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Wprowadzenie 

Niezabezpieczony parytet stóp procentowych (UIP) jest elementem wielu 
ważnych modeli kursów walutowych. Parytet stóp procentowych przyjmuje, że 
waluty krajów o wysokich stopach procentowych osłabiają się, a waluty 
krajów o niskich stopach procentowych umacniają się. Zależność ta prawdziwa 
jest jednak tylko wówczas, gdy uczestnicy rynku zachowują się racjonalnie 
oraz mają neutralny stosunek do ryzyka. W rzeczywistości obserwuje się 
odmienny kierunek zależności między stopami procentowymi a wartością 
walut. Istnieje bowiem tendencja do aprecjacji walut wysoko oprocentowanych 
oraz deprecjacji walut nisko oprocentowanych (Misztal, 2010). Zjawisko to 
znane jest w literaturze jako „anomalia premii forward”. Można wyróżnić dwa 
główne podejścia wyjaśniające „anomalię premii forward” (Sarno, 2005). 
Zgodnie z pierwszym podejściem, parytet stóp procentowych nie jest 
zachowany, gdyż nie jest spełniony warunek racjonalności oczekiwań 
inwestorów. Z kolei w drugim podejściu parytet stóp procentowych nie jest 
zachowany, gdyż nie jest spełniony warunek neutralności inwestorów do 
ryzyka. W podejściu tym zakłada się, że inwestorzy mają awersję do ryzyka 
i oczekują wyższej, niż różnica w stopach procentowych, stopy zwrotu 
z inwestycji w walucie zagranicznej. Odrzucenie hipotezy niezabezpieczonego 
parytetu stóp procentowych wynika wówczas z istnienia niezerowej premii za 
ryzyko. Rozważania przeprowadzone w referacie dotyczą modelowania premii 
za ryzyko na rynku walutowym. Założono, że inwestorzy mają racjonalne 
oczekiwania.  

W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost zainteresowania 
walutową strategią spekulacyjną „carry trade”. Ta spekulacyjna gra polega na 
zadłużeniu się w walucie kraju o niskich stopach procentowych (Japonia, 
Szwajcaria itp.) a następnie ulokowaniu uzyskanych środków w kraju o 
wysokich stopach procentowych (np. Australia, Nowa Zelandia itp.) (Baillie, 
Chang 2011). Zyskowność tych strategii jest sprzeczna z teorią 
niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych. Zgodnie z parytetem UIP nie 
powinna istnieć bowiem żadna systematyczna różnica w stopie zwrotu 
z kapitału w walucie krajowej i w walucie zagranicznej. Z uwagi na fakt, iż jen 
japoński jest najbardziej popularną niskooprocentowaną walutą 
wykorzystywaną w strategii „carry trade”, przeprowadzone w artykule badania 
opierają się właśnie na analizie tego rynku walutowego. 

W referacie dokonano próby wyjaśnienia zjawiska anomalii premii 
forward na rynku jena japońskiego. W pierwszej części zweryfikowano 



hipotezę niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych dla wybranych 
kursów jena japońskiego. A następnie sprawdzono, czy odchylenia kursu 
walutowego od poziomu wynikającego z parytetu UIP można wyjaśnić 
istnieniem niezerowej premii za ryzyko. Badania przeprowadzono dla trzech 
par walutowych tj. JPY/USD, JPY/EUR, JPY/AUD w okresie od stycznia 2000 
do grudnia 2012 r. przy użyciu danych o częstotliwości miesięcznej. Celem 
referatu jest sprawdzenie słuszności hipotezy niezabezpieczonego parytetu stóp 
procentowych na rynku jena japońskiego oraz identyfikacja premii za ryzyku 
na tym rynku. Główne hipotezy badawcze postawione w referacie to: 
Hipoteza 1. Niezabezpieczony parytet stóp procentowych na rynku jena 
japońskiego nie jest zachowany. 
Hipoteza 3. Na rynku jena japońskiego istnieje niezerowa premia za ryzyko 
Hipoteza 4. Zjawisko „anomalii premii forward” na rynku jena japońskiego 
wynika z dużego zaangażowania inwestorów w walutowe strategie 
spekulacyjne „carry trade”. 
 
