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REGULACJE POKRYZYSOWE  
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1. Wprowadzenie

Niniejszy artykuł traktuje o pozagiełdowym rynku instrumentów pochod-
nych i potrzebie jego regulacji w obliczu doświadczeń płynących z kryzysu 
finansowego, jaki dotknął świat w latach 2007–2009. Celem artykułu jest 
określenie wpływu obecnych, a także koniecznych nowych regulacji do-
tychczas niestosowanych na światowy oraz krajowy rynek derywatów OTC. 
Rozważania nad problemem regulacji rozpoczyna przybliżenie zagadnienia 
instrumentów pochodnych oraz charakterystyka pozagiełdowego rynku dery-
watów. Następnie omówiono podstawowe elementy rynku OTC powodujące 
komplikacje na zachodnich rynkach finansowych. Problemy te budzą potrzebę 
regulacji tego rynku w Stanach Zjednoczonych oraz w UE. W Stanach Zjed-
noczonych narzędziem regulującym jest obowiązująca ustawa Dodda-Franka, 
z kolei na obszarze UE planuje się wprowadzenie izb rozrachunkowych, które 
mają zapanować nad ryzykownym rynkiem. Przeprowadzony wywód kończy 
próba określenia wpływu wprowadzonych regulacji na krajowy oraz światowy 
rynek finansowy.

* Mgr, doktorant w Katedrze Makroekonomii, Uniwersytet Łódzki; e-mail: jurandskrzypek@
gmail.com
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2. Charakterystyka pozagiełdowego  
rynku instrumentów pochodnych OTC

W gospodarce światowej instrumenty pochodne, począwszy od lat 70. 
XX w., odgrywają coraz większą rolę na rynku finansowym. Czym jest to spo-
wodowane? Instrumenty te umożliwiają posiadaczowi zabezpieczenie się przed 
ryzykiem wynikającym z zawirowań w sferze realnej czy też finansowej go-
spodarki, a także dają szanse na aktywne, spekulacyjne metody inwestowania. 
Instytucje finansowe i inne niefinansowe podmioty gospodarcze narażone są 
na działanie wielu ryzyk, wśród których możemy przede wszystkim wymienić:
• ryzyko zmiany kursu walutowego;
• ryzyko zmiany stopy procentowej;
• ryzyko zmiany cen surowców, towarów lub akcji.

Instrumenty pochodne mogą spełniać także funkcję odwrotną – pozwalają 
na wyeksponowanie się na ryzyko poprzez udział w swoistej grze o sumie 
niezerowej. Takie działanie nazywamy spekulacją. Przykładem są instrumenty 
pochodne na indeks giełdowy, gdzie wystawca lub nabywca instrumentu traci/
zyska w zależności od kształtowania się indeksu i rodzaju kontraktu. Na czym 
więc polega specyfika handlu derywatywami?

Instrumenty pochodne to instrumenty finansowe, których wartość zależy 
od ceny/poziomu instrumentu bazowego. Instrumentem bazowym w tego 
typu kontraktach mogą być czynniki ryzyka wymienione wcześniej, tj: kurs 
walutowy, stopa procentowa lub indeks giełdowy. Najbardziej znanymi in-
strumentami na rynku finansowym są kontrakty typu forward i futures oraz 
opcje. Handel tymi instrumentami polega na tym, że dwie strony (wystawca 
i nabywca derywatu) umawiają się na cenę instrumentu bazowego, po jakiej 
zostanie wykonana dana umowa w przyszłości (ceny wykonania). W zależno-
ści od kształtowania się ceny bazowej na rynku nabywca/wystawca zyskuje 
lub traci, porównując cenę, po której zostanie wykonany kontrakt, z ceną 
instrumentu bazowego na rynku spot. Ważny jest fakt, iż podczas rozliczenia 
instrumentów pochodnych nie musi dochodzić do fizycznego przekazania 
instrumentu będącego podstawą derywatu – wystarczy jedynie rozliczenie 
różnic w cenach spot i future. Pozwala to na skupienie się jedynie na sferze 
finansowej kontraktu1.

