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WPŁYW ANTYKRYZYSOWYCH 
REGULACJI RYNKU FINANSOWEGO 
NA FUNKCJONOWANIE EUROPEJSKIEJ 
ELEKTROENERGETYKI

Anna Lis, Dariusz Michalski*

Działania	 na	 dzisiejszych	 rynkach	 towarowych,	
w	tym	na	rynku	energii,	są	narażone	na	wysokie	ryzyko	
polityczne.	Wpływa	ono	na	 podejmowanie	 przez	 kon-
cerny	 energetyczne	 decyzji	 zarówno	 tych	 dotyczących	
codziennej	działalności	operacyjnej,	jak	i	decyzji	strate-
gicznych.	Regulacje	obecnie	wprowadzane	–	dyrektywa	
MiFID	 II	 czy	 rozporządzenia	EMIR	 i	REMIT	–	 są	odpo-
wiedzią	na	kryzys	finansowy	lat	2007-2008.	Chociaż	dla	
elektroenergetyki	generują	one	nowe	koszty,	to	rozwią-
zują	 jednak	 problemy,	 które	 wystąpiły	 na	 innych	 ryn-
kach	niż	rynek	energii	elektrycznej1.	Regulacje	te	stano-
wią	dla	elektroenergetyki	i	innych	podmiotów	aktywnie	
działających	na	rynku	energii	znaczne	ryzyko	regulacyj-
ne	i	ryzyko	zgodności	(compliance).	Przy	czym	nasuwa	
się	pytanie,	czy	działania	ukierunkowane	na	zapobiega-
nie	przeszłym	już	zdarzeniom	są	adekwatne,	aby	zapo-
biec	przyszłym	kryzysom?	

Legislacyjna odpowiedź na kryzys finansowy 

Kryzys	lat	2007	i	2008	stał	się	impulsem	do	przyjęcia	
szeregu	 regulacji	 rynków	 finansowych,	 które	 po	 części	
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wpływają	 na	 rynek	 energii,	 który	 w	 swym	 segmencie	
hurtowym	 coraz	 bardziej	 upodabnia	 się	 do	 rynków	
finansowych2.	 Przykładami	 takich	 regulacji	 mogą	 być	
rozporządzenie	EMIR3	oraz	dyrektywa	Parlamentu	Euro-
pejskiego	i	Rady	2014/65/UE	z	15	maja	2014	r.	w	spra-
wie	rynków	instrumentów	finansowych	oraz	zmieniająca	
dyrektywę	2002/92/WE	i	dyrektywę	2011/61/UE (MiFID	
II)4,	które	zasadniczo	wpływają	(EMIR	od	2012	r.,	cho-
ciaż	nie	zostało	w	pełni	wdrożone,	i	MiFID	II	od	2017	r.)	
na	 przyszły	 kształt	 rynku	 i	 dotyczą	 nie	 tylko	 procedur	
związanych	z	handlem	hurtowym	energią,	ale	i	organi-
zacji	 tego	 handlu.	 Europejski	 Urząd	 Nadzoru	 Giełd	
i	 Papierów	Wartościowych	 (ESMA,	European Securities 
and Markets Authority)	 przygotował	 szereg	 standardów	
technicznych	 już	 wpływających	 na	 handel	 energią,	
a	ponadto	został	zobowiązany	przez	Komisję	Europejską	
do	opracowania	nowych	(przykładowo	dla	MiFID	II)5.	

Istotne	 staje	 się	 precyzyjne	 określenie	 interpretacji	
poszczególnych	 transakcji	 w	 świetle	 nowych	 regulacji	
i	ich	wpływu	na	portfele	handlowe	spółek	tradingowych	
na	 rynku	 energii.	 Kluczowym	 zagadnieniem	 jest,	 aby	
handel	 hurtowy	 nie	 został	 zasadniczo	 ograniczony	
i	sprowadzony	jedynie	do	działalności	zabezpieczającej	
(hedging)	aktywów	produkcyjnych	i	sprzedaży	na	rynku	
detalicznym,	 gdyż	 może	 to	 zasadniczo	 zredukować	
płynność	hurtowego	segmentu	rynku	energii	i	zwiększyć	
koszty	 samego	hedgingu6.	 Stąd	ważne	 jest	 prawidłowe	
analizowanie	i	monitorowanie	nowego	ryzyka	regulacyj-
nego	wywołanego	przez	kolejne	 regulacje	 rynku	 finan-
sowego,	wpływające	także	na	rynki	towarowe7.	

Ryzyko zgodności banków w USA

Banki	w	USA	narażone	są	na	wysokie	ryzyko	braku	zgodno-
ści	(compliance)	związane	z	nadzorem	nad	spekulacją	(prop 
trading).	W	dniu	1	lipca	2014	r.	upływał	przykładowo	termin	
rozpoczęcia	zbierania	danych	handlowych.	Instytucje	posia-
dające	aktywa	i	pasywa	handlowe	o	wartości	50	i	więcej	mld	
dolarów	 powinny	 zbierać	 siedem	 informacji	 dla	 każdego	
działu	zajmującego	się	spekulacją	(trading desk),	w	tym	o:
 – wartości	ryzyka	i	wykorzystania	limitów	pozycji	–	powin-
ny	być	zaprezentowane	regulatorowi	we	wrześniu	2014	r.;

 – inwentaryzacji	obrotów;
 – wartości	narażonej	na	ryzyko	(VaR).

Problemem	jest	brak	jasnej	wykładni	o	kwalifikowaniu	pozy-
cji	hedgingowych	jako	wyjątku	od	powszechnych	obowiąz-
ków,	 chociaż	 dopuszczalne	 jest	 zabezpieczenie	 (hedging)	
ryzyka	na	bazie	portfela	zgodnie	z	regułą	Volkera.	

Geneza regulacji rynków finansowych w Stanach 
Zjednoczonych po kryzysie lat 2007-2008

Stany	Zjednoczone	są	jednym	z	największych	i	najbar-
dziej	wpływowych	centrów	finansowych	na	świecie.	Ich	
system	 finansowy	 cechuje	 uwarunkowana	 historycznie	
specyfika.	Istotnym	etapem	rozwoju	systemu	bankowego	
USA	był	wielki	kryzys	lat	trzydziestych.	Przyczyną	ówcze-

snego	 załamania	 amerykańskiego	 sektora	 finansowego	
było	 zbytnie	 zaangażowanie	 się	 banków	 w	 ryzykowne	
transakcje	 giełdowe,	 co	 skutkowało	 masowymi	 upadło-
ściami	 banków	 w	 latach	 1929-1933.	 Podczas	 kryzysu	
szczególnie	 mocno	 ujawnił	 się	 problem	 braku	 systemu	
gwarantowania	 depozytów,	 wskutek	 czego	 ucierpieli	
głównie	 mali	 deponenci.	 Zostały	 zamknięte	 wszystkie	
krajowe	instytucje	bankowe,	a	sporo	mniejszych	banków	
zostało	 przejętych	 przez	 większe.	 Wznowiono	 działal-
ność	jedynie	takich	banków,	które	mogły	być	uratowane	
za	pomocą	pożyczek	federalnych8.	

Firmy	 maklerskie	 nie	 miały	 możliwości	 odzyskania	
zainwestowanych	pieniędzy,	a	w	konsekwencji	nie	były	
w	stanie	 spłacić	zaciągniętego	kredytu	wraz	z	odsetka-
mi.	Z	kolei	ci,	którzy	posiadali	konta	oszczędnościowe,	
ze	 strachu	 przed	 brakiem	 stabilności	 na	 giełdzie	 rezy-
gnowali	z	nich.	Banki	zostały	w	znacznej	mierze	pozba-
wione	wkładów	gotówkowych.	Utrata	kapitału	doprowa-
dziła	 prawie	 połowę	 banków	 amerykańskich	 do	 ban-
kructwa.	W	listopadzie	i	grudniu	1929	r.	upadłość	ogło-
siło	609	banków,	w	1930	r.	–	1,345,	w	1931	r.	–	2,298,	
w	 1932	 r.	 –	 1,456.	 Konsekwencją	 upadłości	 banków,	
a	 co	 za	 tym	 idzie	 niemożności	 udzielania	 kredytów	
dużym	 firmom	 produkcyjnym,	 stało	 się	 zmniejszenie	
zatrudnienia,	 a	 nieraz	 zamykanie	 wielkich	 przedsię-
biorstw	produkcyjnych,	dających	pracę	tysiącom	obywa-
teli.	 Po	 kilku	 latach	 kryzysu	30%	Amerykanów	zostało	
bezrobotnymi.	Narastający	problem	braku	zatrudnienia	
spowodował	 znaczne	zubożenie	 społeczeństwa.	Wielu	
obywateli	wyjechało	z	USA9.

Wielki	 kryzys	 wywarł	 ogromny	 wpływ	 na	 sytuację	
gospodarczą	 Stanów	 Zjednoczonych	 Ameryki.	Władze	
powzięły	 wszelkie	 starania,	 aby	 zmniejszyć	 straty	
powstałe	w	latach	trzydziestych	i	odbudować	gospodar-
kę	oraz	zapobiec	wybuchowi	podobnego	kryzysu.	 Jed-
nym	z	takich	działań	było	uchwalenie	ustawy	Glass-Ste-
agall Act	(GSA)	w	1933	r.	

 – Ustawa	GSA	regulowała	rynek	finansowy	USA,	odseparo-
wując	 tradycyjną	 bankowość	 depozytowo-kredytową	 od	
bankowości	 inwestycyjnej	na	wiele	 lat	 (od	roku	1933	do	
roku	1999,	kiedy	to	ustawę	uchylono)10.	

 – Pozwalała	ona	bankom	handlowym	na	sprzedaż	nowych	
emisji	 rządowych	 papierów	 wartościowych,	 przy	 jedno-
czesnym	 zakazie	 gwarantowania	 emisji	 papierów	warto-
ściowych	przedsiębiorstw	 tzw.	underwriting	 czy	 też	pro-
wadzenia	działalności	brokerskiej.	

 – Zakazano	podejmowania	przez	banki	inwestycyjne	czynno-
ści,	zarezerwowanych	dla	banków	handlowych,	chroniąc	je	
tym	samym	przed	konkurencją.	Ustawa	odzwierciedla	rów-
nież	amerykańską	obawę	przed	zmowami	oraz	praktykami	
monopolistycznymi.	

 – Zapobiegała	 ona	 zmowom	banków	 z	 klientami,	w	 przy-
padku	gdy	bank	posiadał	udziały	w	spółce	oraz	jednocze-
śnie	gwarantował	emisję	 jej	akcji.11	Wprowadzając	GSA	
chciano	również	wykluczyć	ryzyko	pogorszenia	się	zaufa-
nia	do	banków	w	przypadku	spadku	kursu	papierów	war-
tościowych	nabywanych	przez	banki	na	własny	rachunek.	
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Przepisy	 prawne	 Glass-Steagall Act	 spowodowały	
zmniejszenie	 liczby	 bankructw	w	 sektorze	 bankowym.	
W	latach	1943-1982	r.	upadło	261	banków,	co	stanowi-
ło	średnio	0,03-0,09%	ogółu	banków.	

Przebieg kryzysu finansowego

Lata	 80.	 i	 90.	 XX	 w.	 są	 również	 ważnym	 etapem	
w	 dziejach	 amerykańskiej	 bankowości.	W	 tym	 okresie	
miała	 miejsce	 deregulacja	 rynku	 finansowego	 Stanów	
Zjednoczonych,	która	przyczyniła	się	do	fali	bankructw	
kas	 oszczędnościowo-kredytowych	 oraz	 bankructwa	
FSLIC12.	 Bankructwa	 te	 stały	 się	 główną	 przyczyną	
zastoju	 na	 rynku	nieruchomości	 oraz	 doprowadziły	 do	
recesji	w	latach	1990-1991.	Do	zasadniczych	przyczyn	
powstającego	kryzysu,	oprócz	deregulacji	rynku	finanso-
wego,	należało	osłabienie	roli	organów	nadzoru,	ogólna	
nierównowaga	 płatnicza	 oraz	 realizowana	 polityka	
niskich	 stóp	 procentowych.	 Polityka	 ta	 skłoniła	 społe-
czeństwo	do	nieracjonalnego	zadłużania	się.	

