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Przenoszenie siÚ gwaïtownych zmian kursów
walut w Europie ¥rodkowej i Wschodniej1
Wprowadzenie
Koniec roku 2008 i poczÈtek 2009 przyniosïy gwaïtowne spadki kursów
walut niektórych pañstw Europy ¥rodkowej i Wschodniej. Spadï znacznie
kurs polskiego zïotego i wÚgierskiego forinta, pojawiïy siÚ teĝ problemy na
Ukrainie, które doprowadziïy do deprecjacji ukraiñskiej hrywny. W bieĝÈcych analizach wydarzenia te przedstawiano czÚsto jako kryzys walut caïego regionu. Wskazywano, ĝe spadek jednej z walut pociÈga za sobÈ spadki
pozostaïych. CzÚsto teĝ spadki walut kilku krajów miaïy byÊ powodowane
przez wydarzenia ekonomiczne w jednym z pañstw regionu.
Pojawia siÚ oczywiste pytanie, na ile ta interpretacja jest prawdziwa.
Czy kursy walut w krajach regionu rzeczywiĂcie ulegajÈ tak znaczÈcemu
„zaraĝaniu”? Czy pañstwa regionu (lub przynajmniej pewna grupa pañstw)
sÈ traktowane przez inwestorów zagranicznych jako pewna caïoĂÊ i w razie
pojawienia siÚ pewnych sygnaïów w jednym z nich inwestycje finansowe
odpïywajÈ (lub napïywajÈ) z caïej grupy? Artykuï stara siÚ daÊ w pewnym
zakresie odpowiedě na te pytania. Gïównym zadaniem jakie sobie tu stawiamy jest przedstawienie odpowiedniego materiaïu empirycznego na
wsparcie (lub zanegowanie) tezy o istnieniu powiÈzañ miÚdzy kursami
róĝnych walut regionu w sytuacji gwaïtownych zmian tych kursów.
Jako ĝe interesujÈ nas wspóïzaleĝnoĂci ujawniajÈce siÚ podczas gwaïtownych
zmian – bardzo duĝych spadków lub wzrostów kursów badanych walut, wiÚc
nie moĝemy skorzystaÊ z tradycyjnego podejĂcia opartego na korelacji lub
regresji liniowej. Zamiast tego do wykrywania zaleĝnoĂci oraz do pomiaru jej
siïy posïuĝymy siÚ tzw. wspóïczynnikami korelacji ogonowej. Ich zaletÈ jest
to, ĝe umoĝliwiajÈ one wykrycie zaleĝnoĂci zdarzeñ ekstremalnych i jej interpretacjÚ niezaleĝnie od tego, jaki rozkïad majÈ badane zmienne losowe.
1 Artykuï powstaï w ramach projektu badawczego MNiSW „Modelowanie polskiego
rynku finansowego z wykorzystaniem procesów Levy’ego”, nr N N111 436 534.
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Badaniu poddaliĂmy kursy 11 walut krajów regionu (Polska, Czechy,
WÚgry. Estonia, Litwa, otwa, Ukraina, Buïgaria, Rosja, Rumunia i Chorwacja) w okresie od stycznia 2004 roku do paědziernika 2009 roku. W tym
okresie badane pañstwa stosowaïy róĝna politykÚ kursów walutowych.
Niektóre miaïy politykÚ kursów pïynnych (Polska), inne – staïych lub wrÚcz
powiÈzaïy swojÈ walutÚ z euro w ramach mechanizmu ERM II (Litwa,
otwa i Estonia). Jednak nawet w krajach o sztywnych kursach nie zawsze
i nie wszÚdzie udawaïo siÚ dostatecznie wyeliminowaÊ zmiennoĂÊ kursów.
Dlatego kraje te teĝ sÈ uwzglÚdniane w dalszej analizie.

1. Wspóïczynniki korelacji ogonowej
Klasyczne miary zaleĝnoĂci, takie jak wspóïczynnik korelacji, majÈ zastosowanie przede wszystkim do zmiennych o rozkïadzie normalnym. Skutkiem tego mierzÈ zaleĝnoĂci miÚdzy zmiennymi przede wszystkim dla
gïównej czÚĂci rozkïadu – tam, gdzie skupiona jest najwiÚksza „masa”
prawdopodobieñstwa. Znacznie mniejszy wpïyw na wspóïczynnik korelacji
majÈ zdarzenia ekstremalne – bardzo wysokie lub bardzo niskie realizacje
zmiennych. Jednak czÚsto zdarzenia ekstremalne dwóch zmiennych sÈ ze
sobÈ powiÈzane, a fakt moĝe mieÊ istotne znaczenie praktyczne. Przykïadem takiej sytuacji mogÈ byÊ kryzysy walutowe wybuchajÈce w kilku krajach, jednoczesne bankructwa kilku duĝych spóïek lub zjawiska katastrofalne dotykajÈce poïoĝone blisko siebie miasta (co powoduje koniecznoĂÊ
wypïacania odszkodowañ ubezpieczeniowych).
JednÈ z metod uwzglÚdnienia zaleĝnoĂci miÚdzy zdarzeniami ekstremalnymi jest zastosowanie odpowiedniej funkcji powiÈzañ2. Gaussowska
funkcja powiÈzañ (tj. funkcja postaci
C^ y1, y2h = Ut ^ U- 1 ^ y1h, U- 1 ^ y2hh,

