
BANK I  KREDYT styczeƒ 200480 Makroekonomia

Wst´p

W systemie p∏ynnego kursu walutowego, z którym ma-
my do czynienia w Polsce od 12 kwietnia 2000 r., war-
toÊç krajowej waluty wzgl´dem walut zagranicznych
nie jest ustalana bezpoÊrednio przez w∏adze monetar-
ne. Kurs walutowy kszta∏towany jest na mi´dzynarodo-
wych rynkach finansowych, gdzie istnieje wiele czyn-
ników wp∏ywajàcych na zmiany kursu oraz na jego
wartoÊç.  Niniejsza praca stanowi prób´ odpowiedzi na
pytanie, czy zmiany stóp procentowych, na przyk∏ad
dokonywane przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej (RPP), ma-
jà statystycznie istotny wp∏yw na zmiany kursu walu-
towego w krótkim okresie.  

Badanie empiryczne opiera si´ na ekonometrycz-
nej metodzie – analizie zdarzeƒ (ang. event study), sze-
roko stosowanej do badania interakcji zachodzàcych na
rynkach kapita∏owych. Zaproponowano tu adaptacj´
tej metody do weryfikacji zale˝noÊci mi´dzy zmienny-
mi rynku pieni´˝nego i rynku walutowego. Rynek wa-
lutowy w Polsce ma wiele cech, które umo˝liwiajà sto-

sowanie metod zalecanych do analizy rynków kapita∏o-
wych, tak˝e do analizy zmian kursów walut. Przede
wszystkim transakcje dokonywane na rynku walutowym
zwykle wià˝à si´ z przep∏ywami finansowymi, a zasoby
walutowe uczestników rynku wspó∏tworzà portfele akty-
wów finansowych. Rynek walutowy jest dostatecznie
p∏ynny, a kurs z∏otego mo˝e si´ w badanym okresie swo-
bodnie zmieniaç, podobnie jak g∏ówne indeksy gie∏do-
we. Ponadto, rzeczywiste wahania kursów walutowych
przypominajà zmiany cen akcji – majà podobne rozk∏a-
dy empiryczne i sà objaÊniane przez analogiczne mode-
le statystyczne (por. np. Rigobon, Sack, 2002).  

Zwykle zak∏ada si´, ˝e obni˝enie stóp procento-
wych mo˝e spowodowaç odp∏yw zagranicznego kapita-
∏u spekulacyjnego, przyciàgni´tego wczeÊniej dzi´ki
wysokim stopom procentowym. Odp∏yw obcego kapi-
ta∏u wp∏ynà∏by w krótkim okresie na deprecjacj´ kursu
z∏otego, tzn. obni˝enie jego wartoÊci, np. wzgl´dem do-
lara lub euro. Na zachowania indeksów rynków finan-
sowych du˝y wp∏yw wywierajà oczekiwania uczestni-
ków rynku. Tak˝e kurs walutowy powinien silniej re-
agowaç na nieoczekiwane zmiany stóp procentowych
ni˝ na zmiany, które by∏y wczeÊniej oczekiwane. W ni-
niejszej pracy omówiono czynniki mogàce pobudziç
zmiany kursu walutowego w czasie, zwracajàc szcze-
gólnà uwag´ na rzeczywiste i nieoczekiwane zmiany
stóp procentowych.
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W pierwszym rozdziale skupiono uwag´ na teore-
tycznej zale˝noÊci mi´dzy zmianami stóp procento-
wych w kraju i za granicà a wahaniami kursu waluto-
wego. W drugim rozdziale przedstawiono modele eko-
nometryczne objaÊniajàce zmiany kursu z∏otego w sto-
sunku do dolara amerykaƒskiego. Rozdzia∏ trzeci za-
wiera opis metody analizy zdarzeƒ, s∏u˝àcej do oceny
wp∏ywu zmian stóp procentowych na zmiany kursu
walutowego. Rezultaty analizy statystycznej zaprezen-
towano w rozdziale czwartym, a zakoƒczenie pracy za-
wiera podsumowanie wyników i odpowiedê na pytanie
o skutecznoÊç zmian stóp procentowych jako narz´dzia
sterowania poziomem kursu walutowego. 

1. Zmiany stóp procentowych a wahania kursu
walutowego

W literaturze ekonomicznej cz´sto prezentowane sà
przyk∏ady ró˝nych czynników majàcych wp∏yw na
zmiany kursu walutowego, zarówno dla danych dzien-
nych, miesi´cznych, jak i kwartalnych. Najwa˝niejsze
czynniki zosta∏y wymienione na przyk∏ad przez Kalic-
kiego (1998,  s. 12-13).  G∏ównymi makroekonomiczny-
mi determinantami kursu walutowego sà ceny towarów
i us∏ug w kraju i za granicà, nominalne i realne stopy
procentowe, poda˝ pieniàdza, produkcja i popyt.  Pod-
stawowà rol´ odgrywa tak˝e saldo wymiany handlowej
oraz nap∏yw kapita∏u inwestycyjnego i spekulacyjnego.
Oceny uczestników rynku dotyczàce ryzyka finansowe-
go i politycznego zwiàzanego z danà walutà oraz prefe-
rencje inwestorów co do miejsca akumulacji kapita∏u
nie sà bezpoÊrednio obserwowane. Tworzà jednak wa˝-
nà grup´ czynników wp∏ywajàcych na wartoÊç waluty.
Kurs walutowy cz´sto traktuje si´ jako jeden z indek-
sów rynków finansowych, podobnie jak ceny akcji.
Du˝e znaczenie dla wahaƒ kursu majà wtedy tzw. inno-
wacje (ang. news) – nieoczekiwane informacje ekono-
miczne i polityczne wp∏ywajàce na rynki finansowe
(por. Husted, Melvin, 2001, s. 465-466). Niemo˝liwe
jest zebranie wszystkich informacji i ocena ich wp∏ywu
na zmiany kursu walutowego ze wzgl´du na koszty i
czasoch∏onnoÊç takiej operacji. Z drugiej strony inte-
gracja mi´dzynarodowych rynków finansowych jest
przyczynà silnych powiàzaƒ mi´dzy podstawowymi
indeksami gospodarczymi w poszczególnych krajach
(por. Beakert, Harvey, 2002), tak˝e mi´dzy kursami wa-
lut. Zmiany obcych kursów walutowych mogà w du-
˝ym stopniu objaÊniç zmiennoÊç wartoÊci z∏otego. Ob-
serwuje si´ dodatnià korelacj´ mi´dzy zmianami kur-
sów walutowych krajów Europy Ârodkowej. W nast´p-
nym rozdziale zostanà przedstawione modele ekono-
metryczne kursu z∏otego oparte na opisanej zale˝noÊci.  

Zauwa˝my ponadto, ˝e wspó∏czesne modele eko-
nomiczne biorà pod uwag´ znaczenie mi´dzynarodo-
wych rynków finansowych dla kszta∏towania si´

zmiennych makroekonomicznych i dlatego cz´sto opie-
rajà si´ na za∏o˝eniu swobodnego przep∏ywu kapita∏u
mi´dzy gospodarkami ró˝nych krajów.  Prawdziwa jest
wtedy regu∏a ubezpieczonego parytetu stóp procento-
wych (ang. covered interest parity), uniemo˝liwiajàca
dokonanie arbitra˝u na rynku walutowym. Arbitra˝ jest
tu operacjà finansowà, w wyniku której inwestor osià-
ga ponadprzeci´tne zyski bez ponoszenia ryzyka. Ubez-
pieczony parytet stóp procentowych wprowadza odpo-
wiednià relacj´ mi´dzy aktualnym kursem termino-
wym (ang. forward) a kursem kasowym (ang. spot),
którà uzale˝nia od relacji mi´dzy nominalnymi stopa-
mi procentowymi w kraju i za granicà. Poniewa˝ pozio-
my stóp procentowych sà stale notowane na mi´dzyna-
rodowych rynkach finansowych (np. na rynku mi´dzy-
bankowym), mo˝liwy jest  ich praktycznie natychmia-
stowy wp∏yw na aktualny poziom kursu walutowego i
na jego zmiany.