Od	 1997	 r.	 ceny	 nieruchomości	 nieustannie	 rosły.	
Przyczyn	kryzysu	finansowego	można	upatrywać	przede	
wszystkim	w	udzielaniu	kredytów	hipotecznych	osobom	
o	relatywnie	niższych	dochodach.	 Instytucje	kredytowe	
udzielały	 kredytów	 osobom	 nie	 posiadającym	 często	
stałego	źródła	dochodu,	co	musiało	prędzej	czy	później	
doprowadzić	do	kryzysu.	Istotna	była	również	rola	ban-
ków	 inwestycyjnych,	 które	 za	 pomocą	 innowacyjnych	
instrumentów	 finansowych	 (instrumenty	 związane	
z	sekurytyzacją)	przejęły,	a	później	przetransferowały	na	
uczestników	globalnego	rynku	finansowego	ryzyko	kre-
dytowe	 banków	 udzielających	 kredyty	 hipoteczne.	
Zwiększyło	 to	 skłonność	 tych	 ostatnich	 do	 oferowania	
kredytów	coraz	bardziej	ryzykownym	grupom	klientów,	
chociaż	wcześniej	oferowały	one	kredyty	bardzo	konser-
watywnie.	W	efekcie	zwiększonego	popytu	ceny	nieru-
chomości	 zaczęły	 rosnąć	 jeszcze	 szybciej.	 Rosnące	
koszty	 kredytu	 oraz	 nieuzasadniony	 wzrost	 cen	 nieru-
chomości	 doprowadziły	 do	 tego,	 że	 sztucznie	 nadmu-
chana	amerykańska	bańka	zaczęła	pękać.	Spadł	zarów-
no	popyt,	jak	i	ceny	nieruchomości.	Coraz	więcej	kredy-
tobiorców	 miało	 kłopoty	 ze	 spłatą	 zadłużenia.	 Banki	
zaczęły	 przejmować	 nieruchomości	 i	 wystawiać	 je	 na	
sprzedaż13.	Wystawiając	na	 licytację	przejmowane	nie-
ruchomości,	doprowadzały	one	równocześnie	do	wzrostu	
ich	 podaży,	 co	 zarazem	 przyczyniało	 się	 do	 dalszej	
obniżki	 cen	nieruchomości,	w	wyniku	czego	wzrastały	
koszty	 obsługi	 kredytów,	 dla	 których	 nieruchomości	 te	
stanowiły	zabezpieczenie.	

Opisany	w	skrócie	przebieg	zdarzeń	ściśle	odnosi	się	
do	 przedstawionej	 przez	 Hymana	 Minsky’ego	 hipotezy 
o niestabilności finansowej.	Uwidaczniają	się	w	niej	dwa	
akcentowane	przez	Minsky’ego	elementy,	a	mianowicie:
1)	 poszukiwanie	 innowacji	przez	 instytucje	 finansowe	

oraz	
2)	 prowadzenie	operacji	obciążonych	coraz	większym	

ryzykiem,	zagrażających	stabilności	rynków	finanso-
wych.	

Hipoteza	ta	opiera	się	na	stwierdzeniu,	że	im	dłuższy	
czas	 mija	 od	 ostatniego	 kryzysu,	 tym	 większe	 ryzyko	
banki	 są	 skłonne	 podejmować,	 a	 firmy	 i	 gospodarstwa	
domowe	 coraz	 agresywniej	 finansować	 swoją	 działal-
ność,	pożyczając	więcej	i	więcej14.

Koncepcję	niestabilności	finansowej	Minsky’ego	można	
przedstawić	w	trzech	następujących	po	sobie	etapach:
1)	 pierwszy	 etap	 to	 tak	 zwany	 etap	 hedge financing,	

w	 którym	 na	 rynku	 działają	 podmioty	 operujące	
ostrożnie	 długiem,	 tj.	 podmioty	 udzielające	 kredy-
tów	 tylko	 takim	 kredytobiorcom,	 którzy	 na	 pewno	
spłacą	zaciągnięty	dług	wraz	z	odsetkami;	

2)	 drugi	 etap	 nazywany	 „finansowanie	 spekulacyjne”,	
w	 którym	 podmioty	 realizujące	 hedge financing 
wypychane	są	przez	inne	podmioty	wykorzystujące	
mechanizm	 dźwigni	 finansowej,	 których	 działania	
opierane	są	na	spekulacjach.	Oznacza	 to,	że	banki	
udzielają	kredytów	takim	kredytobiorcom,	którzy	są	
w	 stanie	 spłacić	 odsetki	 od	 zaciągniętego	 długu,	
natomiast	ich	zdolność	do	spłacenia	rat	kredytowych	
zależna	jest	od	wzrostu	dochodów	w	gospodarce;	

3)	 ostatnim	 trzecim	 etapem	 jest	moment,	w	 którym	na	
rynku	dominują	inwestycje	przypominające	piramidę	
finansową.	Oznacza	to,	że	banki	udzielają	kredytów	
nawet	 takim	kredytobiorcom,	 którzy	nie	 są	w	 stanie	
spłacić	ani	odsetek,	ani	rat	kredytowych.	Kredytobior-
cy	natomiast	wykorzystują	tak	zaciągnięte	kredyty	do	
zakupu	aktywów,	których	ceny	mają	tendencję	wzro-
stową,	 szczególnie	 nieruchomości.	 Są	 to	 tak	 zwane	
kredyty subprime.	 Podmioty,	 które	nie	 są	 zdolne	do	
ich	spłaty	ze	swoich	bieżących	dochodów	robią	to	na	
zasadzie	refinansowania	(zaciągają	tak	zwane	kredyty	
konsolidacyje,	rolują),	tzn.	zaciągają	następny	kredyt	
pod	zastaw	rosnących	cen	nieruchomości	po	to,	aby	
spłacić	kredyt	poprzedni15.

Kryzys	 w	 Stanach	 Zjednoczonych	 zatem	 doskonale	
wpisuje	 się	w	 tradycyjny	model	kryzysów	 finansowych	
opracowany	przez	Minsky’ego.

Postanowienie G20 w Pittsburghu

W	odpowiedzi	 na	 światowy	 kryzys	 finansowy	 24	 września	
2009	 r.	 odbył	 się	 w	 Pittsburghu	 szczyt	 przywódców	 G-20	
(grupa	najbogatszych	i	największych	rozwijających	się	gospo-
darek	świata		–	grupa	19	państw	plus	Unia	Europejska16).	Była	
to	antykryzysowa	konferencja	mająca	na	celu	przezwycięże-
nie	 ówczesnego	 kryzysu	 oraz	 zapobieżenie	 podobnym	
w	przyszłości.	Głównym	tematem	zatem	było	ustalenie	stra-
tegii	wyjścia	z	kryzysu	oraz	reforma	instytucji	finansowych.	

Najważniejszymi	postanowieniami	szczytu	były:
 – uzależnienie	 premii	maklerów	od	 ich	 długoterminowych	
wyników	finansowych	i	od	kondycji	danego	banku,	a	także	
możliwość	„obcinania”	wynagrodzeń	maklerów	w	wypad-
ku	ich	nieudanych	spekulacji,

 – zapis	o	możliwych	od	marca	2010	r.	 restrykcjach	wobec	
rajów	podatkowych,	które	będą	kontynuować	swoją	dzia-
łalność,

 – plan	reformy	Międzynarodowego	Funduszu	Walutowego,	
umożliwiający	większe	wpływy	nowych	mocarstw	gospo-
darczych	jak	Chiny	czy	Brazylia17.
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Ustawa Dodda-Franka

Reakcją	na	kryzys	finansowy	była	tzw.	ustawa	Dod-
da-Franka18	podpisana	przez	prezydenta	Baracka	Obamę	
21	lipca	2010	r.	Ustawa	ta	miała	zapobiec	także	powtó-
rzeniu	 katastrofy	 finansowej	 z	 2008	 r.	 Nowe	 prawo,	
liczące	 ok.	 2300	 stron,	 wprowadza	 ostrzejsze	 zasady	
regulowania	działalności	instytucji	finansowych	i	ograni-
cza	wysokość	zysków.	Ponadto	wprowadza	większą	ochro-
nę	konsumentów,	zobowiązuje	banki	do	zredukowania	
liczby	 ryzykownych	 transakcji	oraz	ustanawia	 rządowy	
mechanizm	 likwidacji	 zagrożonych	 instytucji	 finanso-
wych.	

Jest	to	pakiet	reform	systemu	bankowego	oraz	nadzo-
ru	 finansowego,	 które	 mają	 zapewnić	 jego	 stabilność	
oraz	zapobiegać	obciążaniu	podatników	kosztami	pomo-
cy	 publicznej	 dla	 instytucji	 finansowych,	 które	 przeży-
wają	trudności	wskutek	podejmowanego	wcześniej	nad-
miernego	 ryzyka19.	 Najważniejszymi	 postanowieniami	
ustawy	 zostało	 objętych	 kilka	 obszarów.	 Została	 m.in.	
wprowadzona	tzw.	reguła	Volckera	obejmująca	następu-
jące	postanowienia:	

 � banki	 mogą	 inwestować	 w	 fundusze	 hedgingowe 
oraz	private equity	maksymalnie	 do	wysokości	 3%	
kapitałów	własnych,

 � banki	nie	mogą	być	powiązane	kapitałowo	z	fundu-
szami,	 w	 które	 lokują	 środki,	 ani	 też	 poręczać	 ich	
zobowiązań,

 � banki	mają	 zakaz	 zawierania	 transakcji,	 które	 pro-
wadzą	 do	 konfliktu	 interesów	 pomiędzy	 bankiem,	
a	klientem,

 � banki	 mają	 zakaz	 zawierania	 transakcji	 zagrażają-
cych	ich	bezpieczeństwu	oraz	finansowej	stabilności	
Stanów	Zjednoczonych,

 � banki	mają	zakaz	handlu	papierami	wartościowymi	
oraz	walutami	na	rachunek	własny.

Na	mocy	ustawy	banki	dokonujące	sekurytyzacji	kre-
dytów	 hipotecznych	 (nowoczesna	 operacja	 finansowa	
umożliwiająca	przedsiębiorstwom,	 instytucjom	 finanso-
wym	i	bankom	pozyskanie	kapitału,	polegająca	na	zamia-
nie	należności	na	papiery	wartościowe20)	będą	musiały	
zatrzymać	część	sekurytyzowanych	instrumentów	w	struk-
turze	własnego	bilansu,	co	ma	obligować	banki	do	rze-
telnej	wyceny	nieruchomości	oraz	zdolności	kredytowej	
kredytobiorców.

Organem,	 który	 będzie	 zajmował	 się	 identyfikacją	
ryzyka	systemowego	jest	Rada	Nadzoru	Stabilności	Finan-
sowej	kierowana	przez	Sekretarza	Skarbu.	Rada	będzie	
miała	 za	 zadanie	 opracowanie	 systemu	 wczesnego	
ostrzegania	 przed	 kryzysem	 finansowym	oraz	ustalanie	
wymogów	 kapitałowych	 dla	 instytucji	 finansowych.	
Ustawa	rozgranicza	także	kompetencje	nadzorcze	takich	
instytucji	jak	Bank	Rezerwy	Federalnej,	Federalna	Korpo-
racja	Ubezpieczeń	Depozytowych	oraz	Biuro	Kontrolera	
Waluty,	które	będą	odpowiedzialne	za	oddzielne	rodza-
je	banków.	Ustawa	Dodda-Franka	stwarza	również	moż-
liwość	przejmowania	i	likwidowania	przez	rząd	dużych	
instytucji	 finansowych	 stojących	 na	 krawędzi	 bankruc-
twa.	Wprowadza	limit	środków	pochodzących	od	podat-

ników,	przeznaczonych	na	pomoc	publiczną	dla	upada-
jących	 banków.	 Ważnym	 postanowieniem	 ustawy	 jest	
utworzenie	 Biura	 Ochrony	 Finansowej	 Konsumenta,	
którego	zadaniem	będzie	nadzór	nad	instytucjami	finan-
sowymi	 odnośnie	 do	 informowania	 klientów	 o	 ryzyku	
dotyczącym	produktów	i	usług	oferowanych	przez	banki,	
a	 także	 ustalanie	 górnych	 granic	 opłat	 za	 korzystanie	
z	kart	kredytowych	oraz	debetowych21.