(1)

gdzie Φ jest jednowymiarowÈ dystrybuantÈ rozkïadu normalnego, a Φr to
dystrybuanta dwuwymiarowego rozkïadu normalnego ze wspóïczynnikiem
korelacji r) nie pozwala na uwzglÚdnienie wspóïzaleĝnoĂci ogonów rozkïadów
– nawet jeĝeli rozkïady brzegowe majÈ grube ogony. Z drugiej strony pewne
funkcje powiÈzañ umoĝliwiajÈ modelowanie wspóïzaleĝnoĂci asymptotycznej
nawet dla rozkïadów o cienkich ogonach, jak rozkïad normalny3.
JednÈ z miar zaleĝnoĂci asymptotycznej dwóch zmiennych X i Y sÈ
wspóïczynniki c oraz c– wprowadzone w artykuïach [Ledford, Tawn 1996]
2

Ang. copula. Zob. np. [Nelsen 2006] lub [Cont, Tankov 2004], rozdz. 5.
Zob. [Jondeau, Poon i Rockinger 2007], rozdz. 7.2.3 dla przeglÈdu moĝliwoĂci opisu
wspóïzaleĝnoĂci przy róĝnych funkcjach powiÈzañ. Przykïad uĝycia funkcji powiÈzañ dla
opisu ekstremalnych strat w ubezpieczeniach moĝna znaleěÊ np. w artykule [Jang 2006].
3
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i [Ledford, Tawn 1997] i zastosowane w finansach w [Poon, Rockinger,
Tawn 2004]. Aby wyeliminowaÊ wpïyw rozkïadów brzegowych zmiennych
X i Y, wspóïczynniki te definiuje siÚ na przeksztaïconych zmiennych
(2)

U = FX(X), V = FY(Y)

gdzie FX i FY to dystrybuanty odpowiednio X i Y. Zmienne U i V majÈ
rozkïad jednostajny na przedziale [0,1]. Wspóïczynnik c, okreĂlony wzorem
(3)

| = lim
P^ V 2 u ; U 2 uh ,
u"1

przybiera wartoĂci z przedziaïu [0,1]. Jeĝeli c=0, to zmienne sÈ asymptotycznie niezaleĝne. JeĂli zaĂ c>0, zmienne sÈ asymptotycznie zaleĝne.
ChoÊ wskaěnik c moĝe sïuĝyÊ zarówno do badania asymptotycznej zaleĝnoĂci zmiennych, to jednak w przypadku zmiennych, które sÈ skorelowane, ale nie sÈ asymptotycznie zaleĝne (np. dwuwymiarowa zmienna normalna z niezerowym wspóïczynnikiem korelacji – czyli dwie zmienne
normalne poïÈczone gaussowskÈ funkcjÈ powiÈzañ), wskaěnik ten doĂÊ
wolno zbliĝa siÚ do zera. Testy asymptotycznej zaleĝnoĂci oparte na wspóïczynniku c charakteryzujÈ siÚ niskÈ mocÈ. Sam wspóïczynnik lepiej sïuĝy
raczej jako miara siïy asymptotycznej zaleĝnoĂci zmiennych, o których
skÈdinÈd wiemy, ĝe sÈ powiÈzane.
Wspóïczynnik c–, okreĂlony wzorem
(4)

| = lim
u"1

2 ln P^ U 2 uh
,
ln P^ V 2 u, U 2 uh

przyjmuje wartoĂci z przedziaïu [-1, 1]. WartoĂÊ tego wspóïczynnika mówi
o wspóïzaleĝnoĂci dwóch zmiennych (nie tylko asymptotycznej). W przypadku zmiennych o rozkïadzie normalnym jego wartoĂÊ jest równa wspóïczynnikowi korelacji. Dopiero wartoĂci wskaěnika na poziomie 1 (lub -1
dla przeciwnej wspóïzaleĝnoĂci) pozwalajÈ mówiÊ o asymptotycznej zaleĝnoĂci zmiennych. Para wspóïczynników (c, c–) charakteryzuje rodzaj zaleĝnoĂci miÚdzy zmiennymi. Gdy c–=1, zmienne sÈ asymptotycznie zaleĝne,
zaĂ wielkoĂÊ c opisuje siïÚ tej zaleĝnoĂci (natomiast znak wspóïczynnika
c– mówi o jej kierunku). Jeĝeli zaĂ c–<1, to zmienne sÈ asymptotycznie
niezaleĝne (a co za tym idzie c=0). WielkoĂÊ c– oznacza wówczas siïÚ zaleĝnoĂci miÚdzy zmiennymi w gïównej czÚĂci rozkïadu4.
Aby lepiej zrozumieÊ znaczenie wspóïczynników c i c– rozwaĝmy dwa
przykïady. Jeĝeli dwie zmienne losowe sÈ poïÈczone gaussowskÈ funkcjÈ
powiÈzañ, przedstawionÈ równaniem (1) – jest tak np. dla dwuwymiaro4 Zob. np. [Coles 2001], roz. 8.4, Jondeau, Poon, Rockinger 2007], roz. 7.2 lub [Poon,
Rockinger, Tawn 2004].
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wego rozkïadu normalnego – wówczas c=0 i c–=r, gdzie r jest wspóïczynnikiem korelacji w funkcji powiÈzañ (1). Zatem w takiej sytuacji nie ma
zaleĝnoĂci w ogonach rozkïadów (o ile r<1), zaĂ wspóïczynnik c– opisuje siïÚ powiÈzañ w gïównej czÚĂci rozkïadu. W istocie wspóïczynnik ten
moĝna zastosowaÊ do pomiaru korelacji miÚdzy zmiennymi.
Do modelowania powiÈzañ ogonowych miÚdzy zmiennymi uĝywa siÚ
czÚsto funkcji powiÈzañ z rodziny logistycznej, danych wzorami
C^ y1, y2h = exp 6 -^ y -1 + y -2 h @ ,
1
a