1  A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006, s. 63–81.
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Handel instrumentami pochodnymi odbywa się zarówno na rynku giełdo-
wym, jak i pozagiełdowym OTC (z over-the-counter, zwany również rynkiem 
niezorganizowanym lub nieformalnym).

Na giełdowym rynku instrumenty pochodne są standaryzowane, tzn. że 
zasady handlu tymi instrumentami są restrykcyjnie przestrzegane i ściśle usta-
lone w regulaminie giełdy. Instrumenty standaryzowane posiadają jednakowe 
cechy, takie jak cena wykonania czy termin wygaśnięcia kontraktu. Ujedno-
licenie omawianych instrumentów prowadzi do dokładnej wyceny wielkości 
bazowej – wartości, na jaką opiewa instrument, oraz określa dokładny termin 
i miejsce wykonania kontraktu. Instytucją pośredniczącą w handlu giełdowymi 
derywatami jest odpowiednia izba rozrachunkowa. Instytucja ta gwarantuje 
realizację kontraktu, zapewnia większą przejrzystość rynku, a także pozwala 
na pełniejsze określenie jego rozmiarów i kierunków przepływów środków 
finansowych. Izba rozrachunkowa dokonuje także zwykłego rozliczenia kon-
traktu wynikającego z różnic pomiędzy ceną instrumentu bazowego na rynku 
spot oraz ceną wykonania. W celu zapewnienia płynności wolumenu obrotu 
derywatywami powołuje się animatorów rynku będących członkami giełdy. Ich 
funkcja polega na publikowaniu do publicznej wiadomości własnych zleceń 
kupna i sprzedaży. 

Pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych różni się znacznie od 
giełdowego obrotu derywatami. Przede wszystkim na rynku OTC nie ma ko-
nieczności standaryzacji obrotu instrumentami pochodnymi. Oznacza to, że 
instrumenty omawianego rynku cechuje lepsze dopasowanie do potrzeb ich 
nabywców. Warunki kontraktu, jego wartość, cena i termin wykonania czy też 
szczegółowe warunki transakcji są ustalane w drodze indywidualnych nego-
cjacji pomiędzy wystawcą a nabywcą instrumentu. Pozostali uczestnicy rynku 
nie muszą być w nie wtajemniczeni. Dzięki temu istnieje szeroka dowolność 
w tworzeniu instrumentów pochodnych będących nieraz skomplikowanymi 
tworami inżynierii finansowej. Te udogodnienia w szczególności upodobali 
sobie inwestorzy instytucjonalni – instytucje finansowe, takie jak banki inwe-
stycyjne lub fundusze kapitałowe. Rynek OTC jest rynkiem spontanicznym, bez 
jednolitej, zorganizowanej postaci. Jest rynkiem nieuregulowanym, pozostają-
cym poza kontrolą instytucji sprawujących nadzór nad sektorem finansowym. 
Derywaty pozagiełdowe konstruowane są jednak w oparciu o krajowe regulacje 
prawne i rozporządzenia. Jednymi z czynników wpływających na podwyższone 
ryzyko handlu na rynku OTC w porównaniu z rynkiem giełdowym są:
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• brak nadzoru instytucjonalnego;
• dowolność w kreacji umów, brak wiążących kursów transakcji;
• niejednokrotnie skomplikowana budowa instrumentów – trudności 

w wycenie;
• trudności w zawieraniu pozycji odwrotnej w kontraktach.

Mówiąc o pozagiełdowym rynku derywatów OTC, mamy na myśli głównie 
dwie grupy instrumentów pochodnych: instrumenty pochodne stopy procen-
towej oraz walutowe instrumenty pochodne. Do instrumentów pochodnych 
stopy procentowej zaliczamy2: 
• transakcje FRA (Forward Rate Agrement) – strony zobowiązują się do 

zapłaty odsetek od ustalonej kwoty nominalnej za oznaczony okres roz-
poczynający się w przyszłości, naliczonych według ustalonej w dniu za-
warcia kontraktu stopy procentowej;

• transakcje IRS (Interest Rate Swap) – transakcja zobowiązująca obie stro-
ny do wymiany okresowych płatności odsetkowych od ustalonej kwoty 
nominalnej przez oznaczony okres;