Anomalia premii forward na rynku walutowym 

Niezabezpieczony parytet stóp procentowych (UIP) zakłada, że relacja 
oczekiwanego kursu walutowego i bieżącego kursu walutowego jest równa 
relacji stóp procentowych w kraju waluty bazowej i kwotowanej.  
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gdzie wyrażenie )( tktSE   oznacza rynkowe oczekiwania odnośnie 
kształtowania się walutowego kursu kasowego w czasie t+k ( ktS  ), 
wykorzystując informację dostępną w czasie t, tS  odzwierciedla wartość 
walutowego kursu kasowego w czasie t oraz tr  i *

tr oznaczają nominalne stopy 
procentowe waluty kwotowanej i waluty bazowej.  

Z uwagi na fakt, że trudno jest oszacować przyszłe oczekiwania odnośnie 
kształtowania się kursu kasowego ktS  , przy weryfikacji hipotezy parytetu UIP 
zakładana jest racjonalność oczekiwań uczestników rynku. Hipotezę 
o racjonalnym zachowaniu człowieka jako podmiotu gospodarczego 
sformułował jako pierwszy John F. Muth w 1961 r., w artykule pt. „Rational 
Expectations and the Theory of Price Movements”. Zaproponowana przez 
Mutha (1961) mocna wersja hipotezy racjonalnych oczekiwań zakłada, że 
oczekiwania podmiotów co do zmiennych ekonomicznych będą się równać 
rzeczywistej wartości tych zmiennych skorygowanej o błąd prognozy. Ponadto, 
błędy prognozy wynikające z racjonalnych oczekiwań są losowe o średniej 
równej zero, nie są skorelowane ze zbiorem informacji dostępnym w czasie 
formułowania oczekiwań oraz mają najniższą wariancję w porównaniu 
z innymi modelami prognostycznymi (Snowdon i inni, 1998). W nawiązaniu 



do parytetu UIP, teoria racjonalnych oczekiwań mówi że, przyszła wartość 
kursu kasowego w momencie t+k jest równa oczekiwaniom odnośnie 
kształtowanie się kursu spot w czasie t+k.  

  ktkttkt SES   )(    (2) 
gdzie kt  oznacza biały szum, nieskorelowany z informacją dostępną w czasie 
t. 

Zakładając, że uczestnicy rynku mają racjonalne oczekiwania oraz są 
neutralni wobec ryzyka, niezabezpieczony parytet stóp procentowych może 
być testowany w oparciu o poniższą funkcję regresji.  

kttttkt rrss    )( *
 (3)  

gdzie ts  i kts   odzwierciedlają odpowiednio wartość logarytmu naturalnego 
walutowego kursu kasowego obowiązującego w czasie t i w czasie t+k, tr  i *

tr  
oznaczają nominalne stopy procentowe waluty kwotowanej i waluty bazowej 
natomiast kt  to składnik losowy, niezależny od informacji Ω dostępnej 
w czasie t.  

Jeśli parytet UIP jest spełniony to wówczas parametr β w równaniu 
regresji (3) powinien być równy jedności (β = 1), a parametr α powinien 
wynosić zero (α = 0). Hipoteza zerowa niezabezpieczonego parytetu stóp 
procentowych zapisywana jest wówczas następująco 1,0:0  H . Wielu 
badaczy koncentruje się tylko na parametrze β podczas weryfikacji hipotezy 
UIP. Badania empiryczne przeprowadzone w oparciu o funkcje regresji (3) 
wskazują, że parametr β jest z reguły bliższy wartości „-1” a nie „1” (Froot, 
Thaler, 1990). Negatywną wartość β uzyskali m.in. Fama (1984), Froot 
i Frankel (1989), McCallum (1994). Należy pokreślić, że ujemny parametr β 
przeczy teorii niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych. Parytet stóp 
procentowych przyjmuje bowiem, że waluty krajów o wysokich stopach 
procentowych osłabiają się, a waluty krajów o niskich stopach procentowych 
umacniają się. Jeżeli tendencja ta jest zachowana to wówczas parametr β 
w modelach regresji (3) powinien przyjmować wartości dodatnie. 
W rzeczywistości istnieje jednak tendencja do aprecjacji walut wysoko 
oprocentowanych oraz deprecjacji walut nisko oprocentowanych, co z kolei 
powoduje, że parametr β przyjmuje wartości ujemne zamiast dodatnich. 
W przypadku ujemnego parametru β mamy do czynienia z tzw. „anomalią 
premii forward” (ang. Forward Premium Puzzle lub Forward Discount Puzzle) 
(Frydman, Goldberg, 2009).  Anomalia premii forward może wynikać z tego, 
że inwestorzy nie mają racjonalnych oczekiwań lub/i nie są neutralni wobec 
ryzyka. W referacie założono racjonalne oczekiwania inwestorów. Przyjęto 
natomiast, że odchylenia kursu walutowego od poziomu wynikającego 
z parytetu UIP mogą wynikać z istnienia niezerowej premii za ryzyko na 
badanym rynku. 