(5)

1
a

a

z parametrem a ∈(0, 1]. Parametr a mierzy zaleĝnoĂÊ miÚdzy zmiennymi:
dla a=1 zmienne sÈ niezaleĝne, zaĂ dla a → 0 zmienne stajÈ siÚ zupeïnie
zaleĝne (tj. Y1=Y2). W przypadku takiej funkcji powiÈzañ c–=1 i c=2–2a,
a zatem faktycznie wystÚpuje zaleĝnoĂÊ ogonowa, a wskaěnik c informuje
o jej sile. Teoretyczne wartoĂci wspóïczynników c i c– dla róĝnych rodzin
funkcji powiÈzañ moĝna znaleěÊ np. w: [Jondeau, Poon, Rockinger], tabela 7.5.
EstymacjÚ wspóïczynników c i c– ze wzglÚdów numerycznych najlepiej
wykonywaÊ nie na danych wyjĂciowych X, Y, czy przeksztaïconych do rozkïadu jednostajnego U, V, ale zastosowaÊ transformatÚ Frécheta:
(6)

S=

-1 ,
ln FX ^ X h

T=

-1 .
ln FY ^ Y h

W szacunkach teoretyczne dystrybuanty FX i FY zastÚpuje siÚ dystrybuantami empirycznymi. Wprowaděmy zmiennÈ Z=min(S, T). Zmienne S
i T majÈ taki sam rozkïad o dystrybuancie FS(s)=exp[–1/s], skÈd wynika,
ĝe
P^ S 2 sh = 1 - e - . 1
s
1
s

(7)

dla odpowiednio duĝego s. W [Ledford, Tawn 1996] pokazano, ĝe
P^ Z 2 sh = P^ S 2 s, T 2 sh = L^ s h s - 1/h

(8)

dla pewnej staïej h, przy czym L(s) jest wolno zmieniajÈcÈ siÚ funkcjÈ5.
Wynika stÈd, ĝe
(9)

| . 2h - 1

dla dostatecznie duĝego s. Do szacowania wspóïczynnika c– moĝna zatem
wykorzystaÊ estymator Hilla wspóïczynnika ksztaïtu rozkïadu wartoĂci
ekstremalnych (zob. np. [Coles 2001]).
5

Tj. limx→∞ L(ax)/L(x)=1 dla kaĝdego a>0.
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Obserwacje z1, …, zn bÚdÈ obserwacjami zmiennej Z. Przez z(j) oznaczamy
j-tÈ statystykÚ pozycyjnÈ (tj. z(1) ≤ z(2) ≤ ... ≤ z(n)) Niech u∈(0, 1) bÚdzie liczbÈ
odpowiednio bliskÈ 1. Przez su oznaczamy empiryczny kwantyl obserwacji
zmiennej Z rzÚdu u, zaĂ ku=nu ( x oznacza najwiÚkszÈ liczbÚ naturalnÈ nie wiÚkszÈ od x) niech bÚdzie numerem odpowiedniej statystyki
pozycyjnej (zatem su=z(ku)). Estymator wspóïczynnika c– dany jest wzorem
(10)

|t =

2
n - ku + 1

n - ku

/ ln ` z s

^n - jh

j=0

j - 1,

zaĂ estymatorem jego wariancji jest
^ |t + 1h
D 2 ^ |t h =
.
n - ku + 1
2

(11)

Estymator c–ˆ ma asymptotycznie rozkïad normalny, a zatem istotnoĂÊ
wspóïczynnika c– moĝna badaÊ, sprawdzajÈc, czy c–ˆ + 1,96D (c–ˆ) ≥ 1 lub
cˆ– + 1,96D (cˆ–) ≤ 1 (przyjmujÈc poziom istotnoĂci 0,05). Wspóïczynnik c moĝna
szacowaÊ, gdy nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy, ĝe c–=1 (lub c–=–1).
Odpowiednim estymatorem jest
|t = su ku ,
n

(12)
zaĂ jego wariancja wynosi
(13)

s 2u ku ^ n - kuh
D 2 ^ |t h =
.
n3

W praktyce jednÈ z najwiÚkszych trudnoĂci jest dobór odpowiedniego kwantyla u. W literaturze najczÚĂciej proponuje siÚ kwantyle rzÚdu 0,9 lub 0,95.
Aby sprawdziÊ poprawnoĂÊ uzyskanych wyników, dobrze jest obliczyÊ estymatory wskaěników dla róĝnych kwantyli i sprawdziÊ stabilnoĂÊ oszacowañ.