• transakcje OIS (Overnight Index Swaps) – terminowy kontrakt polegają-
cy na wymianie płatności odsetkowych bazujących na stałej stopie pro-
centowej w zamian za płatności odsetkowe związane ze zmienną stopą 
procentową;

• opcje na stopę procentową – dają nabywcy opcji prawo do płacenia lub 
otrzymywania odsetek od określonej kwoty nominalnej, za oznaczony 
okres i naliczonych według ustalonej stopy procentowej;

• transakcje forward na obligacje.
Drugim rodzajem instrumentów występujących na pozagiełdowym rynku 

instrumentów pochodnych OTC są walutowe instrumenty pochodne. Wśród 
nich mamy3:
• transakcje outright forward – transakcja wymiany określonej kwoty wa-

luty, po kursie uzgodnionym w momencie zawierania transakcji, której 
rozliczenie następuje w terminie późniejszym niż dwa dni robocze od 
daty jej zawarcia;

2  NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r., Warszawa 2010, s. 346–353, http://
www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2010.pdf; stan na 21.04.2012 r.

3  NBP, Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagieł-
dowych instrumentów pochodnych w Polsce, Warszawa 2010, s. 5–8, http://www.nbp.pl/
systemfinansowy/polska2010.pdf; stan na 21.04.2012 r.
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• transakcje CIRS (Currency Interest Rate Swap) – transakcja zobowiązu-
jąca obie strony do wymiany okresowych płatności odsetkowych, nali-
czanych od określonej kwoty nominalnej przez uzgodniony okres, oraz 
wymiany kwoty nominalnej (po wcześniej uzgodnionym kursie) w dniu 
zakończenia transakcji;

• opcje walutowe – instrument finansowy dający nabywcy opcji w oznaczo-
nym czasie prawo do kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty obcej 
po ustalonym wcześniej kursie, a na wystawcę opcji nakładający obowią-
zek – odpowiednio – sprzedaży lub kupna waluty obcej od nabywcy.
Na rynku pozagiełdowym OTC obecne są także derywaty m.in. kredytowe 

instrumenty pochodne, takie jak CDS-y (Credit Default Swap). Handel CDS-
-ami odbywa się głównie poza granicami naszego kraju. Tego typu kontrakt jest 
kredytowym instrumentem pochodnym, który zabezpiecza kupującego przed 
ryzykiem niewypłacalności kontrahenta. Doświadczenia płynące z ostatniego 
kryzysu finansowego pokazują, iż instrumenty CDS przyczyniły się do spadku 
zaufania na rynku międzybankowym oraz do kłopotów finansowych wielkich 
instytucji finansowych. 

W celu określenia rozmiarów światowego rynku pozagiełdowego OTC 
należy przeanalizować tabelę 1. 

TABELA 1: Światowy rynek pozagiełdowych derywatów OTC z podziałem na instrument (obroty 
w bln USD; stan na czerwiec poszczególnych lat)

Instrument 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Walutowe instrumenty pochodne 38,1 48,6 63 48,7 53,2 64,7
Instrumenty pochodne stopy procentowej 262,5 347,3 458,3 437,2 451,8 553,9
Instrumenty związane z rynkiem akcji 6,8 8,6 10,2 6,6 6,3 6,8
Kontrakty towarowe 6,4 7,6 13,2 3,6 2,9 3,2
CDS-y 20,4 42,6 57,3 36,1 30,3 32,4
Inne 36 61,4 81,7 62,3 38,3 46,5
Razem 370,2 516,1 683,7 594,5 582,8 707,5

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych.

Jak można łatwo zauważyć, po kryzysowych zawirowaniach rynek OTC 
odradza się i w czerwcu 2011 r. osiągnął rekordową wartość 707,5 bln USD. 
Dla porównania, według szacunków Światowej Organizacji Handlu, globalny 
eksport towarów w 2011 r. wyniósł ok. 18,2 bln USD4. Największy udział 

4  Dane za: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E; stan na 
24.04.2012 r.
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w handlu OTC mają instrumenty pochodne stopy procentowej. W analizowa-
nym okresie rynek OTC rozwijał się bardzo dynamicznie, osiągając w 2011 r. 
obroty prawie dwa razy większe niż w 2006 r. Warto również zaznaczyć, że 
rynek instrumentów pochodnych CDS po wzroście w latach 2006–2008 stra-
cił swą dynamikę rozwoju. Niewątpliwie wpływ na to miało pęknięcie bańki 
spekulacyjnej na rynku nieruchomości, której skutki rozprzestrzeniły się na 
globalny rynek.