W modelach ekonomicznych cz´sto wykorzystuje
si´ regu∏´ nieubezpieczonego parytetu stóp procento-
wych, rozszerzonà o tzw. premi´ za ryzyko, pe

t|t+1.
Kurs forward zastàpiono tu przysz∏ym (liczonym dla
t + 1) kursem walutowym, Se

t|t+1, oczekiwanym przez
uczestników rynku w momencie t. Nieubezpieczony
parytet stóp procentowych w zlogarytmowanej formie
ma wtedy postaç: 

(1)

gdzie:  oznacza wartoÊç logarytmu naturalnego
oczekiwanego w momencie t kursu walutowego, który
b´dzie obowiàzywa∏ w momencie t + 1; st stanowi zlo-
garytmowany, aktualny w momencie poziom kursu wa-
lutowego (tzn. poziom kursu kasowego);  oraz  oznacza-
jà poziomy stóp oprocentowania, odpowiednio w kraju
i za granicà, w momencie t depozytów i kredytów o ter-
minie wygasania w momencie t + 1. Model nie
uwzgl´dnia mar˝y i dodatkowych kosztów operacji fi-
nansowych. Premia za ryzyko oznacza oczeki-
wane przez inwestorów relatywne odchylenie kursu
forward od oczekiwanego przysz∏ego kursu kasowego i
mo˝e byç interpretowana jako dodatkowy zysk z in-
westycji w walut´ krajowà, oczekiwany przez zagra-
nicznych inwestorów. Premia jest równa zero wów-
czas, gdy oczekiwania inwestorów na rynku sà racjo-
nalne, a uczestnicy rynku sà neutralni wobec ryzyka.
NeutralnoÊç wobec ryzyka mo˝na interpretowaç rów-
nie˝ jako identyczne ryzyko zwiàzane z inwestowa-
niem w kraju i za granicà. Poniewa˝ Polska jest ryn-
kiem potencjalnie bardziej ryzykownym ni˝ przeci´t-
ny rynek finansowy Unii Europejskiej czy Stanów
Zjednoczonych, a ponadto inwestorzy majà na ogó∏
awersj´ do ryzyka, premia w równaniu (1) powinna
byç wi´ksza od zera. Potwierdzajà to obliczenia empi-
ryczne przeprowadzone dla kursu z∏otego (por. Ruba-
szek, Serwa, 2001).
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Na podstawie równania (1) mo˝na wyodr´bniç
prawdopodobne efekty zmian (np. spadku) krajowych
stóp procentowych. Aby zachowana by∏a równoÊç, ka˝-
de obni˝enie krajowych stóp procentowych w czasie
powinno powodowaç deprecjacj´ kursu walutowego w
momencie t albo spadek oczekiwanego przysz∏ego po-
ziomu kursu walutowego bàdê kombinacj´ tych efek-
tów. Mniej prawdopodobny jest spadek premii za ryzy-
ko, poniewa˝ z powodu obni˝enia stóp procentowych
przez w∏adze monetarne inwestorzy rzadko zmieniajà
swojà awersj´ do ryzyka. W sytuacji, gdy inwestorzy
stwierdzajà, ˝e polityka monetarna jest prowadzona
niew∏aÊciwie, mo˝liwy jest jednak wzrost premii.
Wówczas, gdy uznajà zmiany dokonane przez RPP za
s∏uszne, mo˝e nastàpiç spadek premii. JeÊli zagranicz-
na gospodarka jest du˝o wi´ksza od polskiej i prawie
zupe∏nie od niej niezale˝na, to spadek zagranicznych
stóp procentowych pod wp∏ywem spadku stóp krajo-
wych jest w zasadzie niemo˝liwy. Schematyczny zapis
powy˝szego rozumowania przedstawiono w tabeli 1.

Z powy˝szego wywodu wynika, ˝e zmiana pozio-
mu krajowych stóp procentowych mo˝e (ale nie musi)
powodowaç zmiany kursu walutowego. Potrzebna jest
zatem analiza empiryczna, która pozwoli jednoznacz-
nie okreÊliç kierunki oddzia∏ywaƒ szoków w polityce
pieni´˝nej na rynek walutowy. Teoretyczne modele
kursów walutowych budowane w nast´pnych rozdzia-
∏ach mogà poÊrednio pos∏u˝yç do zbadania tych efek-
tów. Ponadto badanie empiryczne przedstawione w
piàtym rozdziale ma na celu zbadanie rzeczywistego
wp∏ywu zmian poziomu stóp procentowych na waha-
nia kursu z∏otego.

Zgodnie z hipotezà oczekiwaƒ dotyczàcà termino-
wej struktury stóp procentowych (ang. expectation hy-
pothesis of the term structure), poziom rynkowej sto-
py procentowej o okresie zapadalnoÊci n w momencie
t  jest równy Êredniej arytmetycznej kolejnych (od t do
t + n – 1) oczekiwanych poziomów krótkookresowych
stóp procentowych o okresie zapadalnoÊci 1, powi´k-
szonej o pewnà premi´ terminowà ct,n:

(2)

gdzie oznacza oczekiwany w momencie  po-
ziom krótkookresowej stopy procentowej w momencie
t + 1. Wynika stàd, ˝e zmiana poziomu stopy referen-

cyjnej przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej nie wywo∏a istot-
nej reakcji ze strony rynkowych stóp procentowych o
d∏u˝szym okresie zapadalnoÊci, je˝eli zmiana ta by∏a
wczeÊniej przewidziana przez uczestników rynku. Brak
te˝ b´dzie reakcji kursu walutowego, który spe∏nia rów-
nanie parytetu stóp procentowych (1). Analizujàc
wp∏yw zmian poziomu stóp procentowych na zmiany
kursu walutowego nale˝y zatem uwzgl´dniç równie˝
oczekiwania rynku. Dlatego odr´bnà cz´Êç badaƒ empi-
rycznych przeprowadzonych metodà analizy zdarzeƒ
poÊwi´cono reakcji kursu walutowego na nieoczekiwa-
ne zmiany stóp procentowych.   

2. Proponowane modele kursu walutowego

Przedstawione poni˝ej modele zosta∏y zbudowane na
podstawie typowych ekonometrycznych modeli ryn-
ków kapita∏owych. Campbell, Lo i MacKinlay (1997,
rozdz. 4) prezentujà sposób wykorzystania takich mo-
deli do tzw. analizy zdarzeƒ (ang. event-study). 

W niniejszej pracy proponujemy wykorzystanie mo-
deli rynkowych do analizy zale˝noÊci kursu walutowego
od szoków wyst´pujàcych w poziomie stóp procento-
wych. Zamiast badania tempa wzrostu indeksów spó∏ek
gie∏dowych budujemy modele objaÊniajàce tempo wzro-
stu kursu walutowego. Tempo wzrostu ∆st jest tu defi-
niowane jako ró˝nica logarytmów naturalnych wartoÊci
kursu walutowego w dwóch kolejnych okresach:

(3)

Taka definicja tempa wzrostu jest podobna do
zwykle u˝ywanego okreÊlenia przyrostu procentowego,
poniewa˝ dla zachodzi . W
dalszej cz´Êci pracy terminy „tempo wzrostu” i „przy-
rosty procentowe” sà stosowane zamiennie, mimo ˝e
obowiàzujàca definicja ma postaç danà wzorem (3).