2. ZaleĝnoĂci ogonowe w kursach walut
krajów Europy ¥rodkowej i Wschodniej
Badanie dotyczyïo kursów walut jedenastu krajów Europy ¥rodkowo-Wschodniej: polskiego zïotego (PLN), czeskiej korony (CZK), wÚgierskiego forinta
(HUF), estoñskiej korony (EEK), litewskiego lita (LTL), ïotewskiego ïata
(LVL), ukraiñskiej hrywny (UAH), buïgarskiego lewa (BGN), rosyjskiego
rubla (RUB), rumuñskiego leja (RON) i chorwackiej kuny (HRK). Badaniu
poddano kursy tych walut w stosunku do euro. Ostatecznie, w koñcowej
analizie pominiÚto LitwÚ i EstoniÚ – tym pañstwom udaïo siÚ doskonale
wytïumiÊ wahania kursów swoich walut (w ramach mechanizmu ERM II)
podczas kryzysu z przeïomu 2008 i 2009 roku. Warto zauwaĝyÊ, ĝe kurs
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ïotewskiego ïata, mimo ĝe otwa teĝ znajduje siÚ w ERM II, wykazywaï
wystarczajÈcÈ zmiennoĂÊ, by uwzglÚdniÊ tÚ walutÚ w badaniach. Dane obejmowaïy okres od 2 stycznia 2004 do 16 paědziernika 2010. WziÚto do badania Ărednie dzienne kursy walut w stosunku do euro podawane przez NBP.
Okres badañ dobrano tak, aby obejmowaï gwaïtowne spadki kursów badanych walut z koñca 2008 roku. Jak siÚ okazuje dane z tego okresu stanowiÈ
„ogony” w rozkïadach stóp zwrotu badanych walut, a zatem sÈ istotne do
szacowania zaleĝnoĂci asymptotycznych.
Estymatory podane w punkcie 2 powinno siÚ stosowaÊ, gdy obserwacje
pochodzÈ z próby prostej (choÊ symulacje pokazujÈ, ĝe wïasnoĂci tych estymatorów sÈ doĂÊ odporne na zaleĝnoĂci typowe dla danych finansowych, np.
heteroskedastycznoĂÊ6). Dlatego ze stóp zwrotu walut naleĝy najpierw usunÈÊ autokorelacjÚ i efekt ARCH. W danych nie daïo siÚ dostrzec autokorelacji, wiÚc przefiltrowano je ze wzglÚdu na heteroskedastycznoĂÊ – szacujÈ
odpowiedni model typu GARCH, i biorÈc do dalszych obliczeñ reszty z modelu. Tabela 1 zawiera informacje nt. badanych zmiennych. Przedstawiono
w niej typ zastosowanego modelu GARCH (podstawowym kryterium doboru
modelu byïo usuniÚcie heteroskedastycznoĂci, a drugim – kryterium informacyjne Schwarza) oraz dane na temat reszt z modelu – wspóïczynniki
skoĂnoĂci, kurtozÚ oraz wyniki tesu Jarque-Bery (w nawiasie podano teĝ
statystykÚ p dla testu). Wyniki przedstawione w tabeli wskazujÈ wyraěnie,
ĝe rozkïad serii nie jest normalny – ĝadna z serii nie przeszïa testu JarqueBery poziomie istotnoĂci 1%. WartoĂci kurtozy wskazujÈ, ĝe rozkïady zmiennych sÈ leptokurtyczne, a zatem zasadne jest rozwaĝenie ich zaleĝnoĂci
asymptotycznych.
Dla wszystkich szeregów obliczono statystyki ĉ i c–ˆ oraz ich odchylenia
standardowe. Dla sprawdzenia stabilnoĂci wyników do obliczeñ stosowano
kwantyle z przedziaïu od 0,85 do 0,99. W badanych zmiennych nie dostrzeĝono odwrotnej zaleĝnoĂci (wszystkie waluty miaïy tendencjÚ do ruchów
w tym samym kierunku), zatem obliczono jedynie wspóïczynniki dla górnych i dolnych ogonów, pomijajÈc wspóïczynniki „mieszane” (wspóïzaleĝnoĂÊ
górnego ogona jednej zmiennej i dolnego ogona drugiej).
Tabela 2 przedstawia oszacowania wspóïczynników c– dla kwantyla 0,95
dla wszystkich par zmiennych oraz odchylenia standardowe tych estymatorów. Pary, dla których wykryto istotnÈ statystycznie wspóïzaleĝnoĂÊ zdarzeñ ekstremalnych (przy poziomie istotnoĂci 0,05) zostaïy pogrubione.
Jak widaÊ jest 7 takich par dla górnych ogonów rozkïadów i 7 dla dolnych
ogonów. Wykryto wspóïzaleĝnoĂÊ miÚdzy PLN i CZK, PLN i HUF, CZK
i HUF oraz miÚdzy LVL i RUB dla ogonów zarówno górnych, jak i dolnych.
Dla par HUF/HRK, LVL/HRK oraz UAH/HRK wykryto wspóïzaleĝnoĂci
tylko dla górnych ogonów rozkïadów (tj. przy aprecjacji walut), natomiast
dla par CZK/BGN, HUF/BGN i PLN/BGN wykryto zaleĝnoĂci dla dolnych
6

Patrz np. [Quintos, Fan, Phillips 2001].
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ogonów (deprecjacja walut). Warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe testy wskazujÈ na
obecnoĂÊ wspóïzaleĝnoĂci – i to zarówno dla górnych jak i dolnych ogonów
– miÚdzy walutami wszystkich pañstw grupy wyszechradzkiej, które nie
przyjÚïy euro (PLN, CZK, HUF).
Tabela 1
WïasnoĂci badanych szeregów danych
Szereg