3. Problemy z pozagiełdowym rynkiem instrumentów pochodnych  
i jego kontrybucja w światowym kryzysie finansowym

Rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych przyczynił się do 
spadku zaufania na światowym rynku finansowym oraz ukazał wiele słabości 
w jego infrastrukturze regulacyjno-prawnej. Głównym problemem związanym 
z rynkiem OTC jest jego ryzyko i mała przejrzystość, a w czasie turbulencji 
– niska płynność.

Niewątpliwie o atrakcyjności rynku derywatów pozagiełdowych decydują 
osiągane na tym rynku ponadprzeciętne zyski. Szacuje się, że w 2010 r. zyski 
banków z tytułu obrotu omawianymi instrumentami osiągnęły około 150 mld 
USD5. Pięć największych banków inwestycyjnych Stanów Zjednoczonych 
(w tym J.P. Morgan, Goldman Sachs, Bank of America) w 2009 r. wypracowa-
ły zysk wynoszący ponad 35 mld USD, handlując derywatami OTC6. Rynek 
OTC jest jednym z niewielu obszarów, gdzie inwestorzy mogą oczekiwać 
dwu- lub niekiedy nawet trzycyfrowych stóp zwrotu. Wysokie stopy zwrotu 
z inwestycji wiążą się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Szczególnym 
ryzykiem obarczone są kredytowe instrumenty pochodne, takie jak CDS czy 
CDO (Collateralised Debt Obligation). To one przez wielu ekonomistów 
obarczane są winą za powstały w niedalekiej przeszłości kryzys finansowy. 

5  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Projekt opinii Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji, Bruksela 
2010, s. 1.

6  Bloomberg, Wall Street stealth lobby defends $35 billion derivatives haul, http://www.
bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=agFM_w6e2i00; stan na 9.05.2012 r.
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Sekurytyzacja wspomnianych uprzednio papierów wartościowych, polegająca 
na uzależnieniu wypłaty zysku od spłaty kredytów (w oparciu o które zostały 
wyemitowane), doprowadziła do powstania fali niewypłacalności banków. 
Negatywną siłą napędzającą mechanizm były kredyty śmieciowe subprime 
o bardzo niskiej wiarygodności. Dodatkowo, pozbawione większej kontroli 
agencje ratingowe przyznawały takim aktywom wysokie oceny. Oceny te były 
oczywiście przewartościowane, lecz agencje czerpały zyski z przyznawania 
ratingów, tym samym wplątując się w konflikt interesów. Pęknięcie bańki 
spekulacyjnej na rynku nieruchomości uruchomiło problemy finansowe wielu 
instytucji finansowych, powodując tym samym pojawienie się ryzyka syste-
mowego upadku powiązanych ze sobą finansowo banków. Ryzyko systemowe 
rodziło potrzebę ingerencji państwa w obszar systemu finansowego. Urucho-
miane w wielu krajach pakiety pomocowe miały pomóc w ustabilizowaniu 
sytuacji na rynkach finansowych. W niektórych przypadkach konieczne było 
dokapitalizowanie i znacjonalizowanie chwiejących się wielkich instytucji 
finansowych (jak np. AIB, Nothern Rock czy też Fortis Bank). Liczne środki 
finansowe płynące z budżetów państw, które zostały przeznaczone na walkę 
z kryzysem, doprowadziły do wzrostu deficytu budżetowego, a tym samym 
wzrostu długu publicznego w niektórych krajach. Mechanizm można zaob-
serwować w szczególnej grupie państw strefy euro, zwanej krajami PIIGS7. 
Sama unia monetarna przeżywa poważny kryzys, wymagający powzięcia 
restrykcyjnej polityki fiskalnej w omawianych krajach.

