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ROLA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO W 

ZMNIEJSZENIU NAPIĘĆ NA RYNKACH OBLIGACJI SKARBOWYCH 

W PERYFERYJNYCH KRAJACH STREFY EURO 

 

Po bankructwie banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku nastąpiła intensyfikacja 

globalnego kryzysu finansowego, który następnie rozprzestrzenił się do realnej sfery gospodarki. 

Rządy krajów strefy euro wsparły sektory bankowe oraz wprowadziły stymulanty fiskalne (np. 

Europejski Plan Odbudowy Ekonomicznej) mające na celu wsparcie gospodarek znajdujących się w 

złej kondycji. Jednakże bardzo silna transmisja szoków z rynków finansowych do realnej sfery 

gospodarki doprowadziła do pogorszenia się fundamentów makroekonomicznych w wielu krajach 

strefy euro  (por. Kilponen i inni 2015). W rezultacie w niektórych krajach strefy euro nastąpił 

gwałtowny wzrost rentowności obligacji skarbowych. Szczególnie silne pogorszenie nastąpiło w 

krajach, które gromadziły deficyty na rachunkach obrotów bieżących (por. Alessandrini, 2014). 

 Europejski Bank Centralny podejmował działania mające na celu złagodzenie napięć na 

rynkach obligacji skarbowych. Spośród najważniejszych działań EBC należy wymienić: 

- nieograniczone dostarczenie płynności poprzez operacje FRTFA, 

- rozszerzenie listy aktywów kwalifikowanych jako zabezpieczenia w operacjach kredytowych 

Eurosystemu, 

- dostarczenie płynności w obcej walucie poprzez operacje swapowe, 

- program skupu aktywów CBPP, 

- program skupu aktywów SMP. 

Niestandardowe operacje Europejskiego Banku Centralnego przynosiły krótkotrwały efekt w postaci 

chwilowego zmniejszenia napięć na rynkach obligacji skarbowych. Dopiero ogłoszenie wprowadzenia 

programu OMT przez M. Draghiego na konferencji inwestorów w Londynie doprowadziło do 

trwałego odwrócenia negatywnego trendu na rynkach obligacji skarbowych.   

 W niniejszym artykule analizowany jest wpływ działań pomocowych Europejskiego Banku 

Centralnego oraz decyzji agencji ratingowych na sytuację na rynkach obligacji skarbowych w Grecji, 

Portugalii, Włoszech i Hiszpanii. Oszacowania parametrów modelu VAR-DCC-GARCH a także 

rezultaty analizy transmisji zmienności Diebolda-Yilmaza (por. Diebold, Yilmaz, 2012) umożliwiają 



analizę powiązań między rynkami a także ocenę mechanizmu transmisji szoków w anlizowanej grupie 

krajów. Porównanie wyników dla okresu sprzed ogłoszenia programu OMT z okresem po 26 lipca 

2012 roku umożliwia odpowiedź na pytanie dotyczące roli EBC jako pożyczkodawcy ostatniej 

instancji w złagodzeniu napięć i zmniejszeniu efektu zarażania w strefie euro. 