Jednym	z	planów	ustawy	Dodda-Franka	było	wdrożenie	kate-
gorii	 SEF	 (Swap Execution Facility),	 tj.	 platformy	 do	 handlu	
swapami.	 Z	 tym	 pojęciem	 nierozerwalnie	 wiąże	 się	 także	
pojęcie	wprowadzone	w	Europie	 	 –	OTF	 (organised trading 
facilities)	nieco	 różniące	 się	od	amerykańskiego.	OTF.	czyli	
zorganizowane	platformy	obrotu	 instrumentami	pozagiełdo-
wymi.	 Inaczej	 mówiąc,	 to	 system	 powstały	 na	 wzór	 SEF,	
mający	 na	 celu	 realizowanie	 transakcji	 kupna	 i	 sprzedaży	
instrumentami	 finansowymi.	OTF	ma	 jednak	 szerszy	 zakres	
niż	 SEF	 i	 jest	 zdecydowanie	bardziej	 elastyczny.	 Przedmio-
tem	obrotu	mogą	być	nie	tylko	swapy	jak	w	przypadku	SEF,	
ale	 także	 akcje,	 obligacje,	 kontrakty.	 Obie	 platformy	 dają	
bankom	 możliwość	 obrotu	 instrumentami	 pochodnymi	 na	
rzecz	swoich	klientów.	

Ustawa	Dodda-Franka	zawiera	 także	wiele	postano-
wień	 dotyczących	 dokonywania	 przez	 banki	 transakcji	
na	instrumentach	pochodnych22,	a	mianowicie:

 � obrót	niektórymi	 typami	 instrumentów	pochodnych	
będzie	odbywać	się	na	publicznych	giełdach	w	celu	
zachowania	 większej	 transparentności	 oraz	 będzie	
rozliczany	przez	centralne	izby	rozliczeniowe,

 � rynek	derywatów	OTC	 (instrumentów	obrotu	poza-
giełdowego)	będzie	podlegał	wspólnej	regulacji	ame-
rykańskiej	 komisji	 papierów	 wartościowych	 i	 giełd	
oraz	federalnej	agencji	regulującej	rynek	kontraktów	
futures	(kontraktów	terminowych),

 � niektóre	 instrumenty	pochodne	zostaną	wydzielone	
z	 banków	 do	 nowych,	 ustanowionych	 przez	 nie	
podmiotów.

Nowa	 reforma	 wprowadziła	 także	 obostrzenia	 dla	
działalności	 agencji	 ratingowych,	 które	 zobowiązane	
zostały	do	rzetelnej	oceny	wiarygodności	banków.	

Dyrektywa MiFID II – europejski odpowiednik ustawy 
Dodda-Franka

Wprowadzenie	nowej	kategorii	miejsca	obrotu	instru-
mentami	finansowymi	OTF	zostało	ujęte	w	kluczowych	
zmianach	 wprowadzonych	 przez	 dyrektywę	 MIFID	 II	
(dyrektywa	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	UE	z	21	kwiet-
nia	 2004	 r.,	 w	 sprawie	 rynków	 instrumentów	 finanso-
wych,	 regulująca	 kwestie	 świadczenia	na	 terenie	 Euro-
pejskiego	 Obszaru	 Gospodarczego	 usług	 inwestycyj-
nych,	 a	 w	 szczególności	 nadzoru	 nad	 obrotem	 instru-
mentami	 finansowymi).	 Innymi	 ważnymi	 zmianami	
wprowadzonymi	przez	dyrektywę	są:
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 � zmiany	 wymogów	 dla	 MTF,	 czyli	 wielostronnego	
systemu	 obsługiwanego	 przez	 przedsiębiorstwo	
inwestycyjne	 lub	podmiot	 gospodarczy,	 który	 koja-
rzy	 transakcje	 strony	 trzeciej	 w	 dziedzinie	 kupna	
i	sprzedaży	instrumentów	pochodnych,	m.in.	zmia-
ny	w	zakresie	autoryzacji	oraz	rozszerzenie	zakresu	
instrumentów	podlegających	obrotowi,

 � nowe	 wymogi	 w	 zakresie	 obrotu	 instrumentami	
pochodnymi,	tzn.	obrót	na	rynku	regulowanym,	co	ma	
ścisły	 związek	 z	 wymogami	 EMIR,	 które	 nakłada	 na	
przedsiębiorców	 będących	 kontrahentami	 finansowy-
mi,	jak	i	niefinansowymi,	szereg	obowiązków	związa-
nych	z	zawieraniem	transakcji	pochodnych,	w	szcze-
gólności	transakcji	zawieranych	na	rynku	OTC,	

 � zastrzeżenie	wymogów	dotyczących	handlu	algoryt-
micznego	(AT),	 tj.	obrotu	 instrumentami	 finansowy-
mi,	 w	 przypadku	 którego	 parametry	 zlecenia	 są	
określone	 przez	 algorytm	 komputerowy,	 a	 także	
handlu	HFT,	czyli	transakcji	o	wysokiej	częstotliwo-
ści,	tj.	handlu	algorytmicznego,	który	poprzez	zasto-
sowanie	systemów	komputerowych	umożliwia	rów-
noległe	wykonywanie	transakcji	na	wielu	instrumen-
tach.	HFT	jest	stosowany	np.	przez	fundusze	hedgin-
gowe	 czy	 firmy	 typu	proprietary trading	 (transakcje	
spekulacyjne	z	użyciem	środków	własnych).

MIFID	kładzie	szczególny	nacisk	na	to,	aby	przedsię-
biorstwa	 prowadziły	 działalność	 w	 sposób	 uczciwy,	
sprawiedliwy	i	profesjonalny,	zgodnie	z	interesami	klien-
tów.	 Główną	 intencją	 dyrektywy	 jest	 zatem	 ochrona	
klientów	 korzystających	 z	 usług	 świadczonych	 przez	
przedsiębiorstwa	inwestycyjne	na	terenie	EOG23.

Harmonogram wprowadzania dyrektywy MiFID II:

 – 15.04.2014	r.	przyjęcie	przez	Parlament	Europejski	dyrek-
tywy	MiFID	II	i	rozporządzenia	MIFIR	II24;

 – 13.05.2014	 r.	 przyjęcie	 przez	 Radę	 Europy	 dyrektywy	
MiFID	II	i	rozporządzenia	MIFIR	II;

 – 12.06.2014	r.	publikacja	dyrektywy	Parlamentu	Europejskiego	
i	Rady	2014/65/UE	z	15	maja	2014	r.	w	sprawie	rynków	
instrumentów	 finansowych	 oraz	 zmieniająca	 dyrektywę	
2002/92/WE	 i	 dyrektywę	2011/61/UE25;	wejście	w	życie	
dyrektywy	MiFID	II	20	dni	po	publikacji;

 – ESMA	 (European Securities and Markets Authorithy26)	
została	zobowiązana	do	przedstawienie	projektu	standar-
dów	 technicznych	 i	 wdrożeniowych	 (RTS	 i	 ITS)	 Komisji	
Europejskiej	 odpowiednio	 12	 i	 18	 miesięcy	 po	 wejściu	
w	 życie	 dyrektywy	MiFID	 II.	 ESMA	 opublikowała	 doku-
ment	prezentujący	dyskusję	zainteresowanych	podmiotów	
odnośnie	 do	 proponowanych	 standardów	 RTS	 i	 ITS.	
Kolejny	 dokument	 konsultacyjny	 dotyczący	 RTS	 i	 ITS	
powinien	 być	 opublikowany	w	 grudniu	 2014	 r.	 i	marcu	
2015	r.	Istotne	jest	zapewnienie	równowagi	między	płyn-
nością	rynku	a	jego	przejrzystością;

 – państwa	członkowskie	są	zobowiązane	do	transponowania	
dyrektywy	MiFID	II	do	krajowego	ustawodawstwa	w	ciągu	
24	miesięcy	od	wejścia	jej	w	życie	–	do	czerwca	2016	r.;

 – Dyrektywa	 MiFID	 II	 i	 rozporządzenie	 MIFIR	 II	 powinny	
wejść	w	życie	w	ciągu	30	miesięcy	–	do	stycznia	2017	r.	

Dla	rynku	energii	istotne	jest,	że	derywaty	towarowe	
będą	objęte	limitami	pozycji	(handel	nimi	będzie	prowa-
dzony	 na	 rynku	 zorganizowanym	 oraz	 bilateralnie	 na	
OTC),	aby	wspierać	właściwą	 ich	wycenę	 i	ograniczyć	
możliwość	manipulacji	rynku.	Należy	jednak	podkreślić,	
że	 przyjęta	 wersja	 dyrektywy	 MiFID	 II	 jest	 zgodna	
z	większością	życzeń	energetyki	i	nie	powinna	doprowa-
dzić	do	zahamowania	handlu	na	rynku	hurtowym.	Przy-
kładem	takich	rozwiązań	może	być	m.in.:

 � wyłączenie	z	zakresu	MiFID	II	fizycznie	rozliczanych	
instrumentów	 forward	handlowanych	na	 rynku	gazu	
i	energii	elektrycznej27	i	ich	uznanie	jako	instrumentu	
towarowego	(a	nie	finansowego,	co	mogłoby	budzić	
pewnego	rodzaju	kontrowersje	metodyczne),	

 � zagwarantowanie	 okresu	 przejściowego	 limitów	
pozycji	(trzy	lata)	dla	fizycznie	rozliczanych	derywa-
tów	 na	 rynku	 ropy	 i	 węgla,	 które	 są	 przedmiotem	
handlu	na	zorganizowanych	platformach	obrotu.	Po	
tym	 czasie	 Komisja	 przygotuje	 raport	 w	 sprawie	
możliwości	 włączenia	 tych	 derywatów	 do	 systemu	
limitów	pozycji.	

Instrument	 finansowy	 w	 rozumieniu	 dyrektywy	 MiFID	
i	implementującej	ją	ustawy	o	obrocie	instrumentami	finanso-
wymi,	obejmuje:
a)	 opcje,	kontrakty	terminowe,	swapy,	umowy	forward	na	stopę	

procentową,	inne	instrumenty	pochodne,	których	instrumen-
tem	bazowym	jest	papier	wartościowy,	waluta,	stopa	procen-
towa,	wskaźnik	rentowności	lub	inny	instrument	pochodny,	
indeks	finansowy	lub	wskaźnik	finansowy,	które	są	wykony-
wane	przez	dostawę	lub	rozliczenie	pieniężne,

b)	 opcje,	 kontrakty	 terminowe,	 swapy,	 umowy	 forward	 na	
stopę	procentową	oraz	inne	instrumenty	pochodne,	których	
instrumentem	bazowym	jest	towar	i	które	są	wykonywane	
przez	rozliczenie	pieniężne	lub	mogą	być	wykonane	przez	
rozliczenie	pieniężne	według	wyboru	jednej	ze	stron,

c)	 opcje,	kontrakty	terminowe,	swapy	oraz	inne	instrumenty	
pochodne,	 których	 instrumentem	 bazowym	 jest	 towar	
i	które	są	wykonywane	przez	dostawę,	pod	warunkiem	że	
są	dopuszczone	do	obrotu	na	polskim	lub	zagranicznym	
rynku	 regulowanym	 albo	 w	 polskim	 lub	 zagranicznym	
alternatywnym	systemie	obrotu,

d)	 niedopuszczone	do	obrotu	na	polskim	lub	zagranicznym	
rynku	 regulowanym	 ani	 w	 polskim	 lub	 zagranicznym	
alternatywnym	systemie	obrotu	opcje,	kontrakty	termino-
we,	swapy,	umowy	forward	oraz	inne	instrumenty	pochod-
ne,	których	instrumentem	bazowym	jest	towar,	które	mogą	
być	wykonane	przez	dostawę,	które	nie	są	przeznaczone	
do	 celów	 handlowych	 i	 wykazują	 właściwości	 innych	
pochodnych	instrumentów	finansowych,

e)	 instrumenty	 pochodne	 dotyczące	 przenoszenia	 ryzyka	
kredytowego,

f)	 kontrakty	na	różnicę,
g)	 opcje,	kontrakty	terminowe,	swapy,	umowy	forward	doty-

czące	stóp	procentowych	oraz	inne	nstrumenty	pochodne	
odnoszące	 się	 do	 zmian	 klimatycznych,	 stawek	 frachto-
wych,	uprawnień	do	emisji	oraz	stawek	inflacji	lub	innych	
oficjalnych	danych	statystycznych,	które	są	wykonywane	
przez	 rozliczenie	 pieniężne	 albo	 mogą	 być	 wykonane	
przez	 rozliczenie	 pieniężne	 według	 wyboru	 jednej	 ze	
stron,	a	także	wszelkiego	rodzaju	inne	instrumenty	pochod-
ne	odnoszące	się	do	aktywów,	praw,	zobowiązań,	indek-
sów	oraz	innych	wskaźników,	które	wykazują	właściwości	
innych	pochodnych	instrumentów	finansowych.
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Wyłączenie	z	MiFID	II	kontraktów	fizycznie	rozlicza-
nych	(i	umożliwienie	handlu	nimi	podmiotom,	które	nie	
są	domami	maklerskimi)	jest	kompromisem,	umożliwia-
jącym	 energetyce	 zabezpieczanie	 ryzyka	 rynkowego	
aktywów	 produkcyjnych	 (wyłączenie	 dla	 hedgingu28)	
czy	optymalizacji	 ich	pracy.	Niektóre	opinie	wskazują,	
że	podobny	wyjątek	możnaby	zastosować	dla	produkcji	
rolnej	czy	produkcji	metali.	