Problemy z rynkiem derywatów OTC przełożyły się również na spadek za-
ufania na rynku międzybankowym, co poważnie zachwiało płynnością systemu 
finansowego. Posiadanie ryzykownych aktywów, niska wypłacalność i niski 
poziom kapitałów własnych zmusiły banki do podwyżki stóp procentowych. 
W tej sytuacji niechętnie pożyczano sobie pieniądze. Konieczna była ingerencja 
banków centralnych, te jednak miały niewielkie pole manewru przy niskich 
już stopach referencyjnych. Zaufanie na rynku międzybankowym w dalszym 
ciągu jest mozolnie odbudowywane.

Innym problemem, związanym z rynkiem pozagiełdowych instrumentów 
pochodnych, jest jego mała przejrzystość. Pozbawione kontroli instytucje finan-
sowe, przy niskich środkach własnych, wykorzystują kapitały obce do zakupu 
instrumentów pochodnych opiewających na ogromne sumy. Na rynku liczy się 

7  Skrót składający się z początkowych liter angielskich nazw pięciu krajów: Portugalii, Irlandii, 
Włoch, Grecji i Hiszpanii. Akronim dosłownie tłumaczony oznacza „świnie”.
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tylko ograniczona liczba uczestników – kiedy jeden ma problemy finansowe, 
przelewają się one na drugiego. Mowa tu o nadmiernej koncentracji rynku. Dla 
przykładu: w Stanach Zjednoczonych pięć największych banków kontrolowało 
niemal 96% rynku derywatów. Ich łączna ekspozycja na tym rynku w drugim 
kwartale 2011 r. wyniosła aż 239 bln USD8. W takiej sytuacji – według wielu 
analityków – należałoby wprowadzić w życie izby rozrachunkowe na rynku 
OTC, w celu zwiększenia jego przejrzystości i wiarygodności. Działalność 
tego typu instytucji umożliwiłaby monitorowanie sum i ryzyka płynącego 
z posiadanych przez instytucje finansowe instrumentów pochodnych. Nowa 
rzeczywistość pozwoliłaby na ograniczenie, choćby w pewnym stopniu, po-
tencjalnych źródeł destabilizacji. W tym celu na świecie podejmuje się próby 
wprowadzenia odpowiednich reform systemu finansowego. Przykładem są 
Stany Zjednoczone i ustawa Dodda-Franka – reforma Wall Street oraz UE 
i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy, zwane rozpo-
rządzeniem EMIR (European Market Infrastructure Regulation).

4. Regulacja rynku derywatów OTC w Stanach Zjednoczonych  
– ustawa Dodda-Franka

Kryzys finansowy z całą pewnością dotkliwie uderzył w sferę realną 
gospodarki Stanów Zjednoczonych. W 2010 r. zanotowano ujemny realny 
wzrost PKB wynoszący –3,5%, bezrobocie z 5,8% w 2008 r. wzrosło do 9,6% 
w 2010 r., a wydatki rządowe w tymże roku wzrosły do poziomu 26,7% PKB9. 
Podobnych wskaźników, potwierdzających słabą kondycję amerykańskiej go-
spodarki w ostatnim czasie, można by przytoczyć bardzo dużo. Uwidoczniły 
one jednak także niszczycielską siłę oddziaływania zachwianego, zliberali-
zowanego systemu finansowego. W takiej atmosferze podjęto próbę reform 
mającą przywrócić ład i porządek na rynkach finansowych.

W lipcu 2010 r. prezydent Barack Obama podpisał ustawę o reformie Wall 
Street i ochronie konsumenta (Wall Street Reform and Consumer Protection 
Act), zwaną ustawą Dodda-Franka. Prawie 2400 stron nowej ustawy miało 

8  Dane za stroną internetową: http://www.zerohedge.com/news/five-banks-account-96-250-tril-
lion-outstanding-derivative-exposure-morgan-stanley-sitting-fx-de; stan na 10.05.2012 r.