 W literaturze przedmiotu istnieją dwa główne podejścia objaśniające 
wpływ premii za ryzyko na wahania kursów walutowych. W pierwszym z nich 
wykorzystuje się ekonometryczne modele wariancji warunkowej. Natomiast 
w drugim podejściu kładzie się nacisk na strukturyzację zależności 
determinujących premię za ryzyko i stosuje się modele oparte na 
stochastycznych czynnikach dyskontujących (ang. stochastic discount factors 
SDF lub pricing kernels). (Kelm, 2011) W referacie premia za ryzyko 
objaśniana jest za pomocą modeli klasy ARCH-M (autoregressive conditional 
heteroscedasticity in mean). Modele te opisują zależności pomiędzy zwrotem 
z instrumentu finansowego a zmieniającym się w czasie ryzykiem mierzonym 
wariancją warunkową. Większa wariancja kursu walutowego oznacza większą 
niepewność zysków, a tym samym większą premię za ryzyko oczekiwaną 
aktualnie przez inwestorów (Engle i in. 1987). W modelach klasy ARCH-M 
zależność wynikająca z niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych ma 
charakter warunkowy względem zmiennej premii za ryzyko. Engle, Lilien 
i Robins (1987), jako jedni z pierwszych, opisali zastosowanie modeli klasy 
ARCH-M w wyjaśnianiu premii za ryzyko na rynku walutowym. W referacie, 
w badaniu premii za ryzyko na rynku jena japońskiego zastosowano model 
component GARCH-in-mean (CGARCH-M) uwzględniający efekt asymetrii. 
Zmienność w modelach CGARCH podzielona jest na dwa komponenty, tj. 
długoterminowy trend i krótkoterminowe odchylenia od trendu. 
Długoterminowy trend to stały element zmienności, który odzwierciedla szoki 
wywołane fundamentalnymi czynnikami ekonomicznymi. Krótkoterminowy 
trend, to z kolei przemijający, chwilowy element, który wywołany jest 
zmianami w nastrojach rynkowych. Zastosowanie modelu component 
GARCH-in-mean w wyjaśnianiu premii za ryzyko na rynku walutowym 
przedstawili Li, Ghoshray and Morley (2012).  
 W literaturze przedmiotu dotyczącej modelowania kursu walutowego 
premia za ryzyko definiowana jest często jako różnica między terminowym 
kursem walutowym (forward) ustalonym w momencie t dla kontraktów 
wygasających w momencie t+k oraz oczekiwanym w momencie t przyszłym 
kursem kasowym obowiązującym w czasie t+k (4) (Engel, 1996).  
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gdzie )(k
tf  to logarytm terminowego kursu walutowego ustalonego 

w momencie t dla kontraktów wygasających w momencie t+k, )( tktsE   to 
oczekiwana w momencie t wartość logarytmu przyszłego walutowego kursu 
kasowego kts  , zależna od informacji Ω dostępnej w czasie t, natomiast ktp   
to oczekiwana w momencie t premia za ryzyko na moment t+k. 
 Przyjmuje się, że błąd oczekiwań inwestorów ( t ) to różnica między 
oczekiwanym i rzeczywistym kasowym kursem walutowym (spot): 
    tttt ssE   )( 1     (5) 