Istotne	jest	obecnie	precyzyjne	zdefiniowanie	pojęcia	
hedgingu	przez	ESMA,	co	stanie	się	podstawą	skorzysta-
nia	z	tego	wyjątku.	Brak	możliwości	skorzystania	z	tego	
wyjątku	 rodzi	 bowiem	 ryzyko	 objęcia	 firm	 tradingo-
wych,	funkcjonujących	na	rynku	energii,	przez	regulacje	
rynku	 finansowego	 i	 traktowania	 ich	 jako	 instytucje	
finansowe.	Wiąże	się	z	tym	wiele	konsekwencji,	jak	np.	
objęcie	 przepisami	 EMIR	 i	 obowiązkiem	 centralnego	
rozliczania	 handlu	 OTC	 w	 izbach	 rozrachunkowych,	
zwiększony	obowiązek	raportowania	oraz	ograniczanie	
ryzyka	dla	derywatów	na	rynku	umów	bilateralnych.	

Rozporządzenie EMIR

Rozporządzenie	EMIR	jest	odpowiedzią	na	ostatni	kry-
zys,	a	jego	geneza	sięga	szczytu	G20	w	Pittsburghu	w	roku	
2009.	Rozporządzenie	unijne	weszło	w	życie	16	sierpnia	
2012	 roku,	 obowiązuje	 w	 całości,	 jest	 stosowane	 we	
wszystkich	 państwach	 członkowskich	 i	 nie	 wymaga	
przenoszenia	do	krajowego	ustawodawstwa.	Rozporzą-
dzenie	to	stosuje	się	do	przedsiębiorstw	mających	siedzi-
bę	 w	 Unii	 Europejskiej.	 EMIR	 wprowadza	 trzy	 nowe	
obowiązki	odnoszące	się	do:	(1)	ewidencji	i	raportowa-
nia	transakcji	pochodnych	na	rynku	OTC	do	tzw.	repo-
zytorium	 (organu	 gromadzącego	 i	 przechowującego	
dane	dotyczących	instrumentów	pochodnych	na	szcze-
blu	 centralnym),	 (2)	 posiadania	 procedur	 ograniczania	
ryzyka	kredytowego	transakcji	pochodnych	OTC	nieroz-
liczonych	przez	kontrahenta	centralnego	oraz	 (3)	 rozli-
czania	wybranych	 kontraktów	pochodnych	OTC	przez	
kontrahenta centralnego29.

Komisja	 Europejska	 oczekuje,	 iż	 EMIR	 zwiększy	
zaufanie	do	hurtowych	rynków	energii	poprzez	redukcję	
ryzyka	na	 tym	rynku	w	wyniku	zwiększenia	wymogów	
sprawozdawczych	oraz	centralnego	rozliczania	kontrak-
tów	na	rynku	przez	dedykowaną	 izbę	rozliczeniową30.	
Rozporządzenie	 wprowadza	 obowiązek	 rozliczania	
transakcji	poprzez	izby	rozliczeniowe	(zwolnienia	poni-
żej	 progu	 minimalnego)	 oraz	 obowiązek	 informacyjny	
i	sprawozdawczy	–	zgłaszanie	do	repozytoriów	transak-
cji	 wszystkich	 transakcji	 pochodnych.	 Co	 ważne,	 dla	
energetyki	 EMIR	 przewiduje	 zwolnienie	 z	 obowiązko-
wego	 rozliczania,	 za	 pośrednictwem	 izb	 rozliczenio-
wych,	transakcji	wewnątrz	grup	kapitałowych	(pozostaje	
wymóg	sprawozdawczości).	

Przewiduje	się,	iż	skutkiem	tej	regulacji	będzie	usta-
nowienie	bardziej	rygorystycznych	wymogów	dla	zabez-
pieczenia	i	zarządzania	ryzykiem	w	przypadku	nierozli-
czanych	 centralnie	 kontraktów	 na	 rynku	 pozagiełdo-

wych	 instrumentów	 pochodnych.	 Obecnie	 trwa	 inten-
sywna	dyskusja	nad	regulacjami	wykonawczymi.	

Poza	obowiązkami	sprawozdawczymi,	EMIR	nakłada	
obowiązek	centralnego	rozliczania	transakcji,	jeżeli	war-
tość	nominalna	transakcji	w	portfelu	przekroczy	określo-
ny	 przez	 ESMA	 limit.	 Zatem	 obowiązek	 centralnego	
rozliczania	transakcji,	w	przeciwieństwie	do	raportowa-
nia,	nie	dotyczy	wszystkich	podmiotów.	

EMIR	wymaga,	aby	transakcje	OTC	na	instrumentach	finan-
sowych	(jak	również	te	zawierane	na	giełdach)	były	raporto-
wane	do	 repozytorium	 transakcji.	Obowiązek	 taki	 powstaje	
z	chwilą	zawarcia	transakcji	i	trwa	przez	cały	okres	jej	życia	
(zawarcie,	zmiana	i	wygaśnięcie).

Zaproponowane	 przez	 ESMA	 standardy	 techniczne	
powiązane	 z	 EMIR	 w	 zakresie	 zarządzania	 portfelem,	
które	dotyczą	zarówno	instytucji	finansowych,	jak	i	nie-
finansowych	 działających	 na	 terenie	Unii	 Europejskiej,	
przewidują	następujące	limity	dla	obowiązku	centralne-
go	rozliczania	transakcji:	

 � 1	mld	 euro	wartości	 pozycji	 (wartość	 referencyjna)	
dla	kontraktów	pochodnych	kredytowych	i	aukcji;	

 � 3	mld	 euro	wartości	 pozycji	 (wartość	 referencyjna)	
dla	 kontraktów	 pochodnych	 stopy	 procentowej,	
walutowych	 instrumentów	 pochodnych,	 dla	 akcyj-
nych	 kontraktów	 pochodnych	 oraz	 towarowych	
derywatów	 kredytowych	 i	 niewymienionych	wcze-
śniej31.	

Transakcje	 mające	 na	 celu	 redukcję	 ryzyka	 (hed-
ging)	przedsiębiorstw	sfery	 realnej	nie	są	zaliczane	do	
limitu	 wyznaczającego	 obowiązek	 centralnego	 rozli-
czania.	

Przedsiębiorstwa	 są	 zobowiązane	 do	 informowania	
regulatorów	 narodowych	 i	 ESMA	 od	 pierwszego	 dnia	
przekroczenia	powyższych	limitów.	Jeżeli	przedsiębior-
stwo,	 niebędące	 instytucją	 finansową,	 posiada	 portfel	
derywatów,	który	w	okresie	30	dni	przekracza	 limit,	 to	
podlega	ono	obowiązkowi	centralnego	rozliczania	trans-
akcji	jak	instytucja	finansowa32.	W	ciągu	czterech	mie-
sięcy	obowiązek	 ten	wchodzi	w	życie,	co	oznacza,	że	
w	tym	czasie	powinno	ono	poinformować	swych	kontra-
hentów	o	zmienionej	sytuacji.	Centralnemu	rozliczaniu	
podlegają	w	takiej	sytuacji	też	transakcje	zabezpieczają-
ce	(hedges).	

We	wrześniu	 2013	 r.	 roku	 pojawiła	 się	 informacja,	
opublikowana	 przez	 brytyjskiego	 regulatora	 (FCA),	 że	
kontrakty	z	fizyczną	dostawą,	realizowane	za	pośrednic-
twem	wielostronnych	platform	obrotu	(MTF),	będą	klasy-
fikowane	 jako	 instrumenty	 finansowe,	 a	 zatem	 zostaną	
objęte	wymogami	rozporządzenia	EMIR.	Rzeczywistość	
nie	cierpi	 jednak	pustki.	 Jako	remedium	na	 to	brokerzy	
opracowali	 szybko	 nowy	 rodzaj	 platformy,	 tzw.	 non 
multi-lateral trading facility	(Non-MTF),	której	regulamin	
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tak	sformułowano,	że	fizyczny	obrót	na	tych	platformach	
nie	będzie	mieścił	się	w	zakresie	przedmiotowym	rozpo-
rządzenia	EMIR.	Zakładając,	iż	przedsiębiorstwo	elektro-
energetyczne	 korzysta	 z	 brokerów	 tylko	 w	 zakresie	 
Non-MTF,	 to	 forwardy	 z	 fizyczną	 dostawą	 oraz	 opcje	
handlowane	w	oparciu	o	umowę	EFET33	pozostają	poza	
zakresem	rzeczowym	EMIR.

Zgodnie	z	EMIR,	przedsiębiorstwa	powinny	informo-
wać	 kontrahentów	 o	 zmianie	 swojego	 statusu	 z	 NFC-	
(przedsiębiorstwo	 sfery	 realnej	 nieobjęte	 obowiązkiem	
centralnego	 rozliczania	 transakcji)	 na	 status	 NFC+	
(przedsiębiorstwo	sfery	realnej	objęte	obowiązkiem	cen-
tralnego	 rozliczania	 transakcji).	 Zmiana	 statusu	 z	NFC-	
na	 NFC+	 pociąga	 za	 sobą	 wzrost	 kosztów	 rozliczania	
transakcji,	co	przekłada	się	na	oczekiwany	wzrost	marży	
w	 handlu	 z	 NFC-,	 który	 teoretycznie	 generuje	 wyższe	
ryzyko	kredytowe,	gdyż	nie	podlega	centralnemu	rozli-
czeniu	transakcji.	

Ryzyko regulacyjne na przykładzie Stadtwerke 
München

W	Niemczech,	 oprócz	 dwóch	 wielkich	 koncernów	
elektroenergetycznych	 (E.ON,	 RWE),	 zaliczanych	 do	
wielkiej	czwórki	w	Europie,	działają	także	mniejsze	firmy	
użyteczności	publicznej	(ok.	1400),	jak	np.	Przedsiębior-
stwo	 Miejskie	 w	 Monachium	 (SWM,	 Stadtwerke Mün-
chen).	Jest	ono	zaliczane	do	największych	w	tej	grupie,	
dostarczając	energię	elektryczną,	 gaz	 i	 ciepło	 sieciowe	
oraz	inne	usługi,	takie	jak	transport	publiczny	czy	zarzą-
dzanie	basenami	i	dostawę	Internetu.	

