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TAKSONOMICZNE UJĘCIE SYTUACJI
MAKROEKONOMICZNEJ PAŃSTW
UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2001, 2005, 2009
Streszczenie: UE jest związkiem państw różnorodnych pod względem ekonomicznym. Pomimo wielu różnic istnieją również „naturalne” grupy, do których przynależą kraje odznaczające
się podobnymi cechami. Odkrycie tych zbiorów jest podstawowym celem niniejszego opracowania. Jako kryteria grupowania państw za pomocą analizy skupień, posłużyły: 1) wzrost
PKB w relacji do roku ubiegłego, 2) stopa inflacji, 3) stopa bezrobocia, 4) udział salda sektora general government w PKB i 5) udział salda rachunku bieżącego w PKB. W artykule
przeanalizowano relacje 27 państw z trzech lat (w równych, czteroletnich odstępach − 2001,
2005 i 2009 r.). Sprawdzone zostały zmiany zachodzące w „starych” (UE-15) oraz „nowych”
(UE-12) państwach, które świadczyłyby o upodabnianiu się ich do pozostałych członków UE.
Dane zaczerpnięto z bazy Eurostatu.
Słowa kluczowe: państwa UE, sytuacja makroekonomiczna, analiza skupień.

1. Wstęp
W obliczu globalizacji i szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej prawidłowemu
funkcjonowaniu państwa sprzyjają stabilne podstawy makroekonomiczne. Z obserwacji rynków wynika, że obszary, na których nie występują gwałtowne wahania
koniunktury, cieszą się większym zaufaniem podmiotów gospodarczych niż rynki
bardziej zmienne. W związku z tym budowanie fundamentów gospodarek rozwijających się jest podstawowym punktem reform gospodarczych zalecanych przez
MFW oraz Bank Światowy. Potrzebę dbania o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zapisano już w Konsensusie Waszyngtońskim w związku z potrzebą
rozwiązania trudności gospodarczych w Ameryce Łacińskiej pod koniec lat 80.
XX wieku. O ważności jego założeń przypomniał kryzys finansowy zapoczątkowany w 2008 r.
Unię Europejską tworzy 27 państw odmiennych między innymi pod względem
ekonomicznym. Pomimo wielu różnic istnieją „naturalne” grupy, do których przynależą kraje odznaczające się podobnymi cechami. Odkrycie tych zbiorów ze względu
na sytuację makroekonomiczną jest podstawowym celem niniejszego opracowania.
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Gospodarka będąca układem wielu dynamicznych zmiennych nie może być
rozpatrywana tylko pod względem jednej zmiennej. J. Misala wskazuje na model
pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej jako metody opisu stanu gospodarki
krajowej oraz kierunków zmian w niej zachodzących1. Elementy tego pięciokąta:
(1) wzrost PKB w relacji do roku ubiegłego, (2) stopa inflacji, (3) stopa bezrobocia,
(4) udział salda sektora general government w PKB i (5) udział salda rachunku bieżącego w PKB posłużyły w niniejszym artykule jako kryteria grupowania państw
należących do UE za pomocą analizy skupień2.
W celu ujęcia zmian zachodzących w gospodarkach poszczególnych państw
przeanalizowano dane z trzech lat w równych, czteroletnich, odstępach (2001, 2005
i 2009 r.). Wyszczególniony został podział na „stare” (UE-15) oraz „nowe” (UE-12)
kraje UE umożliwiający sprawdzenie, czy miał miejsce proces „upodabniania” się
ich do pozostałych członków. Dane niezbędne do analizy zostały zaczerpnięte z bazy
Eurostatu. Do obliczeń wykorzystano program Statistica 9.