Model

SkoĂnoĂÊ

Kurtoza

Statystyka
J-B

PLN

GARCH(1,1)

-0,2684

9,0260

2238,74

CZK

GARCH(1,1)

-0,0364

9,9935

2991,96

HUF

GARCH(1,0)

-0,4387

11,8639

4852,91

LVL

ARMA(2,2)-FIEGARCH(2,2)

0,3766

12,8727

5988,44

UAH

GARCH(1,0)

-1,8568

79,0725

354816,63

BGN

GARCH(1,0)

-20,4598

509,5474

15797188,29

RUB

GARCH(2,1)

-0,8385

12,5713

5775,50

RON

GARCH(1,1)

-0,2119

7,2081

478,49

HRK

EGARCH(1,1)

0,7397

15,6991

3105,65

½ródïo: Obliczenia wïasne

W tabeli 3 przedstawiono oszacowania wspóïczynnika c (wskazujÈcego
siïÚ powiÈzañ w ogonach rozkïadów) oraz odchylenia standardowe tych
estymatorów dla wszystkich par walut, w których test oparty na wspóïczynniku c– wykazaï istnienie takiej zaleĝnoĂci (pogrubione pozycje w tabeli 2). Podobnie jak szacunki wspóïczynnika c–, obliczenia wykonano dla
kwantyli rzÚdu 0,95. Jak widaÊ, oszacowane wartoĂci wspóïczynników mieĂciïy siÚ w przedziale od 0,1921 do 0,4799, co oznacza zaleĝnoĂci o Ăredniej
sile. W tabeli widaÊ takĝe, ĝe na ogóï silniejsze byïy zaleĝnoĂci w dolnych
niĝ w górnych ogonach rozkïadów, co oznacza wiÚksze powiÈzania walut
w przypadku duĝych spadków ich wartoĂci (kryzysów walutowych) niĝ
w przypadku duĝych wzrostów. Naleĝy teĝ zwróciÊ uwagÚ na duĝe wartoĂci wspóïczynników c dla par, w których jednÈ z walut jest PLN – dotyczy
to zwïaszcza dolnych ogonów. W przypadku pary PLN/HUF wspóïczynnik
ten przyjÈï najwyĝszÈ z otrzymanych wartoĂci (0,4799), a w przypadku
par PLN/CZK i PLN/BGN byï powyĝej 0,4.
Wszystkie przedstawione wyniki otrzymane byïy przy przyjÚciu kwantyla rzÚdu 0,95 (tj. u=0,95 we wzorach (10) i (12)). Naturalnie nasuwa
siÚ pytania, w jaki sposób wyniki zaleĝÈ od przyjÚtego kwantyla. W celu
rozstrzygniÚcia tej wÈtpliwoĂci, przeprowadzono analizÚ wraĝliwoĂci wyni-
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ków ze wzglÚdu na rzÈd kwantyla. Dla wszystkich par walut wyznaczono
oszacowania wspóïczynników c i c– oraz ich odchylenia standardowe dla
róĝnych kwantyli – od 0,85 do 0,99. Wyniki przedstawiono na odpowiednich
wykresach. Z braku miejsca nie przedstawiamy wszystkich 36 otrzymanych
wykresów, a jedynie kilka z nich – pozostaïe sÈ dostÚpne u autora.
Tabela 2
Oszacowania wspóïczynników c– (c–ˆ) i ich odchylenia standardowe – σ(c–ˆ)
Górny ogon
Para

c–

σ(c–)

Dolny ogon
c–

σ(c–)

Górny ogon
Para

c–

σ(c–)

Dolny ogon
c–

σ(c–)

