto-
rzy Ci proponują transformację zmiennej binarnej i proponują transformację 
zmiennej binarnej i definiują oni następującą zmienną binarną:
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Widać z powyższego, iż zmienna ta przyjmuje wartość 1, jeśli na okre-
śloną liczbę okresów do przodu występuje okres, w którym wskaźnik presji 
rynkowej przekracza wartość krytyczną, co świadczy o niebezpieczeństwie 
wystąpienia kryzysu. Transformacja (5) nie wydaje się być jednak właści-
wym rozwiązaniem problemu, ponieważ zmienna binarna przyjmuje war-
tość 1 także dla tych okresów, dla których sytuacja na rynku walutowym 
nie jest dobra. Wobec tego definiowanie epizodów kryzysowych w oparciu 
o transformacje (5) ma charakter sztuczny i może nie mieć potwierdzenia 
w rzeczywistej sytuacji na rynku walutowym. Oszacowania parametrów 
modelu dwumianowego mogą być wówczas niewiarygodne. Wiele kategorii 
ekonomicznych z opóźnieniem wpływa na stopy procentowe i kategorie 
rynku walutowego. Niemniej jednak zamiast stosowania zmiennej (5) jako 
zmiennej binarnej, lepszym rozwiązaniem jest uwzględnienie zmiennych 
opóźnionych w modelu dwumianowym. Grabowski (2010) przeprowadził 
badanie empiryczne, które miało dać odpowiedź na pytanie, z jakim opóź-
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nieniem fakt pojawienia się kryzysu walutowego reaguje na kształtowanie 
się poszczególnych kategorii ekonomicznych. Okazało się, iż w przypadku 
niektórych zmiennych fakt pojawienia się kryzysu na rynku walutowym 
zależy bardziej od ich przeszłych aniżeli teraźniejszych wartości.

3. nowa metoda identyfikacji epizodów kryzysowych

Przedstawione w rozdziale trzecim wady definiowania kryzysu walu-
towego na podstawie definicji (4) i (5), sprawia iż należy zaproponować 
alternatywną metodę definiowania kryzysów walutowych. U podstaw 
alternatywnej, proponowanej w niniejszym rozdziale definicji kryzysu 
walutowego  leży fakt, iż jeśli w danym okresie wskaźnik EMP przyjmuje 
ekstremalnie wysoką wartość to w następnym okresie wskaźnik ten musi 
przyjąć odpowiednio niską wartość tak aby móc mówić o jakiejkolwiek 
korekcie i poprawie sytuacji na rynku walutowym. Jedna z proponowanych 
w niniejszym rozdziale definicji kryzysu walutowego jest następująca:
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Jak wynika ze wzoru (6), epizody kryzysowe są identyfikowane nie tylko 
w tych okresach kiedy następuje deprecjacja, wzrost stóp procentowych, 
spadek poziomu rezerw lub kombinacja tych czynników ale także w tych 
okresach kiedy po zaobserwowaniu presji na rynku walutowym, nie następuje 
poprawa w następnym okresie. Takie podejście do identyfikowania epizodów 
kryzysowych jest bardziej intuicyjne i bardziej zgodne ze specyfiką kryzysów 
walutowych aniżeli podejście zaproponowane przez Eichengreena, Rose 
i Wyplosza (1994). Druga definicja kryzysu walutowego nakłada jeszcze 
bardziej restrykcyjne warunki na kwestię wyjścia z kryzysu walutowego. 
Zgodnie z tą definicją o wyjściu z kryzysu mówimy dopiero wówczas gdy 
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po okresie ekstremalnie wysokiej EMP, wskaźnik ten następnie przyjmuje 
wartość niższą od średniej z próby dwa okresy pod rząd. Definicja ta jest 
następująca:
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Łatwo zauważyć, iż definiując kryzys walutowy zgodnie ze wzorem 
(6) lub zgodnie ze wzorem (7), średni czas długości trwania kryzysu jest 
większy aniżeli w przypadku definicji (5). Wymagana jest korekta na 
rynku walutowym aby móc mówić o wyjściu ze stanu kryzysu. Liczba 
serii tych samych wartości przyjmowanych przez zmienną binarną (6) 
lub (7) jest zdecydowanie mniejsza aniżeli liczba serii tych samych war-
tości przyjmowanych przez zmienną binarną (5). Oznacza to, iż zgodnie 
z zaproponowanymi przez Grabowskiego (2009b) testami stacjonarności 
dla zmiennej nieobserwowalnej w modelu dwumianowym, większe jest 
prawdopodobieństwo niestacjonarności kryzysu definiowanego wzorem (6) 
lub (7) aniżeli kryzysu definiowanego wzorem (5). Kryzys natomiast nie 
powinien być zmienną stacjonarną, gdyż oznaczałoby to, że bez względu 
na prowadzoną politykę gospodarczą nastąpi natychmiastowe wyjście ze 
stanu kryzysu walutowego.
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4. identyfikacja epizodów kryzysowych w polsce, czechach,  
słowacji i na węgrzech na podstawie dotychczasowych metod 

oraz na podstawie nowej metody.