2. Analiza skupień dla państw członkowskich Unii Europejskiej
w 2001, 2005 i 2009 r.
W analizie przeprowadzonej dla 15 państwach UE na podstawie danych z 2001 r.
wykazano istnienie 5 skupień (rys. 1).
Do grupy 1 weszły Finlandia i Luksemburg − państwa charakteryzujące się najlepszymi wskaźnikami makroekonomicznymi. Osiągnęły one nadwyżkę sektora general government w wysokości 5% PKB (Finlandia) oraz 6,1% PKB (Luksemburg),
a także nadwyżkę na rachunku bieżącym (średnio 8,7% PKB). Stopa inflacji oraz
wzrost gospodarczy w obu krajach kształtowały się blisko wartości przeciętnych dla
UE-15. Kraje te znacząco różniły się pod względem poziomu bezrobocia − w Finlandii stopa bezrobocia była ponad 5-krotnie wyższa niż w Luksemburgu.
Austria, Belgia, Dania, Szwecja i Wielka Brytania utworzyły 2. grupę. W 2001 r.
państwa te charakteryzował najniższy wzrost gospodarczy. Czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu tych krajów do jednej grupy była nadwyżka sektora general government − średnio 0,78% PKB. Przeciętna stopa bezrobocia w tej grupie wynosiła 5,1%, a inflacja − 2,18%. Charakterystyczna dla państw tego skupienia była
również nadwyżka na rachunku bieżącym (z wyjątkiem Austrii i Wielkiej Brytanii).
Kolejną, trzecie skupienie utworzyły: Francja, Niemcy i Włochy. W 2001 r.
wykazywały one duże podobieństwo w zakresie wszystkich badanych zmiennych,
o czym świadczą niewielkie odchylenie standardowe (od 5% do 8,5%). Państwa
te charakteryzowały się średnio najniższą inflacją wśród członków UE (2%), a ich
1
J. Misala, Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym
uwzględnieniem deficytów bliźniaczych, Warszawa 2007, s. 13, http://www.we.radom.pl/pliki/upload/
pb3.pdf, 25.11.2010.
2
A. Balicki, Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne,
Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
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wzrost gospodarczy był niewielki (średnio 1,64%). Deficyt sektora general government wahał się około 3% PKB.
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Uwaga: (€) oznacza przynależność kraju do strefy euro.
Rys. 1. Dendrogram grupowania 15 państw Unii Europejskiej w 2001 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

W grupie czwartej, w której znalazły się: Holandia, Irlandia oraz Portugalia,
można zauważyć największe rozbieżności. Pierwsza różnica dotyczy wyniku na rachunku bieżącym, która wyniosła 12,7 pkt proc. (Holandia − 2,4% PKB, Portugalia
− –10,3% PKB). Irlandia zamknęła analizowany rok niewielką nadwyżką budżetową (0,9% PKB), natomiast w Portugalii deficyt sektora general government wynosił
4,3% PKB. Wzrost gospodarczy w Irlandii był prawie trzykrotnie większy niż w Holandii. Czynnikiem łączącym te kraje była podobna stopa bezrobocia (średnio 3,5%)
oraz wartość inflacji – 4,5%.
Ostatnią grupę utworzyły Grecja oraz Hiszpania. Państwa te charakteryzował
wysoki, w porównaniu ze średnim UE-15 (2,19%), wzrost PKB (średnio 3,9%) i wysoka stopa bezrobocia (10%). Ponadto inflacja w obu krajach przewyższała przeciętną dla UE-15. Występował tam deficyt zarówno sektora general government, jak
i na rachunku bieżącym.
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Czynniki decydujące o podobieństwie państw wewnątrz grup w 2001 r. zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1. Czynniki decydujące o wynikach grupowania 15 państw UE w 2001 r.
Nr
grupy

Skład grupy

Czynnik decyzyjny

Średnia wartość wskaźnika dla
grupy

UE

1

Finlandia,
Luksemburg

1) rachunek bieżący/PKB
2) inflacja
3) wzrost gospodarczy

1) 8,7% PKB
2) 2,55%
3) 2,4%

1) 0,49% PKB
2) 2,8%
3) 2,19%

2

Austria, Belgia,
Dania, Szwecja,
Wielka Brytania

1) wzrost gospodarczy
2) saldo sektora general
government/PKB

1) 5,1%
2) 0,78% PKB

1) 2,19%
2) –0,07% PKB

3

Francja, Niemcy,
Włochy

1) wzrost gospodarczy
2) saldo sektora general
government/PKB
3) stopa bezrobocia
4) inflacja
5) rachunek bieżący/PKB

1) 1,63%
2) –2,5% PKB
3) 8,3%
4) 2%
5) 0,5% PKB

1) 2,19%
2) –0,07% PKB
3) 6,2%
4) 2,8%
5) 0,49% PKB

4

Holandia, Irlandia 1) stopa bezrobocia
Portugalia
2) inflacja

1) 3,5%
2) 4,5%

1) 6,2%
2) 2,8%

5

Grecja, Hiszpania 1) wzrost gospodarczy
2) stopa bezrobocia

1) 3,9%
2) 10%

1) 2,19%
2) 6,2%

Źródło: opracowanie własne.