2.1. Model sta∏ego tempa wzrostu 

W modelu sta∏ego tempa wzrostu zak∏ada si´, ˝e kurs
walutowy roÊnie (procentowo) Êrednio o sta∏à wartoÊç µ:

(4)∆st t= +µ ε

∆s S S St t t t≈ −( )− −1 1∆st → 0

∆s S St t t= − −ln( ) ln( )1

E it t i( ),+ 1

i
n

E i ct n t t i
i

n

t n, , ,( )=






++
=

−

∑1
1

0

1

Tabela 1 Efekt zmian krajowych stóp procentowych
Przyczyna w momencie t Prawdopodobna reakcja (ceteris paribus) w momencie   

Zmienne  

Zdarzenia spadek deprecjacja aprecjacja brak brak   

wzrost aprecjacja deprecjacja brak brak   

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Kolejne odchylenia od Êredniej µ, εt, sà natomiast
wywo∏ywane przez niezale˝ne zmienne losowe o roz-
k∏adzie normalnym . Zaletà wzoru (4) jest jego
prostota. Model zak∏ada, ˝e wszystkie czynniki wp∏y-
wajàce na zmiany badanego instrumentu finansowego
dajà si´ przedstawiç za pomocà sta∏ej wartoÊci oraz nie-
zale˝nych odchyleƒ od niej. Zauwa˝my jednak, ˝e w
modelu tym brakuje czynników, które stale oddzia∏ujà
na wartoÊç waluty, prowadzàc do odchyleƒ jej kursu od
sta∏ej Êcie˝ki. Jak pisze Campbell et al. (1997, rozdz. 4),
modele sta∏ego tempa wzrostu okaza∏y si´ w wi´kszoÊci
badaƒ dotyczàcych rynku kapita∏owego równie skutecz-
ne jak bardziej skomplikowane jedno- lub wieloczynni-
kowe modele zale˝noÊci kursów ró˝nych aktywów fi-
nansowych od czynników egzogenicznych. Dalej poda-
jemy przyk∏ad takiej w∏aÊnie zale˝noÊci.

2.2. Mi´dzynarodowy model jednoczynnikowy

Ekonometryczne modele czynnikowe zak∏adajà, ˝e da
si´ wyró˝niç pewne czynniki, dzi´ki którym mo˝na
okreÊliç zwiàzki przyczynowo-skutkowe lub zwiàzki
symptomatyczne mi´dzy zmiennà objaÊnianà a tymi
czynnikami, nawet dla danych o du˝ej cz´stotliwoÊci
(np. danych dziennych). Poniewa˝ dla dziennych noto-
waƒ kursu walutowego trudno jest z góry wskazaç ja-
kiekolwiek zale˝noÊci przyczynowo-skutkowe, pozwa-
lajàce na objaÊnienie choçby 10% zmiennoÊci kursu
z∏otego do dolara czy euro, zaproponowano modele
oparte na silnych powiàzaniach o charakterze sympto-
matycznym (por. definicje w: Gruszczyƒski, Podgórska
(red.), 2000, s. 12). Rozwa˝amy zatem jednoczynniko-
wy model zmiennoÊci kursu walutowego z∏otego do do-
lara o postaci:

(5)

gdzie: α i β oznaczajà parametry modelu, ξt to sk∏adnik
losowy o rozk∏adzie normalnym N(0, σξ). Zmienna xt w
ró˝nych wariantach równania (5) oznacza tempo wzro-
stu indeksu skonstruowanego jako: 

a) kurs walutowy forinta do dolara, 
b) kurs walutowy korony czeskiej do dolara, 
c) sum´ kursów walutowych forinta i korony czeskiej.
W ka˝dym przypadku za∏o˝ono ponadto brak auto-

korelacji dziennych przyrostów kursu walutowego oraz

homoskedastycznoÊç procesu wywo∏ujàcego zmiany
kursu z∏otego do dolara.

Nale˝y rozwa˝yç wybór zmiennych do indeksu xt.
W naszym przyk∏adzie zmienne te wybrano spoÊród
realizacji przyrostów procentowych kursów: korony
czeskiej wzgl´dem dolara amerykaƒskiego, forinta
wzgl´dem dolara i euro wzgl´dem dolara. Przedsta-
wione kursy walutowe ró˝nià si´ od kursu z∏otego
wzgl´dem dolara z dwóch powodów. Waluty krajów
Europy Ârodkowej wyst´pujà w ró˝nych re˝imach kur-
sowych (np. forint znajduje si´ w paÊmie wzgl´dem
euro, z∏oty zaÊ re˝imie p∏ynnego kursu walutowego), a
ich kursy sà obliczane wzgl´dem ró˝nych walut bazo-
wych (np. dla z∏otego najwa˝niejszà walutà jest dolar,
dla korony zaÊ podstawowa waluta to euro). Wynikajà
stàd trudnoÊci w powiàzaniu walut tych krajów w mo-
delach badajàcych zale˝noÊci d∏ugookresowe. Z dru-
giej jednak strony krótkookresowe wahania kursów w
znacznie mniejszym stopniu zale˝à od re˝imu kurso-
wego, a podlegajà oddzia∏ywaniu podobnych czynni-
ków ekonomicznych (np. informacji z globalnych ryn-
ków finansowych). Kryzys finansowy w jednym z kra-
jów Europy Ârodkowej wywo∏uje natychmiast obawy
przed wystàpieniem kryzysu w krajach sàsiednich.
Stàd bierze si´ wysoka korelacja mi´dzy zmianami od-
powiednich kursów walutowych tych trzech paƒstw
(por. tabela 2 oraz Krzak, 1998). Istotna zale˝noÊç li-
niowa mi´dzy zmianami kursów walutowych wynika
tak˝e z powiàzaƒ regionalnych mi´dzy gospodarkami
Polski, Czech i W´gier, które nale˝à do tej samej strefy
geograficzno-politycznej, znajdujà si´ na podobnym
etapie rozwoju gospodarczego i sà postrzegane przez
inwestorów zagranicznych jako rynki o podobnym ry-
zyku i mo˝liwoÊciach inwestycyjnych.

Dzi´ki korelacji indeksu xt i zmiennej objaÊnia-
nej ∆st mo˝liwe jest dok∏adniejsze objaÊnienie mode-
lem (5) zmian kursu walutowego ni˝ w przypadku
modelu sta∏ego tempa wzrostu. Dodatkowo, mo˝liwa
jest teraz interpretacja realizacji sk∏adnika losowego
ξt jako tych wahaƒ kursu walutowego, które nie majà
charakteru regionalnego, tzn. wspólnego dla trzech
paƒstw Êrodkowoeuropejskich. Ta interpretacja ma
teraz wy∏àcznie charakter wewn´trzny - polski. Reali-
zacje sk∏adnika losowego mogà wi´c równie˝ s∏u˝yç
jako indeks zmian koniunktury polskiego rynku fi-
nansowego.

∆s xt t t= + +α β ξ

N( , )0 σε

Tabela 2 Korelacje miedzy tempem wzrostu analizowanych kursów walutowych

PLN-USD CZK-USD HUF-USD EUR-USD

PLN-USD 1,000000 0,341289 0,467528 0,324940  

CZK-USD 0,341289 1,000000 0,769060 0,881982  

HUF-USD 0,467528 0,769060 1,000000 0,857968  

EUR-USD 0,324940 0,881982 0,857968 1,000000  

Oznaczenia walut: USD – dolar amerykaƒski, PLN – z∏oty, HUF – forint, CZK – korona czeska.
èród∏o: obliczenia w∏asne.
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Wa˝nà cechà modelu czynnikowego (5) jest to, ˝e
trudno doszukaç si´ teoretycznego zwiàzku przyczyno-
wo-skutkowego mi´dzy wysokoÊcià polskich stóp pro-
centowych i zagranicznych kursów walutowych. Po-
niewa˝ taki zwiàzek móg∏by spowodowaç obcià˝enie
oszacowaƒ parametrów modelu, teza ta ma du˝e zna-
czenie w dalszej analizie statystycznej, opisanej w na-
st´pnej cz´Êci pracy. Gdyby mo˝liwe by∏o znalezienie
innych czynników, które zwi´kszy∏yby dok∏adnoÊç
oszacowaƒ zmian kursu z∏otego wobec wybranej walu-
ty, wykorzystanie modelu wieloczynnikowego dawa∏o-
by jeszcze bardziej wiarygodne wyniki testów staty-
stycznych wykorzystywanych w analizie zdarzeƒ. Z re-
gu∏y jednak modele wieloczynnikowe, np. oparte na
teorii APT (arbitrage pricing theory), nie zwi´kszajà
znaczàco precyzji prognoz modelowanych zmiennych
finansowych w stosunku do modeli jednoczynniko-
wych (Campbell, Lo, MacKinlay, 1997, s.156-157).