Z kolei dyskonto forward ( td ) to różnica między kursem terminowym 
(forward) i kursem kasowym (spot): 
    ttt sfd  1      (6) 
Z równania (4), (5) i (6) wynika, że premia forward ( td ) może być 
przedstawiona jako suma premii za ryzyko ( tp ) i zmiennej losowej ( t ). 
W referacie wykorzystano model CGARCH-M uwzględniający efekt asymetrii 
(7). 
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gdzie 1tf to walutowy kurs terminowy forward w czasie  t-1, ts to walutowy 
kurs kasowy spot w czasie t, tp  to premia za ryzyko złożona ze stałego 
komponentu ( 0 ) oraz ze zmiennego w czasie komponentu ( 2

th ),  Xt to 
wektor zmiennych niezależnych, t  to błąd niezależny od informacji dostępnej 
w czasie t-1, 2

th  to wariancja warunkowa, td  to zmienna zero-jedynkowa 
odzwierciedlająca efekt asymetrii ( 1td  dla 0t  oraz 0td  w 
przeciwnym wypadku), tq  to długoterminowy komponent, tt qh 2  to 
krótkoterminowy komponent. 
 
Wstępne wyniki badań 

Testowanie niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych na rynku jena 
japońskiego przeprowadzono w oparciu o model regresji (3). Badania wykonano dla 
trzech par walutowych tj. JPY/USD, JPY/EUR, JPY/AUD w okresie od stycznia 2000 
do grudnia 2012 r. przy użyciu danych o częstotliwości miesięcznej. Wyniki 
oszacowań modelu regresji (3) dla badanych kursów walutowych zostały 
przedstawione w tabeli 1.  

 

 

 



Tabela 1. Wyniki testowania niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych na 
rynku jena japońskiego w oparciu o model regresji (3). 

  USDJPY EURJPY AUDJPY 
α β α β α β 

α, β 0,00 -0,08 0,00 0,09 0,069** 1,35** 

t -0,81 -0,70 0,53 0,39 3,48 3,42 
  179,49** 78,08** 213,10** 
N 156 156 156 

LM 21,23* 6,18 8,47 

LM-ARCH 8,6 9,28 8,86 
*, ** odrzucenie hipotezy zerowej na poziomie istotności 0,05; 0,01 
Badane hipotezy zerowe: H0: α = 0, H0: β = 0 (statystyka t),  1,0:0  H (test Walda, statystyka 
chi-kwadrat) oraz brak autokorelacji składnika losowego (statystyka LM) i homoskedastyczność 
składnika losowego (statystyka LM-ARCH) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy danych Bloomberg. 
 

Hipoteza zerowa niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych 
1,0:0  H  została odrzucona dla wszystkich badanych kursów. Można 

zaobserwować, iż oceny parametru β przyjmują wartości mniejsze od zera dla 
kursu JPY/USD i wartości większe od zera dla kursów JPY/EUR i JPY/AUD. 
W większości przypadków obliczenia nie wykazują autokorelacji ani 
heteroskedastyczności składnika losowego, które to mogłyby obniżać precyzję 
oszacowań parametru β. Należy zwrócić jednak uwagę na to, że parametr β 
w przypadku kursów JPY/USD i JPY/EUR jest nieistotnie różny od 0, co 
sugeruje, że powyższe wnioski należy traktować z pewną ostrożnością. 

Flood i Rose (2002) wykazali, że parytet UIP sprawdza się lepiej 
w okresie niepokoju, zawirowań, kiedy to obserwujemy znaczny wzrost 
zmienności na rynkach finansowych. Do podobnych wniosków doszli Clarida 
i inni (2009). Ich zdaniem parametr β zmienia wartość z ujemnej na dodatnią, 
w okresie zmiany niskiej zmienności cen na rynkach finansowych na wysoką. 
W referacie oszacowano model regresji (3) dla badanych trzech kursów 
walutowych w dwóch cztero-letnich podokresach, w czasie poprzedzającym 
kryzys tj. 06.2003-06.2007 oraz w czasie kryzysu, niepokoju na rynkach 
finansowych tj. 07.2007-07.2011 (tabela 2).  