W 2001 r. 12 krajów, które poszerzyły granice Unii Europejskiej w 2004
i 2007 r., było już w trakcie przygotowań do przystąpienia do Wspólnoty, dlatego
warto przyjrzeć się pozycji, jaką zajmowały one na trzy lata (sześć lat − Bułgaria
i Rumunia) przed akcesją (rys. 2). W wyniku tej analizy wytypowano 7 skupień.
W porównaniu z grupowaniem wykonanym dla UE-15 nie zmienił się jedynie skład
grupy 1. Grupa 2 powiększyła się o Holandię. Obydwie grupy znacznie różniły się
od pozostałych skupień, o czym świadczy fakt, że zbliżenie ich z następnymi grupami nastąpiło dopiero w ostatnim etapie łączenia.
Malta i Słowenia, powiększyły grupę 3, co oznacza, że poziom stabilizacji makroekonomicznej w tych dwóch krajach w 2001 r. zbliżył się do poziomu państw
wysoko rozwiniętych w UE. Największy wpływ na takie ułożenie miała wartość
stopy bezrobocia (około 7,76%) i inflacja (średnio 3,42%).
Cypr, Czechy i Węgry utworzyły wspólną grupę z Grecją, Hiszpanią, Irlandią
oraz Portugalią, uznawanymi za najsłabsze państwa UE-15 (skupienie 4-5, gdyż
w poprzedniej analizie „stare” kraje UE znajdowały się w tych grupach). Scalenie
tych krajów w jedno skupienie determinowała wartość wzrostu gospodarczego −
przeciętnie 3,7% PKB. Drugim znaczącym czynnikiem była inflacja (4,36%).
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Uwaga: 2004, 2007 − data przystąpienia do UE, € − państwa strefy euro.
Rys. 2. Dendrogram grupowania 27 państw Unii Europejskiej w 2001 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

W skupieniu 6 znalazły się Polska i Słowacja. Cechowały je wysoka stopa bezrobocia (średnio 18,8%), wysoka stopa inflacji (7,2% w Słowacji oraz 5,3% w Polsce), a także wysoki deficyt sektora general government (–5,3% PKB w Słowacji;
–6,5% PKB w Polsce).
W skład kolejnej grupy weszły Estonia, Litwa oraz Łotwa oraz Bułgaria. Państwa
nadbałtyckie były do siebie podobne w zakresie wszystkich badanych wskaźników.
Natomiast wyniki osiągane przez Bułgarię w 2001 r. stanowiły wartości graniczne
dla tej grupy.
Rumunia ze względu na bardzo wysoką inflację (34,5%) utworzyła odrębną,
jednoelementową grupę. Zgodnie z kryteriami z Maastricht w 2001 r. maksymalny
dopuszczalny poziom inflacji wynosił 3,13%3.

  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/prc_hicp_esms.htm, 15.04.2011.