1,0704 0,2423 0,9130 0,2239 HUF/RUB

0,3301 0,1557

0,3113 0,1535

PLN/HUF 0,9919 0,2331 0,7320 0,2027 HUF/RON

0,3772 0,2435

0,1589 0,2049

PLN/CZK

0,5612 0,3255 -0,3399 0,1376

-0,0966 0,1057

PLN/UAH

0,3447 0,1574

PLN/BGN

0,5076 0,1764 0,9389 0,2269 LVL/BGN

-0,2273 0,0904 -0,1043 0,1041

PLN/RUB

0,2593 0,1474

0,6084 0,1883 LVL/RUB

0,8186 0,2128 0,9056 0,2215

PLN/RON

0,4733 0,2604

0,3973 0,2470 LVL/RON

-0,0848 0,1618

0,1753 0,2046

PLN/HRK

0,1146 0,2324

0,0709 0,2233 LVL/HRK

0,5584 0,3249

0,0990 0,2292

CZK/HUF 1,0479 0,2397 0,7549 0,2054 UAH/BGN

0,2911 0,1511

0,3548 0,1586

CZK/LVL

0,0951 0,1282

0,0947 0,1281 UAH/RUB

0,2879 0,1497

0,3391 0,1567

CZK/UAH

0,5294 0,1790

0,1970 0,1401 UAH/RON -0,0186 0,1735

0,1132 0,1968

CZK/BGN

0,5993 0,1872 0,9018 0,2226

CZK/RUB

0,4135 0,1654

CZK/RON

0,4761 0,2609

CZK/HRK

0,2368 0,2579 -0,0685 0,1942 BGN/HRK

0,0719 0,2235 -0,1495 0,1736

HUF/LVL

0,0466 0,1225

0,1278 0,1320 RUB/RON

0,2100 0,2139

0,0952 0,1936

HUF/UAH

0,4187 0,1660

0,1698 0,1369 RUB/HRK

0,1232 0,2342

0,3374 0,2789

HUF/
BGN

0,5281 0,1788 0,6684 0,1953 RON/HRK

½ródïo: Obliczenia wïasne

0,0665 0,1248

HUF/
HRK

PLN/LTV

0,4220 0,1664 LVL/UAH

UAH/
HRK

0,2591 0,1474

0,1903 0,1393

0,4788 0,3083

0,3792 0,2876

0,4442 0,1679 BGH/RUB

0,1388 0,1324

0,3311 0,1558

0,1535 0,2039 BGN/RON

0,3282 0,2348

0,4781 0,2613

0,0802 0,2252 -0,0472 0,1945
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Tabela 3
Oszacowania wspóïczynników c (ĉ ) i ich odchylenia standardowe (σ(ĉ ))
Górny ogon
Para

Dolny ogon
σ(ĉ )

ĉ

σ(ĉ )

ĉ

PLN/CZK

0,3160

0,0361

0,4071

0,0464

PLN/HUF

0,4211

0,0480

0,4799

0,0547

PLN/BGN

–

–

0,4432

0,0506

CZK/HUF

0,3022

0,0345

0,3806

0,0434

CZK/BGN

–

–

0,2958

0,0338

HUF/BGN

–

–

0,3376

0,0385

HUF/HRK

0,2131

0,0433

–

–

LVL/RUB

0,3552

0,0406

0,3062

0,0345

LVL/HRK

0,2084

0,0424

–

–

UAH/HRK

0,1921

0,0390

–

–

½ródïo: Obliczenia wïasne

Rysunki 1–5 przedstawiajÈ wspóïczynniki zaleĝnoĂci ogonowej dla wybranych par walut. Czarna ciÈgïa linia przedstawia wartoĂÊ estymatora c–ˆ.
Linie kropkowane reprezentujÈ przedziaï–––ufnoĂci dla wspóïczynnika c– przy
–– –
poziomie ufnoĂci 95% (tj. c–ˆ ±1,96 · √ D2 (c–ˆ)). Czerwona, pozioma linia to
1. JeĂli wyĝsza z kropkowanych linii znajduje siÚ powyĝej tego poziomu,
oznacza to, ĝe nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o asymptotycznej
zaleĝnoĂci ogonów rozkïadów (c–=1). Linia kreskowana przedstawia wartoĂci estymatora ĉ. Dla kaĝdej pary walut przedstawiono wyniki zarówno
dla górnych ogonów (wykresy na górze), jak i dla dolnych (wykresy
poniĝej).
Rysunki 1–3 przedstawiajÈ wyniki obliczeñ dla trzech pañstw grupy
wyszechradzkiej. Jak ïatwo zauwaĝyÊ, wniosek o istnieniu zaleĝnoĂci w ogonach rozkïadów (zarówno górnych, jak i dolnych) jest na ogóï odporny na
zmianÚ zaïoĝonego kwantyla. W prawie wszystkich wykresach górna kropkowana linia prawie wszÚdzie znajduje siÚ powyĝej poziomu 1, co oznacza
istnienie zaleĝnoĂci. Pewne wÈtpliwoĂci moĝna mieÊ jedynie co do dolnych
ogonów dla pary PLN/HUF, dla której górny koniec przedziaïu ufnoĂci
w wiÚkszoĂci przypadków jedynie nieznacznie przekracza wartoĂÊ 1.
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Rysunek 1
Wspóïczynniki zaleĝnoĂci ogonowej, PLN/CZK
Górne ogony
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½ródïo: Obliczenia wïasne.

Rysunek 2
Wspóïczynniki zaleĝnoĂci ogonowej, PLN/HUF
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Rysunek 3
Wspóïczynniki zaleĝnoĂci ogonowej, CZK/HUF
Górne ogony
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½ródïo: Obliczenia wïasne.

Rysunek 4
Wspóïczynniki zaleĝnoĂci ogonowej, CZK/BGN
Górne ogony
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Rysunek 5
Wspóïczynniki zaleĝnoĂci ogonowej, RON/HRK
Górne ogony
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½ródïo: Obliczenia wïasne.

Rysunek 4 przedstawia wyniki dla pary CZK/BGN (czeska korona i buïgarski lew). Wedïug Tabeli 2, dla kwantyla 0,95 wykryto zaleĝnoĂÊ jedynie
dla dolnych ogonów. Jednak Rysunek 4 pokazuje, ĝe zmiana kwantyla
spowodowaïaby wykrycie zaleĝnoĂci takĝe dla górnych ogonów – w okolicach
wartoĂci 0,95 linia kropkowana ma niewielkie „obniĝenie”.
Rysunek 5 przedstawia wykres dla pary PLN/LTL (polski zïoty i litewski lit). W przypadku tej pary nie wykryto ĝadnych zaleĝnoĂci asymptotycznych – ani w górnych, ani w dolnych ogonach. Rysunek 5 pokazuje
wyraěnie, ĝe wynik ten jest odporny ze wzglÚdu na wybór kwantyla.