 
 
 
 
 

 



Tabela 2. Wyniki testowania niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych 
na rynku jena japońskiego w oparciu o model regresji (3) w latach 06.2003 – 
06.2007 i 07.2007-07.2011 

  USDJPY EURJPY AUDJPY 
α β α β α Β 

06.2003-06.2007 
α, β -0,01 -0,25 -0,01 -0,65 -0,07 -1,37 

t -1,08 -1,17 -0,73 -0,94 -1,07 -1,14 
  122,49** 80,61** 301,34** 
N 49 49 49 

LM 13,25 16,38 11,09 

LM-ARCH 10,24 10,72 12,35 

07.2007-07.2011 
α, β -0,01 0,36 0,00 0,47 0,08** 1,77** 

t -0,97 1,20 -0,02 1,05 2,39 2,60 
  4,73 3,18 27,60** 
N 49 49 49 

LM 14,87 9,23 12,78 

LM-ARCH 12,64 6,75 4,57 
*, ** odrzucenie hipotezy zerowej na poziomie istotności 0,05; 0,01 
Badane hipotezy zerowe: H0: α = 0, H0: β = 0 (statystyka t),  1,0:0  H (test Walda, statystyka 
chi-kwadrat) oraz brak autokorelacji składnika losowego (statystyka LM) i homoskedastyczność 
składnika losowego (statystyka LM-ARCH) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy danych Bloomberg. 
 

W pierwszym podokresie hipoteza zerowa 1,0:0  H  została 
odrzucona dla wszystkich badanych kursów. Ponadto, dla wszystkich badanych 
kursów, oceny parametru β przyjęły wartości mniejsze od zera. Należy 
pokreślić, że ujemny parametr β przeczy założeniu, że dodatnia premia 
forwardowa jest związana z deprecjacją waluty kwotowanej (aprecjacją waluty 
bazowej), a tym samym przeczy założeniom niezabezpieczonego parytetu stóp 
procentowych. Z kolei, w czasie kryzysu, niepokoju na rynkach finansowych 
(07.2007-07.2011) nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej 

1,0:0  H  dla kursów JPYUSD i JPY/EUR, a dla kursu JPY/AUD 
hipotezę zerową 1,0:0  H  odrzucamy.  

Większość badaczy testowanie hipotezy niezabezpieczonego parytetu 
stóp procentowych sprowadza jedynie do weryfikacji hipotezy zerowej β = 1. 
W pierwszym podokresie hipotezę β =1 odrzucamy na poziomie istotności 
mniejszym niż 0,05 dla wszystkich badanych par walutowych. Z kolei 
w drugim podokresie brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej β = 1 



dla wszystkich trzech kursów walutowych. Ponadto, można zauważyć, że 
w czasie poprzedzającym kryzys tj. 06.2003-06.2007 parametr β przyjmował 
ujemne wartości, co przeczy teorii niezabezpieczonego parytetu stóp 
procentowych. Natomiast w czasie niepokoju na rynkach finansowych tj. 
07.2007-07.2011 parametr β jest dodatni, co z kolei jest zgodne z parytetem 
UIP. Z powyższej analizy wynika, że zjawisko anomalii premii forward 
dotyczy przede wszystkim okresu ekspansji, dobrych nastrojów rynkowych. 

W referacie przyjęto, że odchylenia kursu walutowego od poziomu 
wynikającego z parytetu UIP mogą wynikać z istnienia niezerowej premii za 
ryzyko. W badaniu premii za ryzyko na rynku jena japońskiego zastosowano 
model component GARCH-in-mean (CGARCH-M) uwzględniający efekt 
asymetrii (7). W modelu CGARCH-M założono, że premię forwardową 
(dyskonto forward) w czasie t na rynku JPY/USD, JPY/EUR i JPY/AUD 
można wyrazić jako sumę premii za ryzyko oraz wybranych zmiennych 
niezależnych tj. opóźnionej wartości dyskonta forward (dt-1), różnicy w stopach 
procentowych w Japonii i odpowiednio Stanach Zjednoczonych, Europie 
i Australii (IRD) oraz wskaźnika mierzącego zaangażowania inwestorów 
w walutowe strategie spekulacyjne „carry trade” (CTA). Wszystkie powyższe 
zmienne są stacjonarne1. Badania przeprowadzono w dwóch podokresach, 
w czasie poprzedzającym kryzys tj. 06.2003-06.2007, kiedy to parametr  β  
przyjmował wartości ujemne oraz w czasie kryzysu tj. 07.2007-07.2011, kiedy 
to parametr  β  był dodatni. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 3.  