9  Dane Banku Światowego za stroną internetową: http://databank.worldbank.org; stan na 
12.05.2012 r.
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uregulować wiele kwestii, szczególnie tych kryzysogennych. Do najważniej-
szych celów ustawy zalicza się m.in.10:
• zwiększenie stabilności systemu finansowego;
• zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów;
• wprowadzenie wnikliwej kontroli instytucji finansowych;
• poprawę przejrzystości rynków finansowych;
• utrudnienie dostępu do ryzykownych aktywów.

Ustawa ta reguluje także kwestie związane z pozagiełdowym rynkiem 
derywatów – do tej pory pozostającym bez większej kontroli państwowej. 
Przede wszystkim postawiono na przejrzystość zawieranych transakcji na 
rynku OTC, dotychczas bowiem instytucje finansowe nie miały obowiązku 
upublicznienia danych na temat liczby i kwot zawieranych transakcji przy 
udziale pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Obowiązek publikowania 
tego typu informacji uderza w te instytucje, którym bardzo zależy na tym, aby 
dane te były utajnione. Zmniejszone zostaje ryzyko nadmiernego inwestowania 
w ryzykowne aktywa, a także pokusa nadużycia. Działania te mają na celu 
zmniejszenie asymetrii informacji, a tym samym umożliwienie efektywnego 
zarządzania ryzykiem w instytucjach.

Jako jedyne możliwe rozwiązanie problemu przejrzystości rynku derywa-
tów OTC w Stanach Zjednoczonych przyjęto przesunięcie rozliczania handlu 
instrumentami pochodnymi na giełdy lub izby rozliczeniowe (przy możliwej 
współpracy obu instytucji). Mechanizm ten działa już od dawna z powodzeniem 
na innych podobnych rynkach, takich jak rynek akcji czy opcji. Działalność in-
stytucji rozrachunkowych pozwala na łatwiejsze rozpowszechnianie informacji 
rynkowych, ochronę inwestorów oraz umożliwia lepszy nadzór nad rynkiem 
regulatorom rządowym. Instytucje rozrachunkowe, zwane CCP (Central Co-
unter Party), to typowi pośrednicy rynku OTC, a ich zasada działania opiera 
się w znacznej mierze na clearingu. Oznacza to, że jedna strona kontraktu 
sprzedaje instrument pochodny instytucji CCP, a druga strona tegoż kontraktu 
odkupuje ten instrument od CCP. W sytuacji, gdy jedna ze stron ma kłopoty 
finansowe, ryzyko inwestycyjne zostaje przeniesione na izby rozliczeniowe, 
a ryzyko systemowe zostaje ograniczone. 

Przeniesienie rozliczania handlu derywatywami OTC na izby rozliczenio-
we rodzi jednak pewne problemy. Przede wszystkim instrumenty rozliczane 
przez CCP-y muszą być standaryzowane. Niemożliwe jest pośredniczenie 

10  V.V. Acharya, et. al., Regulating Wall Street, John Wiley & Sons, New Yersey 2011, s. 345.



344 Jurand SkrzYPek

w obrocie wieloma różnymi niestandaryzowanymi papierami. Dodatkowo to 
właśnie te instrumenty stanowią „najczarniejszą” część rynku i w największym 
stopniu przyczyniły się do wystąpienia niestabilności systemu finansowego. 
Część ekonomistów, jak na przykład J. Hull, uważa, iż należałoby przenieść 
handel wszystkimi instrumentami na standaryzowany rynek oparty na CCP-
-ach11. Jednak lobby instytucji finansowych usiłuje do tego nie dopuścić, gdyż 
z obustronnych, niestandaryzowanych kontraktów osiąga największe zyski. 
W rezultacie, tylko rozliczanie określonych instrumentów pochodnych prze-
sunięto na izby rozliczeniowe, a instytucje finansowe w zasadzie robią to, co 
przed kryzysem, czyli inwestują w ryzykowne aktywa finansowe12. Pojawia się 
zatem pytanie, co należy zrobić, by zachęcić podmioty do korzystania z usług 
pośrednictwa CCP? Możliwym rozwiązaniem jest podwyższenie wymogów 
kapitałowych na rynku OTC oraz wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń 
skutecznie zniechęcających potencjalnych inwestorów rynku OTC. 