3. Badanie kierunków przenoszenia wstrzÈsów
Wspóïczynniki korelacji ogonowej informujÈ jedynie o istnieniu powiÈzañ,
ale nie mówiÈ nic na temat przyczynowoĂci. Na ich podstawie nie moĝna
wnioskowaÊ, czy zmiany jednej zmiennej oddziaïujÈ na drugÈ, czy kierunek
oddziaïywania jest odwrotny, czy teĝ moĝe istnieje wspóïzaleĝnoĂÊ i zmienne oddziaïujÈ wzajemnie na siebie. W literaturze dotyczÈcej kryzysów
finansowych obszernie opisano zjawisko przenoszenia siÚ zmiennoĂci –
„zaraĝania” (ang. contagion) – polegajÈce na tym, ĝe zwiÚkszona zmiennoĂÊ
na jednym rynku („zaraĝajÈcym”) przenosi siÚ na inny rynek („zaraĝany”).
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Zaproponowano wiele metod testowania przenoszenia zmiennoĂci i „zaraĝania”. Wykorzystywano modele wyboru dyskretnego, modele GARCH,
modelowania oparte na ïañcuchach Markowa, a takĝe korzystano z testów
reakcji na nieprzewidywalne informacje. PrzeglÈd tych metod moĝna znaleěÊ w artykule [Dungey, Fry, Gonzáles-Hermosillo, 2003]. W tej pracy
skorzystamy z modelu ukrytych ïañcuchów Markowa oraz z testu reakcji
na szoki opisanego w [Sola, Spagnolo, Spagnolo, 2002] . Metoda ta zostaïa zaproponowana w [Gallo, Otranto, 2005] do analizy przenoszenia zmiennoĂci miÚdzy rynkami finansowymi róĝnych krajów. W artykule [Kliber,
2006] wykorzystano jÈ do analizy przenoszenia zmiennoĂci wzdïuĝ krzywej
dochodowoĂci w Polsce.
Niech xt i yt oznaczajÈ zmiennoĂci kursów dwóch walut. Kaĝdy z tych
procesów moĝe znajdowaÊ siÚ w jednym z dwóch stanów – w stanie normalnym (niĝszej zmiennoĂci) l, lub w stanie „pobudzonym” (wyĝszej zmiennoĂci) h. Stany te oznaczymy xh i xl dla procesu xt oraz yh i yl dla procesu
yt. W kaĝdym stanie zmienna ma rozkïad normalny, ale parametry tego
rozkïadu (wartoĂÊ oczekiwana i wariancja) zaleĝÈ od stanu, w jakim zmienna siÚ znajduje. Ècznie moĝliwe sÈ zatem cztery stany systemu: (xh, yh),
(xh, yl), (xl, yh), (xl, yl) – ponumerujemy je wïaĂnie w takiej kolejnoĂci.
Proces zmiany stanów jest ïañcuchem Markowa z macierzÈ przejĂcia Π.
Naleĝy zwróciÊ uwagÚ, ĝe stany systemu nie sÈ obserwowalne – moĝna
obserwowaÊ jedynie realizacje zmiennych xt i yt. Przedstawiony model zalicza siÚ zatem do modeli typu ukrytych ïañcuchów Markowa (ang. hidden
Markov chains) lub modeli ze zmianÈ reĝimów (ang. regime switching).
Jeĝeli zmiennoĂÊ przenosi siÚ z procesu xt na proces yt, to proces yt
przyjmuje stan, w jakim xt znajdowaï siÚ poprzednio, co oznacza, ĝe macierz
przejĂcia ma postaÊ
R
V
0 W
S p1 0 1 - p1
S p1 0 1 - p1
0 W
(14)
.
P=S
0
p
0
1
p2 WW
2
S
S 0 p2
0
1 - p2 W
T
X
Jak ïatwo zauwaĝyÊ taka postaÊ macierzy przejĂcia oznacza, ĝe jeĝeli
zmienna xt byïa w stanie normalnym, to w nastÚpnym okresie zmienna yt
jest w stanie normalnym, natomiast „pobudzony” stan zmiennej xt przenosi siÚ w nastÚpnym okresie na „pobudzony” stan zmiennej yt.
Do sprawdzania, czy macierz przejĂcia rzeczywiĂcie ma postaÊ (14) posïuĝymy siÚ testem ilorazu wiarygodnoĂci. Przedstawiony model estymujemy
dwukrotnie, posïugujÈc siÚ metodÈ najwiÚkszej wiarygodnoĂci. W pierwszej
estymacji przyjmujemy, ĝe elementy macierzy przejĂcia Π mogÈ przyjmowaÊ
dowolne wartoĂci, a w drugiej estymacji przyjmujemy macierz przejĂcia
postaci (14), a zatem nakïadamy odpowiednie restrykcje na parametry
modelu. Oznaczmy przez L i L* maksymalny logarytm wiarygodnoĂci odpowiednio dla modelu bez restrykcji i modelu z restrykcjami. Wiadomo (zob.
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np. [Maddala, 2006]), ĝe wielkoĂÊ 2(L–L*) ma asymptotyczny rozkïad c2J,
przy czym liczba stopni swobody J jest równa liczbie narzuconych restrykcji, czyli w naszym przypadku 10. HipotezÈ zerowÈ w tym teĂcie jest to,
ĝe rzeczywiste dane sÈ generowane przez proces odpowiadajÈcy modelowi
z restrykcjami, natomiast hipotezÈ alternatywnÈ – ĝe restrykcje sÈ nieuprawnione.