Istotny statystycznie stały komponent ( 0 ) wskazuje na istnienie stałej 
premii za ryzyko. Natomiast, dodatni i istotny statystycznie komponent 2

th  
wskazuje na obecność zmiennej w czasie premii za ryzyko na rynku. Z tabeli 3 
wynika, że w pierwszym podokresie jedynie na rynku JPY/EUR i JPY/AUD 
istniała stała, istotna statystycznie, premia za ryzyko. Dodatkowo, dla kursów 
JPY/EUR i JPY/AUD komponent 2

th  był ujemny i nieistotny, co przeczy 
istnieniu zmiennej w czasie premii za ryzyko na tych rynkach. Dla kursu 
JPY/USD zarówno stały komponent ( 0 ) jak i komponent 2

th  były nieistotne 
statystycznie, a zatem nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej 
o zerowej premii za ryzyko na tym rynku. Z kolei wyniki badań dla drugiego 
podokresu wskazują na istnienie niezerowej premii za ryzyko na wszystkich 
badanych rynkach. Istotny statystycznie stały komponent ( 0 ) wskazuje na 
istnienie stałej premii za ryzyko. Z kolei, dodatni i istotny statystycznie 
komponent 2

th  wskazuje na obecność zmiennej w czasie premii za ryzyko na 
rynku JPY/USD, JPY/EUR i JPY/AUD. Istotny statystycznie parametr premii 
za ryzyko oznacza dodatkowo, że model CGARCH-M może być 
wykorzystywany przy estymacji premii za ryzyko na analizowanych rynkach.  

 
                                                        
1 Stacjonarność zmiennych została zbadana rozszerzonym testem Dickeya-Fullera – ADF. 



Tabela 3. Model premii za ryzyko (CGARCH-M) na rynku jena japońskiego w 
latach 06.2003 - 06.2007 i 07.2007-07.2011 

06.2003-06.2007 
równanie średniej 

zmienna JPY/USD JPY/EUR JPY/AUD 
CGARCH-M ( ) 75,98 -31,78 -110,64 

Constant ( 0 ) -0,03 0,04* 0,23** 
dt-1 ( 1 )  -0,45***  -0,47***  -0,33*** 

IRD ( 2 ) -0,24 1,45* 3,77* 
CTA ( 3 )  -0,02*** 0,00 -0,01 

równanie wariancji 
trend intercept ( 1 ) 0,00*** 0,00 0,00** 
trend AR term ( 2 ) 0,57* 0,83*** 0,79*** 
forecast error ( 3 )  -0,15*** 0,04 0,11 
ARCH term ( 4 ) 0,14** -0,18  -0,23*** 

asymmetry term ( 5 ) 0,00 -0,22 0,18 
GARCH term ( 6 ) -0,66 0,45 0,62** 

07.2007-07.2011 
równanie średniej 

zmienna JPY/USD JPY/EUR JPY/AUD 
CGARCH-M ( ) 39,02* 48,95** 20,39** 

Constant ( 0 )  -0,02*  -0,09**  -0,11*** 
dt-1 ( 1 )  -0,24*** -0,14 0,01 

IRD ( 2 ) -0,11 -0,10  -1,13** 
CTA ( 3 )  -0,01*** -0,01  -0,02** 

równanie wariancji 
trend intercept ( 1 ) 0,00*** 0,00*** 0,00*** 
trend AR term ( 2 ) 0,63*** -0,10 0,76 
forecast error ( 3 ) 0,04 0,02 0,00 
ARCH term ( 4 ) 0,07 0,03 0,07** 

asymmetry term ( 5 )  -0,14***  -0,20**  -0,18*** 
GARCH term ( 6 ) 0,14  -0,63***  -0,75*** 

*, **, *** odrzucenie hipotezy zerowej na poziomie istotności 0,1; 0,05; 0,01 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy danych Bloomberg.  