3
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W latach 2001-2005 nastąpiły spore zmiany w gospodarkach, które zaobserwować można na rysunku 3. Różnice odległości między kolejnymi grupami były niewielkie.
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Rys. 3. Dendrogram grupowania 25 państw Unii Europejskiej w 2005 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Zaczęły one mieć bardziej wyrazisty, schodkowy charakter dopiero w końcowych fazach łączenia, po zawiązaniu się grupy 7.
W analizie dotyczącej 2005 r. wyłonionych zostało 6 skupień, z czego w dwóch
znalazły się wyłącznie państwa UE-15 (grupy 1-2 oraz 3). Dwa kolejne skupienia
utworzyły państwa względnie słabszej ekonomicznie części Unii oraz kilka krajów
Europy Środkowo-Wschodniej. Ostatnie dwie grupy w całości utworzyły pozostałe
państwa UE-10.
W 2005 r., ze względu na dodatni wynik na rachunku bieżącym (średnio 6,7%
PKB), w jednej grupie znalazły się Finlandia ze Szwecją, a dalej z Danią, Holandią
i Luksemburgiem. Trzy z tych państw odnotowały nadwyżkę sektora general government (od 2,2% − Szwecja, do 5,2% − Dania). Wyjątki to Holandia z niewielkim
deficytem (–0,3%) PKB oraz Luksemburg, którego budżet był zrównoważony.
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W przeciwieństwie do wyników analizy dotyczącej 2001 r., w 2005 r. gospodarki Francji, Niemiec i Włoch zbliżyły się do gospodarek Austrii, Belgii i Wielkiej Brytanii. Zadowalająca w tych krajach była wartość inflacji − średnio 2,12%,
czyli blisko celu inflacyjnego EBC. Nieznaczny wzrost gospodarczy (między 0,8%
a 2,5%) również był cechą charakterystyczną tej grupy. Nadwyżki sektora general
government, która sprzyjała rozwojowi grupy w 2001 r., już nie udało się osiągnąć
4 lata później. Wartość deficytu wahała się między 1,7% PKB (Austria) a 4,3% PKB
(Włochy).
W skład grupy 4 z krajów UE-15 weszły: Hiszpania i Irlandia, a z krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Cypr, Czechy, Malta i Słowenia. Zadecydowała o tym
podobna wartość inflacji (średnio 2,37%).
Grecja, Portugalia i Węgry, ze względu na zbliżoną inflację (około 3%), utworzyły grupę 5. Znaczący w tych krajach był udział deficytu rachunku bieżącego w PKB.
Największe zobowiązania wobec zagranicy miała Portugalia (–10,4% PKB), Grecja
(–7,6% PKB) i Węgry (–7,2% PKB). Relacje między państwami, według kryterium
wzrostu gospodarczego, rozłożyły się odwrotnie w stosunku do wyżej opisanych
(3,2% − Węgry; 2,3% − Grecja; 0,8% − Portugalia). Bezrobocie w grupie wynosiło
średnio 8,27%. Już w 2005 r. w całej grupie deficyt sektora general government
dwukrotnie przekraczał próg 3% uznany w Pakcie Stabilności i Wzrostu za maksymalny dopuszczalny poziom deficytu. Na Węgrzech rok po przystąpieniu do UE
wynosił on aż 7,9% PKB4. W 2005 r., w stosunku do 2001 r., średnia stopa bezrobocia w krajach grupy 6 − Polsce i Słowacji − obniżyła się o 1,75, a stopa inflacji
o 3,75 pkt proc. Te dwa czynniki nadal decydowały o podobieństwie tych państw.
Ponownie odrębną grupę utworzyły kraje nadbałtyckie. Podobieństwo między
tymi państwami wynikało przede wszystkim ze zbliżonej wartości bezrobocia (około 8−9%). W porównaniu ze średnim wzrostem gospodarczym w UE, wynoszącym
3,96%, wszystkie te kraje mogły pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w tym
zakresie (Łotwa − 10,6%, Estonia − 9,4%, Litwa − 7,8%).
Dla większej przejrzystości najważniejsze omówione kwestie zostały zaprezentowane w tabeli 2.
Rysunek 4 obrazuje sytuację powstałą po objęciu analizą Rumunii i Bułgarii.
Można zauważyć, że nie została zakłócona struktura rozkładu grup z poprzedniej
analizy, a obydwa kraje, ze względu na stopę bezrobocia oraz stosunek salda rachunku bieżącego do PKB, dołączyły do skupienia nr 7.

Według opinii Rady Europejskiej taka sytuacja spowodowana była wdrażaniem 5-letniego planu
obniżki podatków przy jednoczesnym wzroście wydatków publicznych m.in. z tytułu wypłaty emerytur, finansowania ochrony zdrowia, wzrostu wynagrodzeń w sektorze publicznym, wzrostu inwestycji
w samorządach terytorialnych, wynikających z cyklu wyborczego, a także kosztów budowy autostrad
czy zakupu samolotów. Opinia Rady z 10 października 2006 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji Węgier na lata 2005-2009, (2006/C 260/01), http://eur−lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:260:0001:0005:PL:PDF, 1.06.2011.
4
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Tabela 2. Czynniki decydujące o wynikach grupowania 25 państw UE w 2005 r.
Nr
Skład grupy
grupy
1-2 Dania, Finlandia, Holandia,
Luksemburg Szwecja
3
Austria, Belgia, Francja,
Niemcy, Wielka Brytania,
Włochy
4