4. Wyniki kierunku transmisji dla walut
wybranych krajów Europy ¥rodkowej
Opisanemu powyĝej badaniu poddaliĂmy kursy czterech walut, dla których
dostÚpne sÈ dane wysokiej czÚstotliwoĂci. Byïy to: zïoty polski, czeska
korona, wÚgierski forint i rumuñski lej. WykorzystaliĂmy notowania dziesiÚciominutowe od 1 wrzeĂnia 2008 do 16 paědziernika 2009, czyli za
okres obejmujÈcy kryzysy walut w Europie ¥rodkowej. Na podstawie dziesiÚciominutowych stóp zwrotu obliczono dla kaĝdego dnia zmiennoĂÊ zrealizowanÈ, zgodnie ze wzorem:
n

(15)

RVt = / r t2,i ,
i=1

gdzie rt,i jest i-tÈ dziesiÚciominutowÈ stopÈ zwrotu w dniu t, a n oznacza
liczbÚ Ăróddziennych stóp zwrotu. Otrzymane dane o zrealizowanej wariancji wykorzystano do estymacji modelu opartego na ukrytych ïañcuchach
Markowa, a nastÚpnie przeprowadzono testy restrykcji. Wyniki badania
przedstawia Tabela 4. Znak plus lub minus w odpowiednim polu tabeli
oznacza istnienie lub brak przenoszenia zmiennoĂci w odpowiednim kierunku. Znak plus oznacza brak podstaw do odrzucenia hipotezy o restrykcjach (14) macierzy przejĂcia (przy poziomie istnoĂci 0,05 lub 0,10), co
oznacza brak podstaw do odrzucenia hipotezy o zaraĝaniu. Znak minus
oznacza koniecznoĂÊ odrzucenia hipotezy o zaraĝaniu (przy odpowiednim
poziomie istotnoĂci).
Jak widaÊ z tabeli 4 przy poziomie istotnoĂci 0,05 wykryto cztery kierunki transmisji: PLN wpïywa na CZK i HUF, zaĂ CZK i RON wpïywajÈ
na siebie nawzajem. Te wzajemne wpïywy czeskiej korony i rumuñskiego
ïata najprawdopodobniej sÈ wynikiem przypadkowym, gdyĝ zwiÚkszajÈc
istotnoĂÊ do 0,10 naleĝy odrzuciÊ hipotezÚ o ich istnieniu. Hipoteza o wpïywie polskiego zïotego na walutÚ czeskÈ i wÚgierskÈ jest odporna na zwiÚkszenie poziomu istotnoĂci.
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Tabela 4
Wyniki testów przenoszenia zmiennoĂci
Kierunek transmisji

α=0,05

α=0,10

PLN → CZK

+

+

PLN → HUF

+

+

PLN → RON

–

–

CZK → PLN

–

–

CZK → HUF

–

–

CZK → RON

+

–

HUF → PLN

–

–

HUF → CZK

–

–

HUF → RON

–

–

RON → PLN

–

–

RON → CZK

+

–

RON → HUF

–

–

½ródïo: Obliczenia wïasne

Zakoñczenie
Otrzymane wyniki sugerujÈ, ĝe w przypadku pewnych par walut wystÚpujÈ wyraěne zaleĝnoĂci zdarzeñ ekstremalnych. ZaleĝnoĂci te sÈ silniejsze
dla dolnych ogonów (spadków cen walut) niĝ dla górnych (wzrostów cen).
Najsilniejsza jest zaleĝnoĂÊ miÚdzy PLN a HUF, a w drugiej kolejnoĂci –
miÚdzy PLN a CZK. Nie wykryto zaleĝnoĂci w ogonach miÚdzy UAH
a pozostaïymi walutami (lub zaleĝnoĂci te sÈ maïe).
Wyniki sugerujÈ teĝ, ĝe byïoby przesadÈ mówiÊ, ĝe inwestorzy traktujÈ
caïy region jako pewnÈ caïoĂÊ i „stadnie” wycofujÈ siÚ z inwestycji w waluty krajów regionu. ZaleĝnoĂci w ogonach rozkïadów odkryto tylko w 14
przypadków z moĝliwych 72. Niekiedy jednak zaleĝnoĂci te sÈ bardzo wyraěne – dotyczy to trójki krajów: Polska, Czechy, WÚgry.
OsobnÈ sprawÈ jest kierunek zaleĝnoĂci. Przeprowadzone badania
pozwoliïy wykryÊ „transfer” zmiennoĂci kursu walutowego od polskiego
zïotego do czeskiej korony i wÚgierskiego forinta (a wiÚc w grupie krajów,
gdzie wykryto najwiÚksze zaleĝnoĂci ogonowe). Pozwala to zaryzykowaÊ
tezÚ, ĝe to wïaĂnie te trzy kraje (Polska, Czechy, WÚgry) sÈ traktowane
jako pewien jednolity region, przy czym Polska (byÊ moĝe jako kraj najwiÚkszy) jest postrzegana jako lider, przez co sygnaïy w kursie polskiego
zïotego przenoszÈ siÚ na kursy pozostaïych dwóch walut.
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Summary
In the paper we try to analyze the connection in the tail distributions of
11 Central and East European currencies. We aim to check how the current
changes in one of these currencies influences other ones. We use tail dependence coefficients to measure this. Then we try to establish the direction of
the transition using hidden Markov chain models based on intraday data.
We postulate that there are huge interdependences among three countries:
Poland, Czech Republic and Hungary with Poland as the leading country.
Keywords: currency crises, contagion, tail dependences