W celu pokazania, iż uzyskane wyniki dotyczące identyfikacji epizo-
dów kryzysowych na podstawie definicji (6) lub (7) są bardziej zgodne 
z istotą kryzysów i powszechnym wyobrażeniem na ich temat, szacowano 
wskaźnik presji rynkowej dla Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Słowacja 
wprowadziła EURO jako legalny środek płatniczy 1 stycznia 2009 roku 
więc badanie dotyczące Słowacji obejmuje okres od stycznia 1999 roku do 
grudnia 2008 roku. W przypadku trzech pozostałych krajów dane obejmują 
okres od stycznia 1999 roku do września 2009 roku. Dane dotyczące kursu 
walutowego pochodzą ze stron internetowych Narodowych Banków odpo-
wiednich krajów, tzn:

- www.nbp.pl;
- www.nbs.sk;
- www.cnb.cz;
- www.mnb.hu.

Dane dotyczące poziomu rezerw  i rynkowej stopy procentowej w ana-
lizowanych czterech krajach a także stopy procentowej w strefie EURO 
pochodzą z bazy danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego z działu 
International Financial Statistics. Krytyczna wartość wskaźnika presji ryn-
kowej obliczana jest na podstawie wzoru:

 ( )iii EMPEMPKRYTYCZNA σ̂5,1+= ,  

 =i POL., CZ., SŁ., WęG. 
(8)

Oszacowania wskaźnika presji rynkowej dla poszczególnych krajów 
zgodnie ze wzorem (2) wraz z krytyczną wartością EMP przedstawione są 
na następujących wykresach:
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WyKRES 1. Miesięczne oszacowania wskaźnika presji rynkowej dla Polski w okresie od 
stycznia 1999 roku do września 2009 roku.
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WyKRES 2. Miesięczne oszacowania wskaźnika presji rynkowej dla Czech w okresie od 
stycznia 1999 roku do września 2009 roku.
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WyKRES 3. Miesięczne oszacowania wskaźnika presji rynkowej dla Słowacji w okresie 
od stycznia 1999 roku do grudnia 2008 roku.

 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

K R Y TY C ZN A _S LO W A C JA E M P _S LO W A C JA

WyKRES 4. Miesięczne oszacowania wskaźnika presji rynkowej dla Węgier w okresie 
od stycznia 1999 roku do września 2009 roku.
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Powyższe zestawienie szeregów wskaźnika presji rynkowej oraz wartości 
krytycznych pozwala identyfikować okresy, w których wskaźnik presji ryn-
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kowej przyjmował ekstremalnie wysokie wartości. Możliwa jest bezpośred-
nia identyfikacja momentów kryzysowych, jeśli za definicję kryzysu przyjęty 
zostanie wzór (5). Aby zidentyfikować momenty kryzysowe w oparciu o 
definicję (6) oraz (7) należy sprawdzać jak szybko po gwałtownym załamaniu 
następowała istotna korekta. Na podstawie na przykład wykresu 1 widać, 
iż m.in. we wrześniu 1999 roku oraz listopadzie 1999 roku wskaźnik presji 
rynkowej przyjmował bardzo wysoką wartość przekraczającą wartość kry-
tyczną. W październiku 1999 roku wskaźnik EMP nie przekraczał wartości 
krytycznej, gdyż pogorszenie się wartości zmiennych wchodzących w skład 
EMP nie było tak silne. W związku z tym zgodnie z definicją kryzysu wa-
lutowego opartą na wzorze (5), w październiku 1999 nastąpiło opuszczenie 
stanu kryzysu walutowego. Niemniej jednak nie ma mowy o poprawie na 
rynku walutowym w tym okresie, gdyż nie nastąpiła żadna korekta o czym 
świadczy dodatnia wartość EMP. W związku z tym zgodnie z definicją op-
artą na wzorze (6) oraz zgodnie z definicją opartą na wzorze (7) październik 
1999 jest identyfikowany jako okres, w którym kryzys walutowy był obecny. 
Podobna sytuacja zgodnie z wykresem 1 dotyczy okresu od października 
2008 roku do stycznia 2009 roku. Zgodnie z definicją kryzysu walutowego 
(5) okazuje się, że na początku 2009 roku nie było kryzysu walutowego 
w Polsce. Niemniej jednak ekonomiści wypowiadający się w mediach, ot-
warcie podkreślali fakt, iż sytuacja na rynku walutowym jest bardzo trudna 
natomiast obywatele polscy, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne w obcej 
walucie, płacili ekstremalnie wysokie raty na początku 2009 roku. Niemniej 
jednak sytuacja na rynku walutowym już w grudniu 2009 roku była już na 
tyle niekorzystna, że jej pogorszenie nie mogło być znaczące. Wobec tego 
EMP przyjął dla tego okresu wartość niższą od wartości krytycznej więc 
zgodnie ze wzorem (5) a w przeciwieństwie do społecznego odczucia sytuacji 
na rynku walutowym, kryzys nie został zanotowany.