Czynnik decyzyjny
1) rachunek bieżący/PKB
1) inflacja
2) wzrost gospodarczy
3) saldo sektora general
government/PKB
1) inflacja

Cypr, Czechy, Irlandia,
Hiszpania, Malta, Słowenia
Grecja, Portugalia, Węgry 1) inflacja
2) rachunek bieżący/PKB
Polska, Słowacja
1) stopa bezrobocia
2) inflacja
Estonia, Litwa, Łotwa
1) stopa bezrobocia
2) saldo sektora general
government/PKB

5
6
7

Średnia wartość wskaźnika dla
grupy
UE
1) 6,7% PKB
1) –2,18% PKB
1) 2,53%
1) 2,12%
2) 1,64%
2) 3,96%
3) –3,07% PKB, 3) –1,66% PKB
1) 2,37%

1) 2,53%

1) 3,03%
2) –8,4% PKB
1) 17,05%
2) 2,5%
1) 8,37%
2) 0,23% PKB

1) 2,53%
2) –2,18% PKB
1) 8,06%
2) 2,53%
1) 8,06%
2) –1,66% PKB

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 4. Dendrogram grupowania 27 państw Unii Europejskiej w 2005 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Wyniki otrzymane na podstawie analizy przeprowadzonej dla danych z 2009 r.
są nacechowane skutkami kryzysu finansowego. Porównując rysunek 5 z wcześniej
omówionymi można wyciągnąć wnioski dotyczące m.in. reakcji gospodarek UE na
kryzys.
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Rys. 5. Dendrogram grupowania 27 państw Unii Europejskiej w 2009 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

W 2009 r. wyraźnie wyodrębniła się grupa krajów tzw. PIGS. Deficyt sektora
general government Grecji wyniósł –15,4% PKB. Równie wysoki był on w Irlandii
(–14,4% PKB), Hiszpanii (–11,1% PKB) oraz Portugalii (–9,3% PKB). Pozostałe wskaźniki również były niezadowalające. Stopy bezrobocia, kształtujące się od
9,5% (w Grecji) do 18% (w Irlandii), należały do najwyższych w UE. W Irlandii,
która w latach wcześniejszych osiągała wysoki wzrost gospodarczy (2001-2007
około 5%), nastąpił spadek PKB (–7,6%).
Kryzys finansowy silnie wpłynął na gospodarkę estońską, litewską i łotewską
(grupa 7). Spadek aktywności gospodarczej osiągał wartość –18% PKB na Łotwie,
–14,7% PKB na Litwie oraz –13,9% PKB w Estonii. W związku z tym wzrosło
również bezrobocie (średnia stopa bezrobocia wyniosła 15%). Wysoki deficyt sek-
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tora general government odnotowano w przypadku Litwy (–9,2% PKB) oraz Łotwy
(–10,2% PKB).
Grupy 1 i 2 połączyły się przy o wiele mniejszej odległości niż poprzednio,
poniżej linii oddzielającej skupienia, dlatego zostały oznaczone jako jedna grupa.
Dotychczasowy skład tej grupy (Austria, Dania, Finlandia, Luksemburg, Szwecja)
powiększył się o Holandię i Niemcy.
Belgia wraz z Bułgarią, Czechami, Francją, Włochami oraz nowymi krajami strefy euro: Cyprem, Maltą, Słowacją i Słowenią, utworzyły grupę 3-4. W największym
stopniu na taki układ wpłynął ujemny wynik sektora general government (średnio
5,9% PKB) oraz wartość spadku PKB (przeciętnie 4,2%).
Tabela 3. Czynniki decydujące o wynikach grupowania 27 państw UE w 2009 r.
Nr
grupy

Skład grupy

Czynnik decyzyjny
1) inflacja

Średnia wartość wskaźnika dla
grupy

1-2

Austria, Dania, Finlandia,
Holandia, Luksemburg,
Niemcy, Szwecja

1) 0,89%

3-4

Belgia, Bułgaria, Cypr,
1) inflacja
1) 0,87%
Czechy, Francja, Malta,
2) saldo sektora general 2) –5,87% PKB
Słowacja, Słowenia Włochy
government/PKB

UE
1) 0,94%

1) 0,94%
2) –6,19% PKB

5

Grecja, Hiszpania, Irlandia,
Portugalia

1) inflacja
1) –0,38%,
1) 0,94%
2) saldo sektora general 2) –12,55% PKB 2) –6,19% PKB
government/PKB

6

Polska, Rumunia, Węgry,
Wielka Brytania

1) inflacja
2) stopa bezrobocia

1) 3,95%
2) 8,18%

1) 0,94%
2) 7,78%

7

Estonia, Litwa, Łotwa

1) wzrost gospodarczy

1) –5,53%

1) –4,32%

Źródło: opracowanie własne.