SWM	zorganizowało	już	w	2008	r.	w	swej	strukturze	
portfolio management	 (PM,	zarządzanie	portfelem	kon-
traktów)	i	rozpoczęło	aktywny	trading	poprzez	niezależ-
ną	 strukturę	 organizacyjną34,	 łącząc	 tę	 aktywność	
z	 dynamicznym	 rozwojem	 w	 obszarze	 odnawialnych	
źródeł	 energii	 (OZE).	 Jednym	 z	 celów	 utworzenia	 PM	
było	zwiększenie	przejrzystości	i	skuteczności	zarządza-
nia	 ryzykiem	 w	 obszarze	 energii.	 Miało	 to	 zwiększyć	
pewność	 zwrotu	 z	 inwestycji,	 które	 były	 planowane	
w	tym	czasie	–	szczególnie	w	OZE,	co	miało	miejsce	nie	
tylko	w	Niemczech,	ale	także	w	Wielkiej	Brytanii	i	Fran-
cji	 (farmy	wiatrowe)	oraz	w	Hiszpanii	 (elektrownie	sło-
neczne).	Ponadto	spółka	córka	Bayerngas	jest	zaangażo-
wana	w	wydobycie	gazu	ziemnego.	

Organizacja	tradingowa	SWM	zawiera	transakcje	na	
europejskich	giełdach	energii	 (energia	elektryczna,	gaz)	
oraz	 w	 USA	 na	 giełdzie	 ICE,	 gdzie	 zabezpiecza	 ceny	
ropy35.	 Znacząca	 część	 działalności	 hedgingowej jest 
jednak	realizowana	na	OTC,	gdzie	ekspozycja	kredyto-
wa	nie	jest	w	pełni	zabezpieczona.	Ryzykiem	dla	SWM	
staje	się	górny	pułap	wartości	nominalnej	handlu	okre-
ślony	przez	ESMA	w	związku	z	regulacjami	EMIR	doty-
czącymi	 obowiązku	 centralnego	 rozliczania	 transakcji	
derywatami	 na	OTC.	 Jeżeli	 SWM	 przekroczy	 limit	 dla	
portfela,	 to	 będzie	 zobligowane	 centralnie	 rozliczać	
swoje	ekspozycje	na	rynku	OTC	przez	izbę	rozrachun-

kową,	 co	 znacznie	 zwiększy	 koszty	 handlu	 w	 wyniku	
zapotrzebowania	 na	 dodatkowe	 środki.	 Dodatkowym	
ryzykiem	 jest	 redukcja	 powyższych	 pułapów	 granicz-
nych	zobowiązujących	do	rozliczania	transakcji	OTC36.	
Niepewność	dla	SWM	stwarza	także	dyrektywa	MiFID	II,	
gdyż	niektóre	jej	regulacje	sprawiają,	że	handel	na	rynku	
energii	 i	 rynkach	powiązanych	staje	 się	bardziej	 skom-
plikowany.	MiFID	II	komplikuje	także	strukturę	organiza-
cyjną	 przedsiębiorstw,	 wpływając	 na	 wydzielenie	 do	
odrębnego	 podmiotu	 działalności	 tradingowej	 i	 zarzą-
dzania	portfelem.	

Raportowanie zgodnie z rozporządzeniem EMIR

Po	wejściu	w	życie	rozporządzenia	EMIR	w	sierpniu	
2012	 r.	 wiele	 przedsiębiorstw	 elektroenergetycznych	
przyjęło,	że	będą	zwolnione	z	obowiązków	raportowa-
nia	pozycji	na	rynku	derywatów	oraz	centralnego	rozli-
czania	pozycji.	Jednak	w	okresie	zbliżania	się	do	wejścia	
w	życie	tych	obowiązków	okazało	się,	że	EMIR	będzie	
miało	wpływ	także	na	sektor	elektroenergetyczny.	

Obowiązek	 raportowania	 danych	 o	 transakcjach	
zawieranych	na	rynku	derywatów	towarowych	(dotyczy	
też	rynku	energii	elektrycznej)	wszedł	w	życie	w	lutym	
2014	r.	Był	on	znacznym	utrudnieniem	dla	podmiotów,	
które	po	raz	pierwszy	zostały	objęte	takim	obowiązkiem,	
szczególnie	 przedsiębiorstw	 elektroenergetycznych	
i	 części	 przedsiębiorstw	 przemysłowych	 samodzielnie	
zabezpieczających	swoje	ryzyko.

Jednym	z	największych	problemów	było	prawidłowe	
zebranie	 danych,	 ich	 przygotowanie	 i	 przesłanie	 do	
repozytoriów,	 które	 są	 odpowiedzialne	 za	 przechowy-
wanie	danych	 i	udostępnianie	 regulatorom37.	Przedsię-
biorstwa	te	musiały	dostosować	swoje	systemy	tradingo-
we	 (ETRM,	 energy trading risk management)	 do	 tych	
zadań,	co	kreowało	znaczące	wyzwanie	i	nie	było	nie-
stety	właściwie	wspierane	 ze	 strony	 regulatorów	 rynku	
energii.	

Genezą	 obowiązku	 raportowania	 są	 postanowienia	 szczytu	
G-20	z	Pittsburgha	(wrzesień	2009	r.),	kiedy	to	zadecydowa-
no	o	konieczności	zwiększenia	przejrzystości	ryzyka	powsta-
jącego	na	 rynku	 transakcji	 bilateralnych	 (OTC)	derywatami.	
W	rezultacie	obowiązki	podobne	do	nałożonych	przez	roz-
porządzenie	 EMIR	 zostały	wykreowane	 na	 całym	 świecie	 –	
przykładem	z	rynku	USA	jest	ustawa	Dodda-Franka.	Chociaż	
EMIR	dotyczy	wszystkich	derywatów	–	 zarówno	handlowa-
nych	na	giełdach,	jak	i	OTC,	to	dodatkowo	obowiązkiem	tym	
objęto	 obie	 strony	 kontraktu,	 podczas	 gdy	 ustawa	 Dodda-
-Franka	określa	tzw.	stronę	raportującą	(wystarczy	zatem,	że	
jedna	strona	zrealizuje	ten	obowiązek).

Obowiązek	sprawozdawczy	zmusił	przedsiębiorstwa	
elektroenergetyczne	do	znacznych	inwestycji	we	własne	
systemy	 tradingowe,	aby	nie	 tylko	mu	 sprostać,	ale	 też	
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mieć	kontrolę	nad	wartością	nominalną	portfeli.	To	dru-
gie	 zagadnienie	 dotyczy	 wielkich	 „graczy”	 na	 rynku	
energii,	 chociaż	 nie	 będzie	 niemożliwym	 zbliżenie	 się	
do	tego	poziomu.	

Poziom	 graniczny	 wartości	 portfela	 dla	 derywatów	 energe-
tycznych	został	określony	na	3	mld	euro.	

Wartość	 ta	 może	 zostać	 przekroczona	 dość	 szybko	 przez	
koncern	 aktywnie	 działający	 na	 europejskim	 rynku	 energii.	
Przykładowo:	
1.	 2	 transakcje/kliknięcia	po	5	MW	dla	produktu	bazowego	

rocznego	B-L	i	cenie	50	euro/MWh	dają	wartość	ok.	4,3	mln	
euro38,	

2.	 nawet	 jeżeli	portfel	 jest	netto	wyzerowany	 (brak	otwartej	
pozycji),	 to	 przy	 ok.	 1000	 transakcjach	 (kliknięciach	 po	 
5	MW	B-L	rocznego)	i	nawet	braku	otwartej	pozycji	war-
tość	portfela	przekroczy	2	mld	euro.	

WNIOSEK:	przekroczenie poziomu określonego w EMIR dla 
derywatów energetycznych nie będzie trudne. 

Należy	też	pamiętać,	że	transakcje	zabezpieczające	(hedge)	
realizowane	 przez	 producentów	 energii	 elektrycznej	 lub	
sprzedawców	na	rynku	detalicznym	nie	są	objęte	obowiązka-
mi	 związanymi	 z	 limitami	 ustanowionymi	 przez	 EMIR),	 bo	
nie	dotyczą	tradingu	spekulacyjnego	(pop tradingu),	a	jedynie	
stanowią	zabezpieczenie	długiej	lub	krótkiej	naturalnej	pozy-
cji.	

Zgodnie	z	szacunkiem	London Energy Brokers’ Asso-
ciation	 (Leba)	 ok.	 50	 przedsiębiorstw	 handlujących	
gazem	 i	 energią	 elektryczną	 w	 Europie	 może	 zostać	
objętych	 obowiązkowym	 rozliczeniem	 transakcji	
poprzez	izbę	rozrachunkową	(jako	NFC+).	

W	lutym	2014	r.	Parlament	Europejski	poparł	projekt	regula-
cji,	która	wprowadza	karę	za	naruszenie	 informacji	poufnej	
w	 handlu	 (insider trading)	 oraz	 manipulowanie	 rynkiem.	
Od	momentu	wejścia	w	życie	tych	regulacji	osoba	oskarżona	
o	 manipulowanie	 rynkiem	 lub/i	 wykorzystanie	 informacji	
poufnej	może	obawiać	 się	 kary	więzienia	 (minimum	4	 lat).	
Zaś	 nieuprawnione	 wykorzystanie	 informacji	 poufnej	 obar-
czone	będzie	 karą	od	dwóch	 lat	więzienia.	 Państwa	człon-
kowskie	mogą	te	kary	zaostrzyć.	Zapisy	te	są	efektem	przeglą-
du	dyrektywy	MAD	(Market Abuse Directive).	Rozszerzają	jej	
stosowania	na	 rynki	 towarowe	 i	 ich	 instrumenty	pochodne.	
Wszystkie	 instrumenty	 finansowe	 handlowane	 na	 platfor-
mach	 brokerskich	 i	 OTC	 zostaną	 objęte	 jej	 regulacjami.	
Nowe	prawo	(Dyrektywa)	powinno	prowadzić	do	standaryza-
cji	 definicji	 i	 sankcji	w	UE	w	 zakresie	manipulowania	 ryn-
kiem	 i	 wykorzystania	 informacji	 poufnych,	 znanych	 tylko	
w	danym	przedsiębiorstwie	(wewnętrznych).

Mniejsze	 przedsiębiorstwa,	 które	 nie	 posiadają	
zaawansowanych	 systemów	 tradingowych,	 odnotowały	
problemy	z	przekazywaniem	danych	do	repozytoriów39.	

Potwierdzenie	daty	wejścia	obowiązku	w	życie	nastą-
piło	 w	 momencie	 zatwierdzenia	 pierwszego	 repozyto-
rium	danych	–	w	ciągu	90	dni	od	tego	momentu	(czyli	
od	12	lutego	2014	r.)	obowiązek	wszedł	w	życie.	

Po	 12	 lutego	2014	 r.	 zostało	 zatwierdzonych	przez	
ESMA	sześć	repozytoriów:

 � w	dniu	7	listopada	2014	r.:
 – Regis-TR,
 – Nowojorskie	 Depository	 Trust	 &	 Clearing	
Corporation’s	DTCC	Derivatives	Repository,	

 – Krajowy	 Depozyt	 Papierów	 Wartościowych	
w	Warszawie,	

 – London	Stock	Exchange’s	UnaVista,	
 � w	dniu	5	grudnia	2014	r.:

 – ICE’s	Trade	Vault	Europe	w	Atlancie,	
 – CME	Trade	Repository	w	Chicago40.

Generalnie,	 jak	 już	 zostało	wcześniej	 wspomniane,	
cały	 proces	 przygotowania	 do	 raportowania	 zgodnie	
z	EMIR	był	obciążony	dużym	ryzykiem	regulacyjnym	ze	
strony	ESMA.	Bardzo	długo	nie	były	w	pełni	określone	
oczekiwania	 regulatora	 co	 do	 zawartości	 raportów,	 co	
komplikowało	 procedury	 związane	 z	 ograniczaniem	
ryzyka	zgodności	(compliance)	 i	przygotowaniem	sche-
matów	 raportowych.	 Innym	przykładem	 ryzyka	 regula-
cyjnego	 jest	 propozycja	 ESMA	 z	 sierpnia	 2013	 r.,	 aby	
opóźnić	obowiązek	 sprawozdawczy	o	 rok,	 co	miałoby	
pozwolić	 zharmonizować	 standardy	 raportowania	
w	przedsiębiorstwach,	które	przyjmą	na	siebie	obowiąz-
ki	sprawozdawcze	(tzw.	delegated reporting).	Dotyczy	to	
głównie	 instytucji	 finansowych	 i	 giełd	 raportujących	
pozycje	swoich	klientów.	W	listopadzie	2013	r.	propo-
zycja	 ta	 została	 odrzucona	 przez	 Komisję	 Europejską.	
W	ten	sposób	przedsiębiorstwom	elektroenergetycznym	
pozostało	niewiele	czasu,	aby	do	lutego	2014	r.	dostoso-
wać	wszystkie	procedury.	

