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Ekonometryczna analiza spreadu na rynku skarbowych instrumentów dłużnych 

 

Pod koniec 2009 roku instrumenty dłużne emitowane przez państwa strefy euro zaczęły 

wykazywać istotne zmiany poziomu rentowności, co wiązało się ze wzrostem ryzyka ich 

niewypłacalności. Podwojenie w krótkim czasie deficytu budżetowego Grecji (wzrost z 6% do 

niemal 13% PKB) było pierwszym symptomem nadchodzącego kryzysu zadłużenia, który – po 

rozprzestrzenieniu się na kolejne kraje europejskiej wspólnoty – przerodził się w istotny i – jak 

pokazuje doświadczenie – stosunkowo trwały kryzys zaufania nie tylko do emitentów 

skarbowych instrumentów dłużnych, ale również rynków finansowych w ogólności. 

Pogorszenie stanu finansów publicznych wielu państw europejskich znalazło odbicie w postaci 

poszerzenia spreadu (różnicy) pomiędzy rentownością obligacji większości państw 

europejskich oraz Niemiec, które uważane są za największą i najstabilniejszą gospodarkę Unii 

Europejskiej (UE). Reakcją państw członkowskich strefy euro i struktur międzynarodowych, 

takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy UE, był pakiet antykryzysowy wdrażany 

w życie przez Europejski Bank Centralny. Skutki tych działań nie zawsze były jednak zgodne 

z oczekiwaniami. Z perspektywy kilku ostatnich lat, w miarę gdy dostępne stają się szeregi 

czasowe odpowiednich zmiennych, możliwe jest bardziej dogłębne zbadanie natury tego 

procesu. Tego typu analiza może mieć znaczenie nie tylko dla twórców i realizatorów polityki 

fiskalnej i pieniężnej, pozwalając na wczesną identyfikację potencjalnych „turbulencji” 

(spojrzenie makroekonomiczne), ale również dla nabywców obligacji skarbowych 

(perspektywa mikroekonomiczna), które zdają się tracić przysługujący im dotychczas atrybut 

instrumentów wolnych od ryzyka, tzn. takich, których rentowności można utożsamiać 

z materializacją koncepcji wolnej od ryzyka stopy procentowej. Grupa emitentów takich 

instrumentów nie powinna być postrzegana jako jednorodna pod względem ryzyka 

kredytowego. Ta konstatacja otwiera drogę do szerszego zastosowania w analizie rentowności 

obligacji skarbowych podejścia znanego dotychczas z analizy instrumentów (dłużnych) 

uznawanych za obarczone ryzykiem. Klasyczne podejścia do analizy spreadu stawiają sobie za 

cel podstawowy możliwie najlepsze odwzorowanie danych empirycznych. Z perspektywy 



typowego inwestora, który dąży do jak najbardziej efektywnego ulokowania majątku (przy 

akceptowanym poziomie ryzyka), takie podejście może okazać się niewystarczające. Tym, co 

pomijano w modelach klasycznych, jest opis dynamiki procesów dostosowawczych, czego 

naturalną konsekwencją jest to, że modele te mają bardziej charakter analizy w warunkach 

długookresowej równowagi. W konsekwencji pomijany jest jeden z kluczowych aspektów w 

procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jakim jest horyzont (czas trwania) inwestycji. 

Informacja odnośnie dynamiki procesów dostosowawczych, która jest zawarta w dostępnych 

danych, nie jest efektywnie wykorzystana: wzajemne zależności między rentownościami 

obligacji mogą mieć odmienny charakter w krótkim i długim okresie, co w zasadniczym stopniu 

mogłoby wpłynąć na decyzje inwestora. Morris i in. (1998) podają interesujący przegląd modeli 

klasycznych z punktu widzenia zgodności implikowanych przez nie zależności z danymi 

empirycznymi. Na przykład, wyniki Duffiego (1999) oraz Longstaffa i Schwartza (1995) 

implikują, że zmiany (przyrosty) spreadów są ujemnie skorelowane ze zmianami w poziomach 

stóp wolnych od ryzyka. Wniosek ten bywa często interpretowany jako analogiczna zależność 

między poziomami wymienionych kategorii w warunkach równowagi długookresowej. Staje 

się przez to zgodny z obserwowanymi faktami, pomimo że wnioskowanie oparte na przyrostach 

ma co do zasady charakter analizy krótkookresowej. Tego rodzaju rozróżnienie, choć kluczowe 

z punktu widzenia nie tylko optymalizującego portfel inwestora, ale również z uwagi na 

potencjalne implikacje dla modeli struktury terminowej stóp procentowych (mającej już 

bezpośrednie przełożenie na planowanie polityki fiskalnej i pieniężnej), jest w klasycznych 

modelach ignorowane. Wyodrębnienie explicite krótkiego i długiego okresu (a w niektórych 

modelach również stanu pośredniego) możliwe jest w podejściu kointegracyjnym, bazującym 

na modelach klasy wektorowej korekty błędem. 
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