3. Metoda analizy zdarzeƒ

W analizie zdarzeƒ liniowe modele ekonometryczne
s∏u˝à do wyznaczenia dla okresu zdarzenia oczekiwa-
nych wartoÊci zmian procentowych kursu walutowego
w sytuacji, gdyby to zdarzenie nie zasz∏o. Agregowane
odchylenia tych wartoÊci od rzeczywistych zmian pro-
centowych badanego kursu walutowego w okresie zda-
rzenia sà bazà do konstrukcji testów weryfikujàcych ist-
nienie wp∏ywu zdarzenia na zmiany analizowanego in-
deksu finansowego.

Przedstawiony poni˝ej algorytm stanowi szczegól-
ny przypadek metodologii „analizy zdarzeƒ”, którà opi-
sujà Campbell, Lo i, MacKinlay (1997, rozdz. 4). Dane
w badaniu przedstawiono w postaci szeregów czaso-
wych o d∏ugoÊci L. Dysponujemy wi´c L indeksami da-
nego instrumentu finansowego. JeÊli T0 + 1 oznacza da-
t´ pierwszej, a T3 dat´ ostatniej uwzgl´dnionej w bada-
niu obserwacji, to L = T3 – T0. Przedzia∏ czasowy (T0, T3]
jest podzielony na trzy roz∏àczne podprzedzia∏y, nazy-
wane dalej oknami czasu. Definiuje si´ nast´pujàce trzy
okna czasu:

– okno estymacji (1) (czas sprzed zaburzenia ) dla
t ∈ (T0, T1],

– okno zdarzeƒ (2) (czas zaburzenia ) dla t ∈ (T1, T2],
– okno (3) (czas po zaburzeniu ) dla t ∈ (T2, T3]. 
D∏ugoÊç okna (i) wynosi Li = T1 – Ti-1 dla i = 1, 2, 3.
W badaniach empirycznych, omówionych w na-

st´pnym rozdziale, na podstawie danych dotyczàcych
przyrostów procentowych kursu walutowego utworzo-
no szereg czasowy. Indeksy dni, w których wystàpi∏y
obni˝ki stóp procentowych, zdeterminowa∏y te miejsca
w badanym szeregu, gdzie rozpoczyna∏y si´ trzydniowe
okresy zdarzenia. Analizowany materia∏ statystyczny
poddano zabiegowi polegajàcemu na wyci´ciu okresów

zdarzenia i ustawieniu ich w porzàdku zgodnym z rosnà-
cymi indeksami czasu. Stanowià one roz∏àczne segmenty
tworzàce jedno okno zdarzeƒ (2). Pozosta∏e dane przenu-
merowano, tzn. przyporzàdkowano im kolejne indeksy
czasu; utworzy∏y one okno sprzed zaburzenia (1).

Ponadprzeci´tne tempo wzrostu kursu walutowe-
go, oznaczone ARt dla  t ∈ (T1 + 1, T2] (ang. abnormal
returns), jest ró˝nicà mi´dzy rzeczywistà wartoÊcià
tempa wzrostu danego instrumentu finansowego a jego
wartoÊcià oczekiwanà  w hipotetycznej sytuacji, gdyby
zdarzenie nie zasz∏o. WartoÊç  wyznaczamy korzystajàc
z funkcji regresji jednego z modeli ekonometrycznych,
opisanych w rozdzia∏ach 2.1 i 2.2. Parametry wybrane-
go modelu szacujemy metodà najmniejszych kwadra-
tów (MNK), u˝ywajàc podzbioru próby dla t ∈ (T0 + 1,
T1], poniewa˝ dane z próby o indeksach zawartych w
tym oknie nie sà zniekszta∏cone przez analizowane
zdarzenie. Jednoznaczne zdefiniowanie ARt wymaga
ustalenia postaci modelu. 

Do opisu metody wybrano model jednoczynniko-
wy. Nale˝y jednak zwróciç uwag´, ˝e procedura anali-
zy zdarzeƒ dla modelu wieloczynnikowego i modelu
sta∏ego tempa wzrostu jest analogiczna do przedstawio-
nej poni˝ej. Model jednoczynnikowy ma nast´pujàcà
postaç (por. modele (4) i (5) w rozdziale 2):

(8)

a zatem R = X θ+ ε, gdzie  jest wektorem
przyrostów procentowych kursu walutowego z okna es-
tymacji (1), X = [1 Rm] jest macierzà o wymiarach (L1 x
2), w której 1 jest wektorem kolumnowym o wspó∏rz´d-
nych równych 1, a Rm jest wektorem obserwacji czyn-
nika rynkowego, . Takim czynnikiem mo˝e byç
np. zmienna reprezentujàca przyrosty procentowe in-
nego kursu walutowego. Zak∏adajàc, ˝e spe∏nione sà za-
∏o˝enia MNK dla modelu o postaci (8) (Gruszczyƒski,
Podgórska (red.), 2000), oszacowanie θ - wektora para-
metrów strukturalnych tego modelu ma postaç:  

(9)

Estymatorem wariancji sk∏adnika losowego jest:

(10)

gdzie , a estymatorem macierzy kowariancji

oszacowaƒ parametrów θ jest . 

Statystyczne w∏asnoÊci ponadprzeci´tnego tempa
wzrostu zostanà przedstawione za pomocà tych ocen.

Niech AR b´dzie wektorem ponadprzeci´tnego
tempa wzrostu kursu walutowego dla ,

– wektorem rzeczywistych wartoÊci
przyrostów procentowych tego kursu = – wek-
torem ocen parametrów wyznaczonych wzorem (9),
oraz – macierzà obserwacji zmiennych egzo-X 1 Rm
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genicznych.  jest tu wektorem obserwacji czynnika
rynkowego, gdy t nale˝y do okna zdarzeƒ (2). Przy po-
wy˝szych oznaczeniach ARt traktujemy jako t-tà reszt´
modelu (8), gdzie t ∈ (T1, T2], a AR zapisujemy jako

.
JeÊli prawdziwa jest hipoteza zerowa: 
H0: badane zdarzenie nie ma wp∏ywu na para-

metry rozk∏adu przyrostów procentowych, to dla
okna (2) zmienna losowa AR ma wielowymiarowy roz-
k∏ad normalny warunkowany wektorem przyrostów
procentowych czynnika rynkowego w oknie (2) z wa-
runkowà wartoÊcià oczekiwanà: 

(11) 

i warunkowà macierzà kowariancji postaci:

(12)

gdzie I jest macierzà jednostkowà stopnia L2, czyli: 

(13)

Drugi sk∏adnik sumy po prawej stronie równania
(12) jest zbie˝ny do zera, gdy L1 roÊnie do nieskoƒczo-
noÊci. Dla t ≠ s i t, s ∈ (2) ARt i ARs sà wi´c asympto-
tycznie niezale˝ne. Tym samym uzyskujemy rozk∏ad
jednowymiarowego ponadprzeci´tnego tempa wzrostu
kursu walutowego w momencie t. 