Kolejny problem rodzi różnica w wypracowanych regulacjach w Stanach 
Zjednoczonych i pozostałych krajach, np. UE. Trudności przysparzają rozbież-
ności w klasyfikacji instrumentów na podlegające rozliczeniu w CCP i na te, 
które pozostają na rynku OTC. Dodatkowo mogą pojawić się niezgodności 
w sposobie funkcjonowania samych izb rozliczeniowych. Tego typu dyspro-
porcje przysparzają trudności w transgranicznym handlu derywatywami.

Podsumowując: zapowiadane wielkie zmiany na Wall Street w zakresie 
handlu derywatywami OTC okazały się przysłowiowym małym deszczem 
z wielkiej chmury. Wpływy różnych środowisk, przede wszystkim lobby wiel-
kich banków, doprowadziły jedynie do wprowadzenia w życie kosmetycznych 
zmian. Niemniej jednak, omawiane regulacje są bardzo ważne dla funkcjo-
nowania obecnego systemu finansowego i przyszłej architektury finansowej.

11  J. Hull, OTC derivatives and central clearing: can all transactions be cleared?, Univer-
sity of Toronto, Toronto 2010, s. 3, http://www.banquefrance.fr/fileadmin/user_upload/
banque_de_france/publications/Revue_de_la_stabilite_financiere/etude09_rsf_1007.pdf; 
stan na 29.05.2012 r.

12  K. Cherny, B.R. Craig, Reforming the Over-the-Counter Derivatives Market: What’s to be 
Gained?, 2010, http://www.clevelandfed.org/research/commentary/2010/2010-6.cfm; stan 
na 31.03.2012 r.
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5. Regulacje Unii Europejskiej  
w zakresie handlu instrumentami pochodnymi OTC

Problemy z destabilizacją systemu finansowego Stanów Zjednoczonych, 
na zasadzie naczyń połączonych, szybko przelały się na kontynent europejski. 
W rezultacie wiele krajów UE w 2009 r. zanotowało ponad 5% spadek realnego 
PKB. Wcześniej niektóre duże banki europejskie zaczęły mieć kłopoty z płyn-
nością, a liczne fundusze emerytalne i inwestycyjne utopiły swoje pieniądze, 
kupując pozornie intratne, „śmieciowe” aktywa. W takiej atmosferze, w dniach 
24–25 września 2009 r. odbył się szczyt państw G20 w Pittsburgu, na którym 
delegaci uzgodnili wiele kwestii mających poprawić obecną sytuację na ryn-
kach finansowych oraz umożliwić państwom członkowskim wyjście z sytuacji 
kryzysowej. Jednym z tematów dyskusji było usprawnienie funkcjonowania 
pozagiełdowego rynku instrumentów pochodnych OTC.

Reforma systemu finansowego UE, a w szczególności rynku derywatów 
OTC, w zasadzie opiera się na tych samych założeniach, co ustawa Dodda-
-Franka – wynika to ze wspólnego frontu reform wypracowanych na szczycie 
G20 w Pittsburgu. Podstawę prawną proponowanych zmian przez Komisję 
Europejską stanowi Rozporządzenie w sprawie instrumentów pochodnych, 
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów central-
nych i repozytoriów transakcji. Rozporządzenie to zwane jest także regulacją 
EMIR13. Nowe przepisy, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, mają na celu 
zwiększenie przejrzystości, bezpieczeństwa i kontroli nad transakcjami doko-
nywanymi na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Powołano do 
życia centralnych partnerów CCP, dbających o prawidłowe rozliczenie zestan-
daryzowanych kontraktów. Centralni partnerzy mają obowiązek raportowania 
i ujawniania pozycji w obustronnych kontraktach OTC. 

Dodatkowo postanowiono objąć częściową kontrolą rynek niezestanda-
ryzowanych instrumentów pochodnych, wykorzystując zautomatyzowany 
proces płatności związanych z transakcją. Postawiono na odpowiedni system 
zarządzania depozytem zabezpieczającym. Niezależnie od tego, czy dany 
instrument kwalifikuje się jako zestandaryzowany, czy też nie, będzie on 
raportowany do centralnych baz danych, które następnie przekazywać będą 

13  Ernst & Young Blog, Rynek pochodnych instrumentów finansowych i EMIR, http://www.
blog.ey.pl/ryzykofinansowe/rynek-pochodnych-instrumentow-finansowych-i-emir.html; stan 
na 31.03.2012 r.
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zagregowane informacje na rynek. Ma to na celu zwiększenie zaufania i ogra-
niczenie ryzyka na rynku OTC.