Zmiana sytuacji

Dla	 wielu	 europejskich	 przedsiębiorstw	 aktywnie	
handlujących	gazem	i	posiadających	wielkie	organizacje	
tradingowe	–	zaliczanych	zazwyczaj	do	NFC+	–	obowią-
zek	 centralnego	 rozliczania	 transakcji	 oznacza	 zasadni-
czą	zmianę	sytuacji.	Do	 tej	pory	 (np.	w	2012	 r.)	mniej	
niż	25%	transakcji	derywatami	w	handlu	gazem	oraz	ok.	
10%	 energią	 elektryczną	 podlegało	 centralnemu	 rozli-
czeniu.	Zmiana	na	centralne	rozliczanie	całości	transak-
cji	 instrumentami	 pochodnymi	 jest	 swoistą	 rewolucją.	
Postrzegana	jest	przez	te	podmioty	jako	niosąca	pewne	
korzyści	 związane	 z	 redukcją	 ryzyka	 kredytowego	
w	wyniku	 zwiększenia	 zakresu	obowiązku	 centralnego	
rozliczania	 transakcji	 (clearingu),	 co	 jednak	 jest	 także	
związane	 z	 wysokimi	 kosztami.	 Stąd	 NFC-	 starają	 się	
minimalizować	 możliwość	 zmiany	 statusu	 na	 NFC+,	
gdyż	oznaczać	to	będzie41:

 � zmianę	podejścia	do	zarządzania	ryzykiem	kredyto-
wym,	 które	 w	 zasadniczym	 zakresie	 zacznie	 być	
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zarządzaniem	kosztami	utrzymania	płynności	w	róż-
nych	izbach	rozrachunkowych;

 � zmianę	 sposobu	 zarządzania	 pozycjami	 na	 rynku	
gazu	i	energii	elektrycznej;

 � zmniejszenie	 wolumenu	 handlu	 spekulacyjnego	
derywatami	na	rynku	hurtowym,	co	negatywnie	wpły-
nie	na	jego	płynność42.

Szczególnie	istotne	jest	zarządzanie	kosztami	zapew-
nienia	 depozytów	w	 izbach	 rozrachunkowych	 na	 róż-
nych	 rynkach,	 co	 sprawia,	 że	 nowym	wyzwaniem	 jest	
obecnie	 połączenie	 zarządzania	 ryzykiem	 kredytowym	
z	 zadaniami	 realizowanymi	 przez	 działy	 zarządzania	
finansowego.	 Zmiany	 cen	 mogą	 doprowadzić	 do	 tak	
wielkich	wymogów	w	zakresie	dopłat	do	depozytów,	że	
w	 wielu	 przypadkach	 ryzyko	 to	 będzie	 prowadzić	 do	
zmniejszenia	aktywności	tradingowej.	Powodem	zmiany	
statusu	 firmy	 na	NFC+	 nie	musi	 być	 zmiana	wielkości	
handlu.	Ponieważ	limit	dla	portfela	jest	określony	w	war-
tości	 nominalnej	 transakcji	 wycenianej	 do	 rynku	 (tzw.	
mark-to-market,	 MtM),	 wystarczy,	 że	 nastąpi	 zmiana	
cen,	aby	 limit	został	przekroczony.	Należy	 też	zwrócić	
uwagę,	 że	 zabezpieczenie	 pozycji	 spekulacyjnych	 jest	
liczone	podwójnie	(notional value)		–	chociaż	ekspozy-
cja	została	zabezpieczona	i	nie	ma	otwartej	pozycji,	 to	
liczy	się	wartość	instrumentów	finansowych	do	kalkula-
cji	limitu	dla	każdej	transakcji	osobno.	

Z	 portfela,	 dla	 którego	 określa	 się	 limit,	 wyłączone	
zostają	 transakcje	 zabezpieczające	 (hedges).	 Powstała	
jednak	niepewność,	co	rzeczywiście	jest	taką	transakcją	
–	 ich	wyłączenie	pozwala	bowiem	wielu	przedsiębior-
stwom	 elektroenergetycznym	 uniknąć	 objęcia	 statusem	
NFC+.	ESMA	przygotowała	definicję,	która	wskazała,	że	
transakcja	zabezpieczająca	powinna	umożliwić	w	spo-
sób	obiektywny	zmierzenie	bezpośredniej	redukcji	ryzy-
ka	w	działalności	handlowej	lub	zarządzania	finansami	
(treasury,	skarb)	w	NFC43.	Wydaje	się,	że	istotne	jest	tzw.	
“kolorowanie”	transakcji	zabezpieczających	i	ich	bezpo-
średnie	 powiązanie	 z	 pozycjami	 zabezpieczanymi;	 nie	
powinny	one	bowiem	przechodzić	przez	portfele	speku-
lacyjne,	co	ma	obecnie	miejsce	w	wielu	modelach	steru-
jących	przedsiębiorstw	elektroenergetycznych.	Także	trans-
akcje	 rozliczane	 z	 dostawą,	 np.	 forward	 czy	 opcja,	
zostały	wykluczone	z	naliczania	limitu	zgodnie	z	MiFID	II	
i	EMIR,	czyli	nie	są	traktowane	jako	instrumenty	finanso-
we.	Sytuacja	ta	sprawia,	że	zostało	obniżone	teoretycz-
nie	 niepożądane	 oddziaływanie	 poziomów	 limitów	
EMIR	na	elektroenergetykę	–	jednak	stale	istnieje	ryzyko	
związane	 z	 interpretacją	 odnośnie	 do	wyłączenia	 tych	
instrumentów	spod	systemu	EMIR.

 � Elektroenergetyka	 musi	 także	 ściśle	 analizować	
poziom	derywatów	na	stopę	procentową	oraz	walu-
tową,	gdyż	poziom	limitu	dla	tych	derywatów	może	
zostać	przekroczony,	co	sprawi,	że	przedsiębiorstwo	
stanie	się	NFC+.	

 � Inne	 ryzyko	 dla	 firm	 energetycznych,	 które	 może	
doprowadzić	do	przekroczenia	limitów	EMIR	tworzy	
handel	derywatami	kredytowymi.	

Stąd,	chociaż	handel	energią	jest	podstawowym	biz-
nesem	firm	elektroenergetycznych,	to	powinny	one	także	
analizować	inne	poziomy	limitów,	aby	nie	przekroczyć	
poziomu	 dla	 NFC+.	 Istotne	 jest	 zatem	 wprowadzenie	
skutecznego	monitoringu	pozycji	dla	różnych	instrumen-
tów	 pochodnych,	 którymi	 handluje	 przedsiębiorstwo	
elektroenergetyczne.	

„Wynalazkiem”	przeznaczonym	dla	instytucji	finansowych	są	
uzgadnianie	i	kompresja	portfeli.	
 – Uzgadnianie	portfeli	jest	przeprowadzane	pomiędzy	strona-
mi	kontraktu	pochodnego	OTC	lub	przez	wykwalifikowaną	
osobę	trzecią,	która	została	upoważniona	do	wykonywania	
tego	zadania	przez	kontrahenta.	Uzgadnianie	portfeli	obej-
muje	 najważniejsze	 warunki	 transakcji,	 które	 identyfikują	
każdy	 poszczególny	 kontrakt	 pochodny	OTC,	 a	 także	 co	
najmniej	wycenę	przypisaną	każdemu	kontraktowi.	

 – W	rozporządzeniu	EMIR	został	przedstawiony	wymóg	kom-
presji	portfeli	 i	pozycji	na	 rynku	derywatów	kredytowych,	
które	 przyczyniły	 się	 do	 wywołania	 kryzysu	 finansowego	
i	go	pogłębiły	(odnotowano	wzrost	wartości	pozycji	do	ok.	
60	 bilionów	 USD).	 Transakcje	 te	 były	 tak	 wielkie	 oraz	
skomplikowane,	że	systemy	tradingowe	nie	były	przygoto-
wane	do	ich	ewidencjonowania	i	nie	wprowadziły	ich	do	
ewidencji,	co	sprawiało,	że	ekspozycje	te	były	poza	wszel-
ką	 kontrolą.	 Ponadto,	 szybkość	 ich	 zawierania	 była	 tak	
wielka,	 że	komórki	 tzw.	back-office	nie	były	w	 stanie	 ich	
wprowadzać	do	ewidencji.	Kompresja	wskazuje	na	koniecz-
ność	kompensacji	pozycji	pomiędzy	portfelami	poszczegól-
nych	instytucji	finansowych	(jeżeli	posiadają	w	portfelu	co	
najmniej	 500	 aktywnych	 –	 nierozliczonych	 –	 kontraktów	
z	 danym	 kontrahentem),	 tak	 aby	 w	 portfelach	 pozostały	
jedynie	pozycje	netto	(saldo).	Powstaje	ryzyko,	że	obowią-
zek	kompensacji	portfeli	tradingowych	firm	energetycznych	
będzie	nałożony	także	na	NFC-.	

Należy	także	wskazać,	że	instytucje	finansowe	pozy-
tywnie	oceniły	objęcie	wymogami	EMIR	przedsiębiorstw	
elektroenergetycznych,	a	 szczególnie	 ich	 jednostek	 tra-
dingowych.	 Banki	wycofują	 się	 bowiem	 z	 działalności	
na	 rynkach	 towarowych,	 pozostawiając	 miejsce	 dla	
rozwoju	tradingu	przedsiębiorstw	skoncentrowanych	do	
tej	 pory	 na	 rynku	 energii.	 Przykładem	 jest	 przejęcie	
przez	szwajcarskie	przedsiębiorstwo	tradingowe	Mercu-
ria	 części	 działalności	 handlowej	 JP Morgan	 –	 w	 jego	
wyniku	JP Morgan	wyszedł	z	działalności,	która	przyno-
siła	mniejsze	zyski	niż	reszta	jego	biznesu	i	generowała	
ogromne	 ryzyko	 compliance,	 zaś	 Mercuria	 weszła	 do	
pierwszego	szeregu	firm	handlujących	na	rynkach	towa-
rowych.	Ogólnie	wzrasta	 znaczenia	 firm	 tradingowych	
związanych	 z	 rynkiem	 energetycznym,	 przy	 redukcji	
aktywności	instytucji	finansowych,	co	wpływa	na	pogor-
szenie	płynności	 rynku	energii	elektrycznej	 i	gazu	oraz	
redukcji	zysków	tych	firm.	

Ograniczenie wyjątków dla elektroenergetyki w MiFID II

Wiele	 wyjątków,	 które	 elektroenergetyka	 uzyskała	
w	MiFID	utraci	swą	ważność	pod	jurysdykcją	MiFID	II.	
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Będzie	to	bez	wątpienia	wpływać	także	na	rozwój	han-
dlu	na	hurtowym	rynku	energii	elektrycznej.	Elektroener-
getyka	 jest	 obecnie	 dopiero	 na	 początku	 odkrywania	
tego,	 co	 ta	 zmiana	 niesie.	 Jedno	 jest	 pewne,	 jest	 ona	
wynikiem	dążenia	decydentów	do	zwiększenia	zakresu	
regulacji	 rynków	 finansowych,	 czego	 koszty	 poniosą	
także	uczestnicy	rynku	energii	elektrycznej,	a	szczegól-
nie	 realizujący	 handel	 instrumentami	 pochodnymi	 na	
energię	 i	 prawami	 do	 emisji	 dwutlenku	 węgla	 (EUA).	
Rezultatem	 zaś	 będzie	 zmiana	 podejścia	 do	 hedgingu 
ryzyka	rynkowego	i	wzrost	kosztów	funkcjonowania	na	
zliberalizowanym	rynku	energii	elektrycznej.	

Dyrektywa	MiFID	zawierała	13	różnych	wyjątków	dla	
handlu	 derywatami	 towarowymi,	 które	 przynajmniej	
w	 części	 pozwoliły	 przedsiębiorstwom	 działającym	 na	
rynkach	towarowych	uniknąć	objęcia	ich	systemem	regu-
lacyjnym	przeznaczonym	dla	 instytucji	 finansowych.	Po	
likwidacji	 niektórych	 wyjątków	 przedsiębiorstwom	 tym	
będzie	już	trudniej	uniknąć	statusu	firmy	regulowanej.	