Poniższa tabela przedstawia epizody kryzysowe w Polsce, Czechach, 
Słowacji i na Węgrzech w analizowanym okresie na podstawie wzorów 
(5), (6) oraz (7):
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TABELA 1. Średnia długość trwania kryzysu walutowego w krajach rozwijających się 
i transformowanych na podstawie dwóch definicji kryzysu

KRAJ
Okresy kry-
zysu [wzór 

(4)]

Średnia 
długość 
kryzysu 

[wzór (4)]

Okresy kry-
zysu [wzór 

(6)]

Średnia 
długość 
kryzysu 

[wzór (6)]

Okresy kryzysu 
[wzór (7)]

Średnia 
długość 
kryzysu 

[wzór (7)]

Polska

1999.9
1999.11
2005.3
2008.10
2008.12

1 
miesiąc

1999.9-11
2005.3
2008.10-
-2009.1

2,67
miesiąca

1999.9-2000.3
2005.3-2005.4
2008.10-2009.7

6,33
miesiąca

Węgry

2003.6
2003.11
2008.10

1 
miesiąc

2003.6-7
2003.11-
-2004.2
2008.10

2,33
miesiąca

2003.6-2003.8
2003.11-2004.2
2008.10-2008.11

3
miesiące

Słowacja

1999.3-5
2001.9
2002.5-6
2003.6
2006.5
2006.7

1,33
miesiąca

1999.3-5
2001.9-12
2002.5-6
2003.6-8
2006.5-7

3 
miesiące

1999.3-1999.11
2001.9-2002.7
2003.6-2003.9
2006.5-2006.10

7,5
miesiąca

Czechy

2001.8
2002.12
 2003.6
2003.10
2004.1
2008.10
2008.12-
2009.1

1,14
miesiąca

2001.8-9
2002.12
2003.6-7
2003.10-
-2004.1
2008.10
2008.12-
2009.1

2 
miesiące

2001.8-2002.2
2002.12-2003.8
2003.10-2005.1
2008.10-2009.8

7,75
miesiąca

źródło: Opracowanie własne

Na podstawie tabeli 1 wyraźnie widać, iż średnia długość trwania kry-
zysów walutowych dla definicji kryzysu opartej na wzorze (6) oraz (7) jest 
zdecydowanie wyższa aniżeli  średnia długość trwania kryzysów walutowych 
dla definicji kryzysu opartej na wzorze (4). Wyniki oparte na definicjach 
(6) oraz (7) są bardziej zbliżone do powszechnego wyobrażenia na temat 
długości trwania kryzysów walutowych.

Kolejnym argumentem przemawiającym za zastosowaniem definicji (6) 
lub (7) w miejsce definicji (4) podczas modelowania kryzysów są wyniki 
testowania stacjonarności zmiennej dwumianowej oznaczającej wystąpienie 
kryzysu walutowego. Grabowski (2009b) zaproponował dwie metody te-
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stowania stacjonarności nieobserwowalnej zmiennej związanej ze zmienną 
binarną. Pierwsza z przedstawionych metod opiera się na statystyce:

 1
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natomiast druga z nich oparta jest na statystyce:
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Po zidentyfikowaniu epizodów kryzysowych według wzoru (4), (6) i (7) 
zgodnie z tabelą (1) i dokonaniu obliczeń wartości statystyk (9) i (10) dla 
Polski, Czech, Słowacji i Węgier w analizowanym okresie, uzyskujemy: 

TABELA 2. Testowanie stacjonarności zmiennej „kryzys”

KRAJ
Definicja kryzysu (4) Definicja kryzysu (6) Definicja kryzysu (7)