W celu zmierzenia ca∏kowitego wp∏ywu zdarzenia,
zmiany poziomu stopy referencyjnej w oknie (2) na
zmiany procentowe kursu walutowego metodà analizy
zdarzeƒ agreguje si´ pojedyncze dla  
w nast´pujàcy sposób. Niech γ b´dzie wektorem o L2
wspó∏rz´dnych majàcych wartoÊç 1. Z po∏àczenia ARt
powstaje CAR – skumulowane ponadprzeci´tne tempo
wzrostu. 

(14)

(15)

Na podstawie (13), przy za∏o˝eniu prawdziwoÊci
hipotezy H0,  CAR ma rozk∏ad normalny N (0,  σ2).
Konstruujemy test weryfikujàcy hipotez´ H0 o braku
wp∏ywu zdarzenia na parametry rozk∏adu zmian pro-
centowych na podstawie standaryzowanego, skumulo-
wanego, ponadprzeci´tnego tempo wzrostu SCAR, da-
nego wzorem:

(16)

gdzie wyznaczony jest na podstawie wzoru (10).
JeÊli prawdziwa jest hipoteza H0, to statystyka

SCAR ma rozk∏ad t-Studenta ze stopniami swobody
wynoszàcymi L1 – 2. Z w∏asnoÊci tego rozk∏adu wyni-
ka, ˝e . Rozk∏ad SCAR asymp-
totycznie jest standardowym rozk∏adem normalnym.
Dlatego weryfikujàc hipotez´ zerowà, niezb´dnà do po-
równania ze statystykà wartoÊç krytycznà mo˝na odczy-
taç dla L1 > 30  z tablic rozk∏adu normalnego N(0, 1). 

Specyficzne za∏o˝enia zwiàzane z rozk∏adem po-
nadprzeci´tnego tempa wzrostu sà charakterystyczne
dla testów parametrycznych. Wprowadzenie do analizy
zdarzeƒ testów nieparametrycznych pozwala na wyeli-
minowanie ograniczeƒ, a jednoczeÊnie umo˝liwia kon-
trol´ jakoÊci wniosków opartych na testach parame-
trycznych. Dlatego zwykle stosuje si´ ∏àcznie obydwa
rodzaje testów. W pracy wykorzystano tzw. test zna-
ków. Za∏o˝enie o braku wp∏ywu zdarzenia na zmiany
procentowe badanego indeksu finansowego powoduje,
˝e prawdopodobieƒstwo wystàpienia dodatniej warto-
Êci ARt, oznaczone przez  p(ARt > 0), jest równe prawdo-
podobieƒstwu  p(ARt < 0) i wynosi 0,5 dla t ∈ [T1 + 1, T2].
OkreÊlony znak ARt (dodatni bàdê ujemny) wià˝emy z
wystàpieniem zdarzenia. JeÊli zajÊcie badanego zdarze-
nia ∏àczymy z ARt > 0, to hipoteza zerowa ma nast´pu-
jàcà postaç: H0 : p(ARt > 0) ≤ 0,5  wobec hipotezy alter-
natywnej Ha : p(ARt > 0) > 0,5. Zak∏ada si´, ˝e dla t ≠ s
oraz t, s ∈ (2) ARt i ARs sà niezale˝ne.

Niech zmienna . 

Wtedy zmienna b´dzie mia∏a rozk∏ad dwu-
mianowy z parametrami 0,5 i L2. Prawdopodobieƒ-
stwo, z jakim zmienna W przyjmuje wartoÊç K, wynosi
zatem:

gdzie K = 0, 1, ..., L2 . 
Z tablic rozk∏adu dwumianowego na poziomie

istotnoÊci nale˝y wyznaczyç wartoÊci krytyczne w1α i
w2α. JeÊli zaobserwowana wartoÊç statystyki W nale˝y
do przedzia∏u (w1α, w2α), to nie ma podstaw do odrzu-
cenia hipotezy zerowej. Rozk∏ad zmiennej W jest
asymptotycznie rozk∏adem normalnym z wartoÊcià
oczekiwanà i odchyleniem standardowym ,
wi´c zastosowana statystyka

(17)

ma asymptotycznie rozk∏ad normalny N(0, 1). JeÊli war-
toÊç J > Φ-1 (α), gdzie Φ jest dystrybuantà rozk∏adu N(0,
1), to na poziomie istotnoÊci α odrzucamy hipotez´ H0
na korzyÊç hipotezy alternatywnej Ha.
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4. Badania empiryczne

Eksperyment przeprowadzono wykorzystujàc dane
dzienne dla okresu od 16.03.2000 r. do 31.07.2002 r.
Dnia 12 kwietnia 2000 r. up∏ynniono kurs z∏otego i od
tego czasu nie istniejà wide∏ki, w ramach których móg∏-
by si´ zmieniaç kurs z∏otego do innych walut (euro i
dolara). Jednak ju˝ du˝o wczeÊniej wide∏ki te nie stano-
wi∏y realnej bariery dla wahaƒ kursu, poniewa˝ od po-
∏owy 1998 r. NBP zaniecha∏ oficjalnych interwencji na
rynku walutowym, chocia˝ nie wykluczy∏ takiej opera-
cji w razie zagro˝enia realizacji celu inflacyjnego (por.
Rada Polityki Pieni´˝nej, 2000, s. 7). W analizowanym
okresie Rada Polityki Pieni´˝nej spotyka∏a si´ na co-
miesi´cznych obradach, w czasie których decydowa∏a
o kierunkach swej polityki monetarnej oraz o narz´-

dziach wykorzystywanych do jej prowadzenia.  Podsta-
wowym narz´dziem w∏adz monetarnych wp∏ywajàcym
na sytuacj´ makroekonomicznà jest regulacja poziomu
stóp procentowych. Od marca 2000 r. do sierpnia 2002 r.
RPP 29 razy decydowa∏a o poziomie oprocentowania
redyskonta weksli i kredytu lombardowego, minimal-
nej stopie 28-dniowych operacji otwartego rynku (sto-
pie referencyjnej), a od grudnia 2001 r. tak˝e o oficjal-
nym oprocentowaniu depozytów w NBP (por. tabela 3
i wykres).

RPP dokona∏a w tym czasie 11 obni˝ek stopy refe-
rencyjnej oraz 1 podwy˝ki. Ze wst´pnych obliczeƒ wy-
nika1, ˝e podmioty dzia∏ajàce na rynku finansowym re-
agowa∏y najcz´Êciej tego samego dnia lub jeden dzieƒ

Tabela 3 Zmiany w polityce monetarnej w okresie od  stycznia 2000 r. do sierpnia 2002 r.
Poczàtek Koniec Oprocentowanie  Oprocentowanie Oprocentowanie Minimalne Nastawienie 
obrad obrad redyskonta weksli kredytu lombardowego depozytów oprocentowanie w polityce 