 � Handel na własny rachunek	 –	 przedsiębiorstwa	
mogły	zostać	wyłączone	z	 instytucji	 regulowanych,	
jeżeli	 prowadziły	 handel	 na	własny	 rachunek	 i	 nie	
prowadziły	 usług	 inwestycyjnych	 na	 rzecz	 swych	
klientów.	Ten	wyjątek	zostanie	zlikwidowany,	jeżeli	
przedsiębiorstwa	 handlują	 na	 rynku	 regulowanym	
będąc	 jego	 członkiem	 lub	na	MTF.	 Ponadto,	 jeżeli	
realizują	zlecenia	klientów	w	drodze	handlu	na	wła-
sny	 rachunek	 –	 tzw.	 handel	back-to-back.	 Z	wyłą-
czenia	nie	mogą	skorzystać	także	animatorzy	rynku	
funkcjonujący	 na	 rynku	 derywatów	 towarowych	
(włączając	energię)	oraz	praw	do	emisji	dwutlenku	
węgla.

 � Usługi dodatkowe	 –	 w	 porównaniu	 z	 dyrektywą	
MiFID	I	wyjątek	 ten	zostaje	zawężony.	Dotyczy	on	
handlu	 wspierającego	 niefinansową	 działalność	
przedsiębiorstwa	 elektroenergetycznego.	 Obecnie	
usługi	 związane	 z	 realizacją	 zleceń	 klientów	 lub	
dostarczanie	usług	związanych	z	derywatami	towa-
rowymi	klientom	z	działalności	podstawowej	zostały	
zinterpretowane	 w	 podobny	 sposób	 jak	 handel	 na	
własny	rachunek.	Problemy	niesie	także	brak	pełnej	
jasności	takiego	wyjątku.

 � Wyjątek dealerów towarowych	 –	 wyjątek	 dotyczył	
wszystkich	 podmiotów	 handlujących	 na	 rynkach	
energii,	które	nie	były	częścią	organizacji	 instytucji	
finansowych.	 Ten	 wyjątek	 także	 został	 zawężony.	
Wynikał	 on	 z	 założenia,	 że	 ryzyko	 systematyczne	
generowane	 przez	 przedsiębiorstwa	 handlujące	 na	
rynkach	 towarowych	 jest	 znacznie	 mniejsze	 niż	
przez	instytucje	finansowe.	

 � Kapitał regulowany	 –	 zawężenie	 wyjątków	 MIFID	
wprowadza	także	niepewność	co	do	poziomu	kapi-
tału,	 który	 przedsiębiorstwa	 handlujące	 na	 rynku	
energii	będą	musiały	utrzymywać.	W	2008	r.	Komitet	
Europejskich	 Organów	 Nadzoru	 Bankowego	
potwierdził,	że	przedsiębiorstwa	tradingowe	działa-
jące	 na	 rynkach	 towarowych	 są	 wyłączone	 spod	
wymogów	kapitałowych	dla	 instytucji	 finansowych.	
W	przyszłości	może	się	to	zmienić.	

 � MiFID II zmienił status praw do emisji CO2,	 które	
zostały	 zdefiniowane	 jako	 instrumenty	 finansowe	 –	
przedsiębiorstwa	 handlujące	 EUA	 będą	 musiały	
zatem	stać	się	przedsiębiorstwami	regulowanymi	lub	
zagwarantować	 sobie	dostęp	do	 rynku	przez	domy	
maklerskie.	Będzie	to	impulsem	do	wzrostu	kosztów	
zabezpieczenia	 pozycji	 na	 rynku	 praw	 do	 emisji.	
Zmiana	 ta	 nie	 powinna	 jednak	 dotyczyć	 przedsię-
biorstw	 zabezpieczających	 na	 rynku	 CO2	 swoje	
ryzyko	 kosztów	 zaspokojenia	 zapotrzebowania	 na	
prawa	do	emisji.	

 � Propozycja	 MiFID	 II	 zawiera	 wymóg	 nakładania	
przez	 giełdy	 oraz	 platformy	 handlowe	 (MTF,	 OTF)	
limitów	pozycji,	co	ma	usprawnić	zarządzanie	wiel-
kimi	pozycjami	zajmowanymi	na	 rynku	derywatów	
towarowych.	Prawo	nakładania	limitów	przekazano	
państwom	 członkowskim.	 ESMA	 będzie	 koordyno-
wać	te	działania	wśród	regulatorów.	Ponadto	każda	
giełda	oraz	MTF	i	OTF	zostają	zobowiązane	do	tygo-
dniowego	 publikowania	 danych	 o	 pozycjach	
poszczególnych	przedsiębiorstw	w	podziale	na	typy	
instrumentów	oraz	kategorii	przedsiębiorstw.	

Ogólnie,	 Komisja	 ograniczając	 wyjątki	 w	 MiFID	 II	
dążyła	do	zawężenia	ich	jedynie	do	transakcji	mających	
na	celu	zabezpieczenie	 ryzyka	 rynkowego.	Ważne	 jest	
także	 wskazanie,	 że	 firmy	 elektroenergetyczne	 mogą	
zostać	„dotknięte”	negatywnie	przez	MiFID	 II	nie	 tylko	
w	 wyniku	 bezpośredniej	 zmiany	 wyjątków,	 ale	 też	
poprzez	wpływ	na	otoczenie	rynkowe,	a	właściwie	sze-
rokorozumianą	 infrastrukturę	 rynku	hurtowego,	 tj.	 plat-
formy	handlowe,	izby	rozrachunkowe	czy	wymogi	kapi-
tałowe.

MiFID	II	dopuszcza	wyłączenie	spod	swojego	syste-
mu	derywatów	na	rynku	energii,	jeżeli	są	one	rozliczane	
poprzez	dostawę	fizyczną	produktu	bazowego	(np.	ener-
gii	 elektrycznej)	 i	 podlegają	 rozporządzeniu	 REMIT44.	
Powodem	 tego	 wyłączenia	 jest	 dążenie	 do	 uniknięcia	
niepotrzebnego	dublowania	się	regulacji.	

Uwagi końcowe

Niepewność	 co	 do	 przyszłych	 warunków	 na	 rynku	
energii	 ograniczyła	 płynność	 rynku	 terminowego	 na	
OTC	 (rynek	 umów	 bilateralnych)	 energii	 elektrycznej	
i	 gazu.	 Jego	 uczestnicy	 wskazują	 na	 wysokie	 ryzyko	
regulacyjne	i	compliance.	Dyrektywa	MiFID	II	oraz	roz-
porządzenie	 EMIR	 stanowią	 kolejny	 krok	w	 kreowaniu	
podstaw	regulacyjnych	dla	europejskiego	rynku	finanso-
wego.	

Chociaż	 rynek	energii	elektrycznej	nie	 stanowi	cen-
trum	zainteresowania	tych	regulacji,	 to	elektroenergety-
ka	poniesie	znaczące	koszty	związane	z	ich	wprowadze-
niem.	 Szczególnie	 uciążliwe	 będą	 ograniczenie	 wyjąt-
ków	w	MiFID	II,	z	których	korzystała	dotychczas	elektro-
energetyka,	 oraz	 obowiązki	 nałożone	 przez	 EMIR,	 tj.	
raportowanie	 pozycji	 oraz	 limity	 pozycji	 i	 centralne	
rozliczenie	transakcji	na	rynku	derywatów	towarowych.	
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Dyrektywa	MiFID	 II	 wpłynie	 bez	 wątpienia	 na	 handel	
energią	w	Europie,	w	tym	na	wzrost	obrotów	na	giełdach	
energii	 i	 innych	 rynkach	 regulowanych,	 które	 wraz	
z	 izbami	 rozrachunkowymi,	 zwiększą	 swoją	 rolę	 na	
rynku	 energii.	 Przewidywany	 termin	 wejścia	 w	 życie	
MiFID	 II	 to	 styczeń	 2017	 r.	Objęcie	 regulacją	 nowych	
obszarów	 handlu	 sprawi,	 że	 coraz	 więcej	 przedsię-
biorstw	 będzie	 zmuszonych	 funkcjonować	 w	 reżimie	
przewidzianym	 dla	 instytucji	 finansowych.	 Regulacja	
MiFID	 II	 będzie	 równocześnie	 bardziej	 kompleksowa	
poprzez	rezygnację	z	wielu	wyłączeń,	które	powodowa-
ły,	iż	znacząca	część	rynku	pozostawała	poza	zakresem	
regulacji	MiFID	I.	Wysokie	ryzyko	jest	generowane	przez	
brak	 jasnych	 interpretacji	 i	 określenia	 ich	 przyszłego	
wpływu	na	elektroenergetykę.	Przedsiębiorstwa	elektro-
energetyczne,	aktywne	na	rynku	hurtowym	wprowadziły	
zaostrzone	procedury	kontroli	wolumenów	na	OTC	oraz	
skróciły	okres	kontraktowania.	

Kłopotliwy	 dla	 przedsiębiorstw	 elektroenergetycz-
nych	okazał	się	obowiązek	sprawozdawczy.	Bardzo	długo	
wręcz	zakładano,	że	nie	będzie	on	dotyczyć	instrumen-
tów	rynku	energii	elektrycznej.	Okazało	się	także,	że	ok.	
50-60%	 instrumentów	 notowanych	 na	 rynku	 finanso-
wym	nie	zostało	połączonych	z	drugą	stroną	(kontrahen-
tem)	 w	 trakcie	 pierwszego	 raportowania	 (każdy	 instru-
ment	raportują	bowiem	dwie	strony	kontraktu),	co	unie-
możliwiło	otrzymanie	jasnego	obrazu	sytuacji	na	rynku	
derywatów.	

Jednakże	najważniejsze	„wyzwania”	związane	są	ze	
stałym	ustalaniem	szczegółów	przez	regulatorów.	Szan-
są	na	ułatwienie	życia	stronie	kupującej	jest	zwiększenie	
skali	 wsparcia	 oferowanego	 przez	 brokerów	 i	 banki	
w	procesie	raportowania.	Dotyczy	to	szczególnie	wyce-
ny	 do	 rynku	 pozycji	 (MtM)	 i	 wystawionych	 zabezpie-
czeń.

                    
*	Anna	Lis,	Dariusz	Michalski,	Akademia	Techniczno-Humani-

styczna,	43-309	Bielsko-Biała,	ul.	Willowa	2;	Blog	o	ryzyku,	pra-
wie	i	energetyce.

1	 Przykładem	może	 być	 amerykańska	 ustawa	Dodda-Franka,	
która	 obecnie	 wymaga	 przygotowania	 ok.	 40	 tys.	 stron	 aktów	
wykonawczych	przez	agencje	rządowe.	Najczęściej	współpracują	
z	nimi	lobbyści	instytucji	finansowych,	podczas	gdy	przedsiębior-
stwa	energetyczne	trading	–	handel	na	rynku	hurtowym	postrzega-
ją	jako	działalność	uboczną	w	stosunku	do	działalności	podstawo-
wej.	

2	Więcej	 na	 temat	 zmiany	warunków	 funkcjonowania	 rynku	
energii	elektrycznej:	G.	Wojtkowska-Łodej,	D.	Michalski,	P.	Hawranek,	
Zmiany uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku 
energii elektrycznej w Unii Europejskiej,	Oficyna	Wydawnicza		–	
Szkoła	Główna	Handlowa,	Warszawa	2014.

3	Przykładowo,	celem	 rozporządzenia	EMIR	 jest	zwiększenie	
transparentności	 rynku	 instrumentów	 pochodnych,	 ograniczenie	
ryzyka	 kredytowego	 i	 systemowego	 związanego	 z	 zawieraniem	
i	 rozliczaniem	 transakcji	 mających	 za	 przedmiot	 instrumenty	
pochodne	 będące	 przedmiotem	 obrotu	 poza	 rynkiem	 regulowa-
nym	 (over-the-counter)	 oraz	 zwiększenie	 stabilności	 na	 rynku	
finansowym.	(DzUrz	UE	L	201,	27.07.2012	r.).	W	dniu	16	sierpnia	

2012	r.	weszło	w	życie	rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	
i	Rady	(UE)	Nr	648/2012	z	4	lipca	2012	r.	w	sprawie	instrumentów	
pochodnych	będących	przedmiotem	obrotu	poza	rynkiem	regulo-
wanym,	kontrahentów	centralnych	i	repozytoriów	transakcji.