Tw Ts Tw Ts Tw Ts
Polska 0,02 11 0,033 7 0,072 7

Węgry 0,012 7 0,031 7 0,037 7

Słowacja 0,058 13 0,059 11 0,133 9

Czechy 0,028 15 0,042 13 0,144 8

źródło: Opracowanie własne

Z powyższej tabeli należy wnioskować, iż jeśli zastosowana zosta-
nie definicja kryzysu (6) lub też definicja (7), to wówczas statystyka (9) 
przyjmuje wyższe wartości aniżeli w sytuacji gdy zastosowana zostanie 
definicja kryzysu (4). Mniejsza jest natomiast liczba serii takich samych 
wartości dyskretnych przyjmowanych przez zmienną dwumianową, gdy 
zostanie zastosowana definicja kryzysu (6) lub (7) aniżeli w przypadku, 
gdy zastosowana zostanie definicja kryzysu (4) . Oznacza to, iż większe jest 
prawdopodobieństwo, że kryzys jest zmienną niestacjonarną gdy definicja 
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kryzysu (6) lub (7) zostanie zastosowana aniżeli w sytuacji gdy definicja 
kryzysu (4) zostanie zastosowana.  Porównując uzyskane wartości statystyk 
(9) oraz (10) z wartościami krytycznymi przedstawionymi przez Grabow-
skiego (2009b) okazuje się na poziomie istotności 0,05, iż dla Polski, Czech 
i Słowacji zmienna nieobserwowalna jest stacjonarna gdy zastosowana zo-
stanie definicja kryzysu (4) oraz niestacjonarna gdy zastosowana zostanie 
definicja kryzysu (6) i (7).

W przypadku Węgier kryzys okazuje się być zmienną stacjonarną  zarów-
no przy zastosowaniu definicji (4) jak i przy zastosowaniu definicji(6) lub (7). 
Wynika to zapewne z faktu, iż w okresach, w których następowało osłabienie 
waluty węgierskiej, było ono tak silne, iż musiała nastąpić znacząca korekta 
w kolejnym okresie. Korekta ta często wynikała z przeprowadzanych przez 
Bank Narodowy Węgier interwencji walutowych. Niemniej jednak należy 
wnioskować, iż nowe metody identyfikacji epizodów kryzysowych oparte 
na wzorach (6) i (7) dostarczają bardziej wiarygodnych rezultatów.

podsumowanie

Dotychczas stosowana metoda identyfikacji epizodów kryzysowych za-
proponowana przez Eichengreena, Rose i Wyplosza (1994) posiada istotne 
wady. Wskazują na to m.in. wyniki ilustracji empirycznej mającej na celu 
zidentyfikowanie epizodów kryzysowych w Polsce, Czechach, Słowacji i na 
Węgrzech w latach 1999–2009. Okazuje się, iż zgodnie z powszechnie sto-
sowaną metodą epizody kryzysowe w tych krajach były bardzo krótkie i po 
wybuchu kryzysów następowały natychmiastowe dostosowania. Stosując 
metodę identyfikacji kryzysów opartą na wzorze (4) okazuje się iż w okre-
sach kiedy ekonomiści zgodnie stwierdzali, iż występuje kryzys walutowy 
w danym kraju, kryzys ten nie był identyfikowany. Zaproponowane modyfi-
kacje mają zarówno uzasadnienie ekonomiczne jak i prowadzą do uzyskania 
bardziej wiarygodnych rezultatów ilustracji empirycznej. Definicja (6) mówi 
o tym, iż jeśli występuje stan kryzysu walutowego w danym kraju to musi 
nastąpić korekta, aby móc mówić o wyjściu ze stanu kryzysu walutowego. 
Zgodnie z definicją (7), wyjście ze stanu kryzysu walutowego występuje 
dopiero wówczas gdy ta korekta trwa co najmniej 2 okresy pod rząd.

Wyniki ilustracji empirycznej potwierdzają, iż zastosowanie definicji 
(6) i (7) prowadzi do wydłużenia średniej długości trwania kryzysu oraz 
sprawia, że w taki sposób zdefiniowany kryzys walutowy jest zmienną 
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niestacjonarną. Wydaje się więc iż rezultaty uzyskane za pomocą metody 
(6) oraz (7) są bardziej uzasadnione. Gdyby kryzys był zjawiskiem krótko-
trwałym a powroty ze stanu kryzysu do stanu stabilności miały charakter 
natychmiastowy, kryzys byłby zjawiskiem mało interesującym i nie nurto-
wałby ekonomistów.
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Wojciech Grabowski

A NEW MEtHOd Of IdENtIfyING cRIsIs OccURRENcE  
ON tHE cURRENcy MARKEt ON tHE bAsIs  
Of tHE ExcHANGE MRKEt PREssURE (EMP)

(Summary)

The economic literature dealing with currency crises most frequently identifies crisis 
occurrence on the basis of a measure called exchange market pressure wchich approximates 
pressures on the currency markets. It is shown in this article that the identification of crises 
episodes obtained in this way leaves much to be desired. That is why an alternative method 
of identifying crisis occurence is presented in the paper. Nevetherless, the methods also 
benefits from the concept of echange market pressure. 