28-dniowych operacji pieni´˝nej
otwartego rynku

26.01.2000 26.01.2000 19 20,5 - 16,5 restrykcyjne

23.02.2000 23.02.2000 20 21,5 - 17,5 restrykcyjne

29.03.2000 29.03.2000 20 21,5 - 17,5 restrykcyjne

26.04.2000 26.04.2000 20 21,5 - 17,5 restrykcyjne

24.05.2000 24.05.2000 20 21,5 - 17,5 restrykcyjne

21.06.2000 21.06.2000 20 21,5 - 17,5 restrykcyjne

19.07.2000 19.07.2000 20 21,5 - 17,5 restrykcyjne

30.08.2000 30.08.2000 21,5 23 - 19 restrykcyjne

19.09.2000 19.09.2000 21,5 23 - 19 restrykcyjne

25.10.2000 25.10.2000 21,5 23 - 19 restrykcyjne

29.11.2000 29.11.2000 21,5 23 - 19 restrykcyjne

20.12.2000 20.12.2000 21,5 23 - 19 neutralne

22.01.2001 22.01.2001 21,5 23 - 19 neutralne

27.02.2001 28.02.2001 20,5 22 - 18 neutralne

27.03.2001 28.03.2001 19,5 21 - 17 neutralne

25.04.2001 26.04.2001 19,5 21 - 17 neutralne

29.05.2001 30.05.2001 19,5 21 - 17 neutralne

26.06.2001 27.06.2001 18 19,5 - 15,5 neutralne

19.07.2001 20.07.2001 18 19,5 - 15,5 neutralne

21.08.2001 22.08.2001 17 18,5 - 14,5 neutralne

25.09.2001 26.09.2001 17 18,5 - 14,5 neutralne

24.10.2001 25.10.2001 15,5 17 - 13 neutralne

27.11.2001 28.11.2001 14 15,5 - 11,5 neutralne

18.12.2001 19.12.2001 14 15,5 7,5 11,5 neutralne

29.01.2002 30.01.2002 12 13,5 6,5 10 neutralne

26.02.2002 27.02.2002 12 13,5 6,5 10 neutralne

26.03.2002 27.03.2002 12 13,5 6,5 10 neutralne

24.04.2002 25.04.2002 11 12,5 6,5 9,5 neutralne

28.05.2002 29.05.2002 10,5 12 6 9 neutralne

25.06.2002 26.06.2002 10 11,5 5,5 8,5 neutralne

18.07.2002 19.07.2002 10 11,5 5,5 8,5 neutralne

27.08.2002 28.08.2002 9 10,5 5,5 8 neutralne

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych z NBP (serwis internetowy: www.nbp.pl).

1 Obliczeƒ nie zamieszczono z uwagi na ograniczonà obj´toÊç pracy.
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po og∏oszeniu decyzji o zmianie stóp procentowych. To
spostrze˝enie ma wp∏yw na dalsze wnioskowanie sta-
tystyczne, poniewa˝ okres zdarzenia (ang. event win-
dow) ograniczono do przedzia∏u czasowego od dnia
zdarzenia do 2 dni po zmianie w polityce pieni´˝nej. Z
powodu ma∏ej próby dotyczàcej podwy˝ek stóp pro-
centowych (tylko jedna) w badaniu skoncentrowano si´
na obni˝kach stóp zwrotu. W kolejnych badaniach
mo˝na poszerzyç zakres analizy o podwy˝ki (jeÊli takie
nastàpià) oraz nieoczekiwane decyzje Rady Polityki
Pieni´˝nej. Rynki finansowe cz´sto oczekujà od RPP
zmiany stóp w tym samym kierunku, w którym ona rze-
czywiÊcie nast´puje, i w efekcie rynek nie reaguje gwa∏-
townie na samà zmian´, bowiem ju˝ jà zdyskontowa∏.
Cz´sto oczekiwania rynku znaczàco ró˝nià si´ od decy-
zji RPP, np. gdy zmiana, choç oczekiwana, nie nast´pu-
je. Relacje takie mogà byç analizowane za pomocà
przedstawionej metody i stanowià przedmiot dalszych
badaƒ empirycznych.

Analiz´ zdarzeƒ przeprowadzono dla kursu z∏ote-
go w stosunku do dolara amerykaƒskiego, poniewa˝ w
badanym okresie dolar by∏ na rynkach finansowych
walutà bazowà, wzgl´dem której ustalano kursy innych
walut, np. euro, korony czeskiej, forinta. Obliczeƒ do-
konano tak˝e dla kursu z∏otego wzgl´dem euro i otrzy-
mano podobne wyniki. Jednak kurs z∏otego do euro za-
le˝y od kursów z∏otego do dolara i dolara do euro, któ-
ry z kolei jest niezale˝ny od zmian stóp procentowych
w Polsce. W pracy przedstawiono zatem wyniki dla
kursu z∏otego wzgl´dem dolara. W badaniu wykorzy-
stano rynkowe stopy procentowe WIBOR oraz stopy re-
ferencyjne NBP, których wartoÊci sà najbli˝sze Êrednim
dziennym notowaniom rynkowych stóp procentowych
WIBOR2. 

Podstawowym zadaniem analizy zdarzeƒ jest zba-
danie wp∏ywu zmian stóp NBP na wahania kursu wa-
lutowego. Na podstawie danych odpowiadajàcym okre-

som bez zmian (563 obserwacje) stworzono model sta-
∏ego tempa wzrostu dla przyrostów procentowych kur-
sów z∏otego do dolara:

(18)

Modele rynkowe jedno- i wieloczynnikowe do-
k∏adniej objaÊniajà wahania zmiennych finansowych i
dlatego potencjalnie lepiej nadajà si´ do przeprowadza-
nej analizy zdarzeƒ. Ich przewaga zale˝y przede
wszystkim od wartoÊci statystyki  (tzn. wspó∏czynnika
determinacji), która podaje, jakà cz´Êç zmiennoÊci ba-
danej zmiennej finansowej (kursu walutowego) model
jest w stanie objaÊniç.  Do wyboru modelu rynkowego
dla kursu z∏otego do dolara amerykaƒskiego wykorzy-
stano dzienne notowania zmian procentowych kursów:
korony czeskiej do dolara, forinta do dolara i euro do
dolara.  SpoÊród ró˝nych kombinacji zmiennych obja-
Êniajàcych wybrano t´, w której jedynà zmiennà obja-
Êniajàcà jest zmiana procentowa kursu forinta do dola-
ra. Zmienna ta jest najsilniej skorelowana z kursem z∏o-
tego, jest istotnà zmiennà w modelu (w odró˝nieniu do
innych kombinacji wyst´pujàcych z nià zmiennych), a
wspó∏czynnik  w modelu, równy 0,22, jest stosunkowo
wysoki (najwy˝szy dla grupy badanych zmiennych ob-
jaÊniajàcych). Model dla przyrostów procentowych
kursu z∏otego do dolara ma postaç:

(19)

Liczba obserwacji R2 DW F se

563 0,22 2,13 156,06 0,0068
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Wykres 1 Dzienne zmiany rynkowej stopy procentowej WIBOR 1M i zmiany oprocentowania
28-dniowych operacji otwartego rynku

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych  NBP.

2 WIBOR  – Warsaw inter-bank offer rate. 
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W nawiasach zapisano odchylenia standardowe
oszacowaƒ parametrów, a powy˝ej podstawowe staty-
styki zwiàzane z oszacowanym modelem.  Warto zwró-
ciç uwag´ na wartoÊç szacunku odchylenia standardo-
wego σε sk∏adnika losowego, która jest mniejsza ni˝ w
modelu (18). WartoÊç statystyki Durbina-Watsona (DW)
Êwiadczy o braku autokorelacji sk∏adnika losowego, a
wartoÊç statystyki F – o istotnoÊci zmiennej objaÊniajà-
cej w modelu (19). Nale˝y dodaç, ˝e mi´dzynarodowy
model jednoczynnikowy znaczàco dok∏adniej opisuje
zmiennoÊç kursu z∏otego do dolara ni˝ model sta∏ego
tempa wzrostu, poniewa˝ w wi´kszym stopniu elimi-
nuje zewn´trzne szoki wp∏ywajàce na kurs z∏otego, mo-
gàce obcià˝yç wyniki wnioskowania statystycznego.
Skonstruowane modele pos∏u˝y∏y do wykonania te-
stów statystycznych weryfikujàcych hipotez´ o braku
wp∏ywu zmian stóp procentowych przez RPP na waha-
nia kursu walutowego.  