4	DzUrz	UE	L	283,	12.06.2014	r.

5	 Dyrektywa	 MiFID	 II	 oprócz	 rynków	 regulowanych	 (RM)	
i	pozagiełdowych	alternatywnych	platform	obrotu	(MTF)	wprowa-
dziła	 dodatkowo	 kolejny	 rodzaj	 rynku:	 OTF	 –	 zorganizowane	
platformy	obrotu.

6	Przykładowo	w	wyniku	ograniczenia	możliwości	zamknięcia	
pozycji	na	rynku.

7	 Przykładem	 zabezpieczenia	 się	 przed	 niepewnością	 co	 do	
prawidłowości	interpretacji	przepisów	jest	prowadzenie	handlu	na	
rynkach	 regulowanych,	 które	 zapewniają	 niezbędne	 wsparcie	
w	 zakresie	 regulacji.	Wiąże	 się	 to	 jednak	 także	 z	wypełnieniem	
wielu	obowiązków,	których	nie	ma	poza	tymi	rynkami.	

8	W	dniu	24	października	1929	r.	rozpoczął	się	wielki	kryzys	
nazywany	również	mianem	wielkiej	depresji.	Według	historyków	
był	 to	największy	kryzys	gospodarczy	w	XX	wieku	i	objął	swoim	
zasięgiem	praktycznie	wszystkie	kraje	oraz	wszystkie	główne	dzie-
dziny	 gospodarki.	 Ceny	 akcji	 w	 Stanach	 Zjednoczonych	 zostały	
wywindowane	 przez	 spekulantów	 ponad	 ich	 realną	 wartość.	
W	 październiku	 1929	 r.	 posiadacze	 tych	 akcji	 zaczęli	 je	 nagle	
sprzedawać.	Wybuchła	panika.	Więcej	w:	S.	Flejterski,	J.K.	Solarz,	
Systemy bankowe krajów G20,	Zapol,	Szczecin	2012,	s.	404.

9	K.	Michałek,	Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjedno-
czonych Ameryki 1900-2001,	Wyd.	Mada,	Warszawa	2004,	s.	159.

10	S.	Flejterski,	J.K.	Solarz,	Systemy…,	op. cit., s.	404.

11	 S.	 Heffernan,	 Nowoczesna	 naukowość,	 Wydawnictwo	
Naukowe	PWN,	Warszawa	2007,	s.	298.

12 Federal Savings and Loan Insurance Corporation.

13	 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Przyczyny-i-skutki-kryzysu-
w-USA-1739652.html[2.04.2008].

14	 L.	 Kąsek,	 M	 Lubiński,	 Hyman Minsky  – wczoraj i dziś,		
„Współczesna	Ekonomia”,	nr	1/2010	(13).

15	http://agmaandcompany.com/wspolczesny-kryzys-finansowy-	
przyczyny-i-konsekwencje-dla-gospodarki-swiatowej/	[dostęp:	
30.09.2013].

16	W	G-20	reprezentowane	było	siedem	największych	gospo-
darek	 świata	 (USA,	 Wielka	 Brytania,	 Kanada,	 Francja,	 Niemcy,	
Włochy,	 Japonia),	 Unia	 Europejska,	 a	 także	 tzw.	 gospodarki	
wschodzące,	 m.in.:	 Brazylia,	 Rosja,	 Indie,	 Chiny	 (grupa	 BRIC)	
i	Turcja.

17	 http://www.wprost.pl/ar/172863/G20-zmienia-zarzadzanie- 
swiatowymi-finansami/[26.09.2009].

18 Dodd-Frank Wall Street Reform and Customer Protection 
Act		–	amerykańska	ustawa	z	5	stycznia	2010	r.	Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act,	publ.	H.	R.	4173.

19	P.	Volcker,	How to reform our financial system,	“The	New	
York	Times”,	30.01.2010	r.

20	http://mfiles.pl/pl/index.php/Sekurytyzacja	.	[dostęp	2.12.2014].	

21	S.	Flejterski,	J.K.	Solarz,	Systemy…, op. cit.,	s.	416.

22	Ibidem.

23	http://bossa.pl/edukacja/rynek/EMIR/[10.12.2013].

24	W	styczniu	2014	r.	Parlament	Europejski,	Komisja	Europej-
ska	i	Rada	UE	zakończyły	negocjacje	dotyczące	dyrektywy	MiFID	II.	

25	DzUrz	UE	L	283,	12.06.2014	r.
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UCZESTNICTWO POLSKICH BANKÓW 
W EDYCJI 2014 OGÓLNOEUROPEJSKICH 
TESTÓW WARUNKÓW SKRAJNYCH 

Robert Woreta*

Celem	niniejszego	artykułu	jest	omówienie	specyfiki	
edycji	 ogólnoeuropejskich	 testów	 warunków	 skrajnych	
(TWS	 2014)1,	 które	 były	 realizowane	 w	 największych	
bankach	 krajów	Unii	 Europejskiej.	 Przeprowadzono	 je	
według	jednolitej	metody	opracowanej	przez	Europejski	
Urząd	Nadzoru	Bankowego	(European Banking Authori-
ty – EBA).	W	artykule	przedstawiono	również	prognozy	
opracowane	na	podstawie	wspomnianej	wystandaryzo-
wanej	metody	dla	15	polskich	banków.	Zostały	one	opu-
blikowane	26	października	2014	r.

Edycja	 2014	 ogólnoeuropejskich	 testów	 warunków	
skrajnych	 (TWS	2014)	została	wkomponowana	w	 szer-
szy	proces	przygotowania	kompleksowej	oceny	najwięk-
szych	 europejskich	 instytucji	 finansowych,	 które	 od	 
4	 listopada	 2014	 r.	 przechodziły	 pod	 wspólny	 nadzór	
europejski.	 Z	 tego	 względu,	 ogólnoeuropejskie	 testy	
warunków	skrajnych	w	tych	bankach	w	2014	roku	były	
realizowane	wraz	z	pogłębionym	badaniem	jakości	akty-
wów	 (Asset Quality Review – AQR).	 Europejski	 Bank	
Centralny	 (EBC)	przygotowując	 się	do	przejęcia	wspól-
nego	europejskiego	nadzoru	zdecydował	się	na	(1)	prze-
prowadzenie	 wszechstronnej	 oceny	 kondycji	 najwięk-
szych	banków	strefy	euro,	polegającej	na	rzetelnej	oce-
nie	jakości	ich	portfeli	kredytowych	w	oparciu	o	wystan-
daryzowaną	 metodę	 przygotowaną	 we	 współpracy	
z	firmą	Oliver Wyman	według	stanu	na	31	grudnia	2013	r.,	
(2)	przeprowadzenie	testów	warunków	skrajnych	na	pod-
stawie	metody	opracowanej	przez	EBA	oraz	(3)	dokona-
nie	 kompleksowego	 przeglądu	 i	 oceny	 ryzyk	 w	 tych	

26	 Europejski	 Urząd	 Nadzoru	 Giełd	 i	 Papierów	 Wartościo-
wych.

27	Wskazuje	 się,	 że	 zadania	 MiFID	 II	 są	 realizowane	 przez	
Rozporządzenie	REMIT	(Regulatory on Energy Market Integrity and 
Transparency)	–	rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	
w	sprawie	integralności	i	przejrzystości	rynku	energii	(DzUrz	UE	L	
326,	8.12.2011	r.).

28	 Wyłączenie	 to	 jest	 jednym	 z	 niewielu,	 które	 pozostały	
w	dyrektywie	MiFID	 II,	w	porównaniu	z	wcześniejszą	dyrektywą	
MiFID	I.	Zob.:	Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Euroopejskiego 
i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów 
finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/
EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG,	 (DzUrz	UE	 L	 145,	
30.04.2004	r.).

29	http://bossa.pl/edukacja/rynek/EMIR/[10.12.2013].

30	P.	Hawranek,	MiFID II, EMIR – aktualizacja, cdn.,	(w:)	Blog	
o	 ryzyku,	 prawie	 i	 energetyce,	 http://blogoryzyku.blogspot.com/	
2013/07/mifid-ii-emir-aktualizacja-cdn.html

31	 Przewiduje	 się,	 że	 żadne	 przedsiębiorstwo	 elektroenerge-
tyczne	w	Polsce	w	najbliższym	okresie	nie	przekroczy	 tej	kwoty	
limitu.	

32	Przedsiębiorstwa,	które	nie	są	instytucjami	finansowymi,	ale	
podlegają	 obowiązkowi	 centralnego	 rozliczania,	 są	 oznaczane	
jako	NFC+.	

33	Na	europejskim	 rynku	energii	elektrycznej	najpopularniej-
szym	standardem	dla	umowy	ramowej	jest	umowa	przygotowana	
przez	European	Federation	of	Energy	Traders	 	 –	EFET.	Więcej	w:	 
D.	Michalski,	Umowa ramowa EFET a wzrost efektywności handlu 
na hurtowym rynku energii elektrycznej UE, „Wspólnoty	Europej-
skie”,	2002,	nr	11(134).

34	PM	i	trading	zatrudniają	razem	ponad	40	osób	i	jest	dedy-
kowanych	do	tej	aktywności	pięciu	kontrolerów	ryzyka.	

35	W	tym	przypadku	powstaje	ryzyko	dla	compliance	związa-
ne	z	wypełnieniem	wymogów	ustawy	Dodda-Franka.	

36	ESMA	planuje	przeprowadzać	przegląd	poziomów	granicz-
nych	i	standardów	RTS	i	ITS	w	drodze	publicznych	konsultacji.	

37	Więcej	na	temat	Rozporządzenia	EMIR	w	artykule	D.	Michal-
ski,	 P.	Hawranek:	Projekty regulacji unijnego rynku energii elek-
trycznej – wzmocnienie zaufania do rynku czy zagrożenie,	 (w):	
Unia	Europejska.pl	2012,	nr	2	(213),	s.	37-47.

38	Oczywiście	cena	na	rynku	europejskim	jest	dzisiaj	niższa.

39	Istotne	jest	wskazanie	na	wysoką	niepewność	co	do	zakresu	
obowiązku,	 która	 utrzymywała	 się	 w	 2013	 r.,	 co	 wpływało	 na	
koszty	dostosowania	systemów	IT	do	nowych	wymogów	raporto-
wych.	

40	Pewną	nerwowość	wzbudził	brak	zatwierdzenia	w	pierw-
szej	grupie	repozytoriów	ICE’a	i	CME.	

41	Więcej	na	ten	temat	w:	G.	Wojtkowska-Łodej,	D.	Michalski,	
P.	 Hawranek,	 Zmiany uwarunkowań funkcjonowania przedsię-
biorstw na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej,	Oficyna	
Wydawnicza		–	Szkoła	Główna	Handlowa,	Warszawa	2014.	

42	Już	dziś	obserwuje	się	wycofywanie	instytucji	finansowych	
z	handlu	hurtowego	na	rynku	energii,	co	przekłada	się	na	ograni-
czenie	jego	płynności	i	redukcję	zysków	elektroenergetyki,	w	tym	
także	pogorszenie	możliwości	zabezpieczenia	pozycji	(hedgingu).	

43	 Chociaż	 wiele	 przedsiębiorstw	 elektroenergetycznych	
posiada	już	systemy	rachunkowości	zabezpieczeń	zgodne	z	wymo-
gami	MSR	39,	to	powstaje	ryzyko,	że	definicja	transakcji	zabezpie-
czającej	 zgodna	 z	MSR	 39	 nie	 jest	wystarczająca	 dla	 spełnienia	
wymogów	ESMA.	

44	REMIT	definiuje	produkty	hurtowego	rynku	energii	(energia	
elektryczna,	gaz,	dostęp	do	infrastruktury	przesyłowej,	powiązane	
derywaty),	 sprzedawane	 także	 na	 OTF	 i	 rozliczane	 w	 drodze	
fizycznej	dostawy.	
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