W 2009 r. Polska znalazła się w grupie 6, obok Rumunii, Węgier i Wielkiej
Brytanii. Za wskaźnik decydujący o takim połączeniu należy uznać saldo rachunku
bieżącego (–2,13% PKB). W skali całej UE tylko w Polsce odnotowano wzrost gospodarczy, wynoszący 1,7% PKB. W opinii wielu ekonomistów gospodarka Polski
była odporna na kryzys ze względu na „stabilne podstawy makroekonomiczne”5.
W grupie tej najniższy deficyt budżetowy miały Węgry (–4,4% PKB), dalej Polska
(–7,2% PKB) oraz Rumunia (–8,6% PKB). Znacznie wzrosło bezrobocie. Na Węgrzech przekroczyło ono próg dwucyfrowy. W Polsce stopa bezrobocia wyniosła
8,2%. W porównaniu z 2001 i 2005 r. był on o połowę niższy. Omówione determinanty zaistnienia danych skupień w 2009 r. zostały podsumowane w tabeli 3.
5
B. Wyżnikiewicz, Odporność polskiej gospodarki na globalny kryzys finansowy: opinie, dyskusje, analizy, Zeszyt nr 1, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008, s. 6.
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3. Podsumowanie
Z oceny podobieństwa państw UE po względem pięciu wielkości nasuwa się kilka
wniosków. Po pierwsze, z przeprowadzonych analiz wynika, że strefa euro nie jest
wystarczająco jednolita pod względem stabilności gospodarek jej członków. Kraje
lepiej rozwinięte, takie jak: Dania, Finlandia, Luksemburg, Szwecja, we wszystkich
analizach występowały blisko siebie. Są one stabilne pod względem ekonomicznym
oraz politycznym6. Podobnie reagują na zmiany gospodarcze. Istnieje znacząca różnica między nimi a pozostałymi krajami, szczególnie państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Osiągnięcie przez te ostatnie poziomu stabilizacji będzie wymagało
zaistnienia wielu trwałych zmian gospodarczych. Z „nowych” krajów UE całkiem
odrębną grupę w każdym analizowanym roku tworzyły Estonia, Litwa oraz Łotwa.
Skupienie tych państw charakteryzuje się stosunkowo silną izolacją wobec pozostałych państw. Przemieszczenia nowych krajów członkowskich między grupami oraz
zmiany w wynikach mogły łączyć się z efektem konwergencji, któremu państwa te
wciąż podlegają.
Działania rządów powinny skupiać się na racjonalnym planowaniu i realizowaniu działań długoterminowych, tak aby − jak w przypadku krajów nadbałtyckich
czy Irlandii − nie „zachłysnąć się” wysokim wzrostem gospodarczym, pozytywnymi
wynikami w innych dziedzinach gospodarki. Bez stabilnych podstaw makroekonomicznych w krótkim czasie sytuacja może się całkowicie odwrócić, czego przykładem jest właśnie Irlandia, a także Estonia czy Łotwa.
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A taxonomic view of the European Union states
macroeconomic situation in 2001, 2005 and 2009
Summary: The European Union is an association of economically varied states. In spite of
many differences there are also “natural” groups to which the states with similar features
belong. Discovering these sets is the primary objective of this study. The following were
used as the grouping criteria of EU states in a cluster analysis: 1) increase in GDP compared
to the previous year, 2) inflation rate, 3) unemployment rate, 4) public balance of the general
government sector as percentage of GDP, 5) current account balance as percentage of GDP.
The article analyzes the relations among 27 countries in three years (at equal, four-year intervals – 2001, 2005 and 2009). The changes occurring in the old (EU-15) and the new (EU-12)
states were checked which would prove their “liking” for the remaining member states. The
data have been taken from the Eurostat database.
Keywords: EU countries, e macroeconomic situation, cluster analysis.
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