Szczegó∏owe wyniki obliczeƒ analizy zdarzeƒ dla
dwóch typów modeli kursu walutowego: rynkowego
oraz sta∏ego tempa wzrostu, przedstawiono w tabeli 4.
Poziomy istotnoÊci obliczonych statystyk, tzn.
P(SCAR) i P(J) sà w ka˝dym przypadku wy˝sze od
0,05. Prowadzi to do wniosku, ˝e nie ma podstaw do
odrzucenia hipotezy zerowej o braku wp∏ywu zmian
stóp procentowych wprowadzonych przez RPP na
zmiany kursu z∏otego w analizowanych okresach (przy
poziomie istotnoÊci 0,05).

Dodatkowo zbadano wyst´powanie zale˝noÊci
mi´dzy obni˝kami stopy referencyjnej a zmianami kur-
su walutowego dla alternatywnych okresów zwiàza-
nych z decyzjami Rady Polityki Pieni´˝nej (jednego
dnia, dwóch dni, dnia po zmianie). Wyniki przedsta-
wiono w tabeli 5. Dla okresów jednodniowych, dwu-
dniowych i jednodniowych w dzieƒ po zmianie stóp

procentowych wartoÊci statystyk nie wykazujà istnie-
nia zale˝noÊci mi´dzy stopami procentowymi a kursem
walutowym.

Rzeczywiste zmiany stopy referencyjnej nie muszà
wywo∏ywaç reakcji kursu walutowego, je˝eli sà oczeki-
wane przez rynki finansowe. Celowe jest zatem zbada-
nie, czy kurs walutowy reaguje na nieoczekiwane zmia-
ny stóp procentowych. Poniewa˝ niewiele jest  nie-
oczekiwanych zmian referencyjnej stopy procentowej
przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej do analizy wybrano z
ca∏ej próby wszystkie te obserwacje, gdzie nieoczeki-
wana zmiana stopy procentowej by∏a wi´ksza od 0,15
punktu procentowego. Liczba takich obserwacji jest na
tyle du˝a, ˝e umo˝liwia przeprowadzenie analizy staty-
stycznej. Wybrano dwie miary nieoczekiwanych zmian
stopy procentowej: zmiany trzymiesi´cznej stopy
WIBOR (∆I1) oraz implikowanej dwumiesi´cznej stopy
forward (ang. implied forward rate, ∆I2), obliczonej na
moment t + 1 miesiàc. Stopa forward zosta∏a obliczona
na podstawie miesi´cznej i trzymiesi´cznej stopy
WIBOR wed∏ug wzoru przedstawionego w pracy Przy-
stupy (2002)3. 

Na podstawie oszacowanych modeli jednoczynni-
kowych dokonano analizy zdarzeƒ dla obu miar nie-
oczekiwanych zmian stóp procentowych. W tabeli 6
przedstawiono wyniki testów statystycznych weryfiku-
jàcych hipotez´ zerowà o braku wp∏ywu nieoczekiwa-
nych zmian stóp procentowych na zmiany kursu walu-
towego. Obliczeƒ dokonano dla okresów jedno- i trzy-
dniowych (dzieƒ zmiany stopy plus dwa nast´pne).
Miarà nieoczekiwanych zmian stóp procentowych jest
tu ∆I2. Wyniki obliczeƒ statystyk wskazujà na istotny

Tabela 4 Wyniki empiryczne testów statystycznych analizy zdarzeƒ
Model dla kursu PLN/USD

model sta∏ego tempa wzrostu jednoczynnikowy model rynkowy

Liczba obserwacji 30 30
CAR -0,0445 -0,0241
SCAR -1,0389 -0,1189
P(SCAR) 0,15 0,45
J -1,0954 -0,3651
P(J) 0,14 0,36

èród∏o: obliczenia w∏asne.

Tabela 5 Wp∏yw zmian referencyjnej stopy procentowej na kurs walutowy 
Analizowany okres

1 dzieƒ 2 dni dzieƒ po zmianie
Liczba obserwacji 10 20 10
CAR 0,0156 -0,0101 -0,0257
SCAR 0,7255 -0,3286 -1,1959
P(SCAR) 0,2342 0,6287 0,8839
J 0,6325 -0,4472 -1,2649
P(J) 0,2635 0,6726 0,897

èród∏o: obliczenia w∏asne.

3 Dyskusj´ na temat doboru miar nieoczekiwanych zmian stóp procentowych
przeprowadzono mi´dzy innymi w pracy Rigobon, Sack (2002).

∧
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zwiàzek mi´dzy  nieoczekiwanymi zmianami pozio-
mu stopy referencyjnej i kursu walutowego, dla okre-
sów jednodniowych. Nieoczekiwane wzrosty stóp po-
wodujà ceteris paribus wi´kszà deprecjacj´ kursu wa-
lutowego, czyli wzrost wartoÊci dolara wzgl´dem z∏o-
tego, w porównaniu z tà, która nastàpi∏aby, gdyby nie
wystàpi∏ szok powodujàcy nieoczekiwanà zmian´ po-
ziomu stóp procentowych. Analogicznie, nieoczeki-
wane spadki stóp procentowych wià˝à si´ z wi´kszà
aprecjacjà kursu z∏otego wzgl´dem dolara (czyli z
umocnieniem waluty krajowej) ni˝ ta, która by nastà-
pi∏a, gdyby nieoczekiwanej zmiany stóp procento-
wych nie by∏o. Dla okresów trzydniowych obie zale˝-
noÊci zanikajà i nie sà statystycznie istotne. WartoÊci
statystyki J wskazujà jedynie na spadek kursu waluto-
wego w dniu, kiedy nast´puje nieoczekiwany wzrost
kursu z∏otego do dolara (deprecjacja z∏otego); w in-
nych przypadkach zale˝noÊç mi´dzy stopami a kur-
sem walutowym nie jest istotna.

Przedstawiona w tabeli 7 zale˝noÊç mi´dzy kursem
walutowym a nieoczekiwanymi zmianami stóp procen-
towych, reprezentowanymi przez ∆I1, jest podobna do
oszacowanej dla miary ∆I2. Wyniki obliczeƒ statystyk
wskazujà na istotnà zale˝noÊç mi´dzy spadkami (wzro-
stami) stóp a spadkami (wzrostami) kursu walutowego
dla analizowanych okresów dziennych. Dodatkowo,
dla okresów trzydniowych kurs walutowy spada, gdy
nieoczekiwanie spadajà stopy procentowe. WartoÊci sta-
tystyki J pozwalajà na odrzucenie hipotezy zerowej o
braku zale˝noÊci mi´dzy stopami a kursem jedynie dla
nieoczekiwanych spadków stopy procentowej.

Podsumowujàc, nieoczekiwane spadki (wzrosty)
stóp procentowych wià˝à si´ z aprecjacjà (deprecjacjà)
z∏otego wzgl´dem dolara w ciàgu tego samego dnia. W
d∏u˝szym okresie (trzy dni) jedynie spadki stóp procen-

towych powodujà istotnà aprecjacj´ z∏otego. Rezultaty
obliczeƒ dla statystyki J nie w ka˝dym przypadku po-
twierdzajà wyniki otrzymane przy u˝yciu statystyki
SCAR. Mo˝e to oznaczaç sytuacj´, w której kurs walu-
towy nie zawsze zmienia si´ w kierunku zgodnym z
nieoczekiwanymi zmianami stóp procentowych, ale je-
go zmiany w kierunku zgodnym ze zmianami stopy
procentowej sà znacznie wi´ksze ni˝ zmiany w kierun-
ku przeciwnym. 