W referacie wykazano, że w czasie kryzysu tj. 07.2007-07.2011 istniała 
niezerowa premia za ryzyko na badanych rynkach. Z drugiej strony, w czasie 
kryzysu pokazano, że parametr β był dodatni i nieistotnie różny od jedynki. 
Natomiast, w czasie poprzedzającym kryzys, kiedy to parytet UIP nie był 
zachowany a parametr β był ujemny, jedynie na rynku JPY/EUR i JPY/AUD 
wykazano istnienie istotnej stałej premii za ryzyko, ale już komponent 2

th  był 
ujemny i nieistotny statystycznie. Wyniki przeprowadzonych badań nie dają 
zatem podstaw do stwierdzenia, że odrzucenie hipotezy niezabezpieczonego 
parytetu stóp procentowych może być spowodowane istnieniem niezerowej 
premii za ryzyko.  

Zdaniem Baillie’go i Chang’a [2011] to strategie „carry trade” odgrywają 
niezwykle ważną rolę w wyjaśnieniu odchyleń kursu walutowego od poziomu 
wynikającego z niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych. Zmiana 
wartości parametru β z ujemnej na dodatnią może wynikać ze zmiany 
w poziomie zainteresowania inwestorów strategiami „carry trade”. Prowadzone 
na olbrzymią skalę inwestycje w krajach o wyższym koszcie pieniądza 
przyczyniają się bowiem do aprecjacji waluty tych krajów. Z kolei duży 
odpływ kapitału z krajów o niskiej stopie procentowej (m. in. Japonii) 
przyczynia się do znacznej deprecjacji ich waluty. Przeczy to parytetowi stóp 
procentowych, który zakłada, że im wyższe oprocentowanie danej waluty, tym 
niższa jej wartość. Z kolei, w czasie niepokoju na rynkach finansowych, kiedy 
to inwestorzy masowo wycofują się ze swoich transakcji spekulacyjnych, 
mamy do czynienia z odwrotną sytuacją. Wówczas, nagły spadek 
zainteresowania strategiami „carry trade” przyczynia się do silnego osłabienia 
walut krajów o wyższych stopach procentowych oraz umocnienia walut nisko 
oprocentowanych, co jest zgodne z teorią parytetu stóp procentowych. Można 
by zatem przypuszczać, że w czasach kryzysu, parytet UIP na rynku 
walutowym będzie zachowany, z kolei w czasie dobrych nastrojów na rynku 
hipoteza parytetu UIP będzie odrzucona. Przeprowadzone w referacie badania 
potwierdzają powyższą zależność. Ilościowa ocena wpływu zaangażowania 
inwestorów w strategie „carry trade” na kształtowanie się cen na rynku jena 
japońskiego będzie przedmiotem dalszych badań. 
 
Podsumowanie 

Pomimo zastosowania coraz bardziej skomplikowanych 
i zaawansowanych metod ekonometrycznych w testowaniu 
niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych, parytet UIP pozostaje jednak 
nadal zagadnieniem spornym i pozostawiającym wiele niewyjaśnionych 
kwestii dla naukowców. Teoria parytetu UIP jest fundamentem wielu 
ekonomicznych modeli kursów walutowych. Jednakże prawidłowość tej teorii 
kwestionowana jest przez badaczy z całego świata. Zdaniem Baillie’a [2011] 
anomalia premii forward nie została jeszcze w pełni zbadana i odnalezienie 



przyczyn tego zjawiska jest niezwykle ważne z punktu widzenia teorii 
finansów międzynarodowych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że parytet UIP na 
rynku jena japońskiego jest zachowany w czasie kryzysu, niepokoju na 
rynkach finansowych. Z kolei w czasie dobrych nastrojów rynkowych hipoteza 
niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych jest odrzucona. Wyniki 
przeprowadzonych badań nie dały podstaw do stwierdzenia, że odrzucenie 
hipotezy niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych może być 
spowodowane istnieniem niezerowej premii za ryzyko. Zdaniem autora to 
zaangażowanie inwestorów w strategie „carry trade” może wyjaśniać 
odchylenia kursu walutowego od poziomu wynikającego z parytetu UIP. 
Należy podkreślić, że powyższa relacja znana jest praktykom rynku 
finansowego, niewiele jest natomiast publikacji naukowych poruszających to 
zagadnienie. 
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