Wyniki te nie potwierdzajà teoretycznych rozwa-
˝aƒ przeprowadzonych w pierwszym rozdziale, zgod-
nie z którymi spadek stóp procentowych powinien po-
wodowaç wzrost kursu walutowego, czyli deprecjacj´
z∏otego. Otrzymane rezultaty mo˝na jednak wyt∏uma-
czyç. W przeprowadzonym badaniu du˝e nieoczeki-
wane zmiany stóp procentowych nie sà zwiàzane z
jednym charakterystycznym, powtarzalnym zdarze-
niem. Dlatego trudno jest interpretowaç zmiany kursu
walutowego jako reakcje na nieoczekiwane zmiany
stóp procentowych. Bardziej prawdopodobna jest hi-
poteza, ˝e obie analizowane zmienne wspólnie reagu-
jà na istotne informacje ekonomiczne. Na przyk∏ad z∏e
wiadomoÊci makroeoknomiczne mogà powodowaç
spadek wartoÊci waluty krajowej i wzrost poziomu
stóp procentowych. Nieoczekiwane informacje ekono-
miczne zak∏ócajà Êrednio- i d∏ugookresowe zale˝noÊci
mi´dzy zmiennymi finansowymi. Okazuje si´, ˝e me-
toda analizy zdarzeƒ jest w stanie wychwyciç i oceniç
tak˝e wp∏yw tych zak∏óceƒ na zachowanie badanych
zmiennych.

W przysz∏oÊci dzi´ki wi´kszej liczbie zmian pozio-
mu stopy referencyjnej przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej
prawdopodobnie mo˝liwe b´dzie badanie wp∏ywu nie-
oczekiwanych zmian stopy referencyjnej na zmiany
kursu walutowego.

èród∏o: obliczenia w∏asne.

Tabela 6 Wp∏yw nieoczekiwanych zmian stóp procentowych na kurs walutowy
Miara szoku Okresy dzienne Okresy trzydniowe
∆I2 wzrosty stóp spadki stóp wzrosty stóp spadki stóp
Liczba obserwacji 37 53 100 136
CAR 0,0780 -0,0693 0,0733 -0,0091
SCAR 1,9893 -1,4572 1,0923 -0,1126
P(SCAR) 0,0236 0,9272 0,1377 0,5448
J -0,1644 -1,511 -0,8 -0,686
P(J) 0,5653 0,9346 0,7881 0,7536

Tabela 7 Wp∏yw nieoczekiwanych zmian stóp procentowych na kurs walutowy
Miara szoku Okresy dzienne Okresy trzydniowe

∆I1 wzrosty stóp spadki stóp wzrosty stóp spadki stóp

Liczba obserwacji 30 36 78 89
CAR 0,0801 -0,1045 0,0527 -0,152
SCAR 2,3311 -2,7685 0,9597 -2,57
P(SCAR) 0,0101 0,9971 0,1689 0,9948
J 0,3652 -1,3333 -1,1322 -2,226
P(J) 0,3575 0,9088 0,8712 0,987
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Podsumowanie

W pracy zaprezentowano metod´ analizy zdarzeƒ, któ-
rà wykorzystano do oceny skutecznoÊci polityki mone-
tarnej w manipulowaniu zmianami kursu walutowego
w re˝imie p∏ynnego kursu oraz do zweryfikowania
wspó∏zale˝noÊci mi´dzy nieoczekiwanymi zmianami
stóp procentowych a zmianami kursu walutowego.

W badaniach opisanych w literaturze ekonomicz-
nej metoda ta jest wykorzystywana g∏ównie do analizy
rynków kapita∏owych, tzn. zmian kursów akcji i innych
instrumentów notowanych na gie∏dzie. Autorzy za-
adaptowali metod´ analizy zdarzeƒ do badania wp∏y-
wu zmian stóp procentowych na zmiany kursu z∏otego
do dolara.

Wyniki empiryczne wskazujà, ˝e zaproponowane
przez autorów mi´dzynarodowe modele czynnikowe
nadajà si´ do analizy zdarzeƒ lepiej ni˝ standardowe
modele sta∏ego tempa wzrostu. W rezultacie przepro-
wadzonych analiz nie stwierdzono wyst´powania
wp∏ywu rzeczywistych zmian referencyjnej stopy pro-
centowej w wyniku decyzji Rady Polityki Pieni´˝nej na
zmiany kursu walutowego. 

Nieoczekiwane wzrosty (spadki) rynkowych stóp
procentowych wià˝à si´ deprecjacjà (aprecjacjà) kursu
walutowego w krótkim okresie. Wynik mo˝na interpre-
towaç jako wspólnà reakcj´ kursu walutowego i stóp
procentowych na nowe informacje makroekonomiczne. 

Nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, ˝e istniejà inne me-
tody wyznaczania zmian kursu walutowego ni˝ zapro-
ponowane w pracy. Zmiany procentowe kursu waluto-
wego mogà byç przedstawione za pomocà ró˝nych mo-
deli ekonometrycznych (na przyk∏ad nieliniowych)
oraz mogà zale˝eç od innych wybranych czynników
fundamentalnych. Mo˝liwe jest na przyk∏ad rozwa˝e-
nie wp∏ywu oczekiwaƒ zmian kursu walutowego na je-
go zmiany rzeczywiste. Oczekiwania te sà cz´Êciowo
uwzgl´dnione – poprzez wykorzystanie jako zmien-
nych objaÊniajàcych w naszych modelach zmian in-

nych kursów walutowych z regionu Europy Ârodkowej.
Dalsze badania mog∏yby jednak potwierdziç odpornoÊç
otrzymanych wyników na zmiany modeli kursu walu-
towego. Wyniki obliczeƒ mogà byç wra˝liwe na wybór
instrumentu opisujàcego nieoczekiwane zmiany refe-
rencyjnej stopy procentowej, przede wszystkim ze
wzgl´du na determinizm horyzontu czasowego tego in-
strumentu.

W trakcie badaƒ dokonano kilku spostrze˝eƒ doty-
czàcych modelowania zjawisk finansowych, opisanych
za pomocà analizy zdarzeƒ. Po pierwsze, zmienne fi-
nansowe nie zawsze cechuje normalnoÊç rozk∏adów
empirycznych wartoÊci zmian procentowych.  W tej sy-
tuacji wartoÊci krytyczne niektórych statystyk sà równe
tym ze standardowych rozk∏adów jedynie asympto-
tycznie (przy bardzo du˝ych próbach). Dlatego w na-
st´pnych badaniach postuluje si´ wykorzystanie metod
empirycznej aproksymacji rozk∏adów wykorzystywa-
nych statystyk. Jednà z popularnych metod pomocnych
w takich sytuacjach jest metoda bootstrap. Po drugie,
wykorzystanie innego kursu walutowego (forinta do
dolara) jako czynnika objaÊniajàcego zmiany kursu z∏o-
tego do dolara umo˝liwia otrzymanie precyzyjnych
oszacowaƒ modeli u˝ytych do analizy zdarzeƒ. Korela-
cja zmian kursów walutowych jest szczególnie silna dla
krajów Europy Ârodkowej, cz´sto postrzeganych przez
mi´dzynarodowe rynki finansowe jako jeden wspólny
region dla inwestycji gospodarczych. Po trzecie, precy-
zyjna definicja zdarzenia i okresu jego oddzia∏ywania
na badanà zmiennà ma du˝e znaczenie przy interpreta-
cji rezultatów analizy zdarzeƒ.  

Autorzy majà nadziej´, ˝e przedstawione wyniki
badaƒ empirycznych oka˝à si´ przydatne dla ekonomi-
stów badajàcych zmiany koniunktury makroekonomicz-
nej w Polsce oraz zmiany zachodzàce na mi´dzynarodo-
wych rynkach finansowych. Zaprezentowana metoda
mo˝e byç bowiem po˝ytecznym narz´dziem w analizie
akcji, obligacji, instrumentów pochodnych oraz innych
walorów notowanych na rynkach finansowych.
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