Kolejnym pomysłem Komisji Europejskiej jest zwiększenie centralnego 
nadzoru nad omawianym rynkiem. Powołano do życia nową instytucję zwaną 
Europejskim Organem Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi 
(ESMA). Do kompetencji tego organu należą: 
• nadzór nad rynkiem instrumentów pochodnych OTC;
• określenie typów kontraktów wymagających rozliczenia w CCP;
• udzielanie, zmiana i wycofywanie zezwoleń dla CCP.

Mimo wszystko, większość kompetencji ESMA pozostawia władzom kra-
jowym, tym samym stając się niezbyt silnym regulatorem. I tu, podobnie jak 
w Stanach Zjednoczonych, działało lobby – tym razem ze strony jednego kraju. 
Głównym zwolennikiem ograniczenia nadzoru nowego organu była Wielka 
Brytania, mająca ponad połowę udziału na europejskim rynku OTC, która bała 
się jego ostudzenia i wycofania z niego kapitału14. Eurodepudowanym udało 
się jednak uzgodnić kompromis odnośnie do rejestracji izb rozliczeniowych 
przez władze krajowe oraz w obszarze uznawania zewnętrznych centralnych 
partnerów CCP – w przypadku, gdy ich zasada działania jest podobna do 
europejskiego modelu.

6. Wpływ światowego kryzysu finansowego  
na polski rynek derywatów OTC

Podobnie jak w przypadku innych krajów UE, skutki globalnego kryzysu 
finansowego dotarły również do Polski. Jednak, w przeciwieństwie do po-
zostałych gospodarek UE, nasz kraj w okresie depresji odnotował dodatnie 
tempo wzrostu PKB15. Mimo swoistej odporności polskiej gospodarki na 
zawirowania na rynkach światowych, borykamy się z wieloma trudnościami, 
jak np. wzrost długu publicznego czy bezrobocia. Dodatkowo, następstwa 
problemów związanych z jednością strefy euro i silnym wzrostem zadłużenia 

14  Forbes, UE będzie regulować pozagiełdowy obrót derywatywami, http://www.forbes.pl/artyku-
ly/sekcje/aktualnosci-gpw/ue-bedzie-regulowac-pozagieldowy-obrot-derywatami,24084,1; 
stan na 30.05.2012 r.

15  Wg Eurostatu, realny wzrost PKB w Polsce w 2009 r. wyniósł 1,6%. W tym samym okresie 
inne kraje UE odnotowywały ujemne tempo wzrostu PKB.
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innych krajów UE (np. PIIGS) sprawia, że nasz kraj jest szufladkowany do 
tego samego koszyka. Taka rzeczywistość może przesądzać o niekorzystnym 
postrzeganiu Polski przez inwestorów zagranicznych.

Rynek derywatów OTC w Polsce nie jest tak rozwinięty, jak na zachodzie 
Europy. Pełni on częściej funkcję zabezpieczającą przed ryzykiem walutowym 
i stopy procentowej, aniżeli służy bankom jako pole manewru do spekulacji. 
Warto nadmienić, że skutki kryzysu w Polsce nie były tak silne, jak w krajach 
rozwiniętych, przez małą ekspozycję banków na ryzykowne aktywa kredytowe. 
Potwierdzeniem tego niech będą dane z tabeli 2.

TABELA 2: Pozycje brutto banków krajowych na rynku pozagiełdowych instrumentów po-
chodnych OTC na koniec lat 2006–2010 (wartość nominalna instrumentów w mld PLN; stan 
na grudzień poszczególnych lat)*

Instrument 2006 2007 2008 2009 2010
Walutowe instrumenty pochodne 1 525,3 2 141,6 1 786,2 786,4 1 019,6
Instrumenty pochodne stopy procentowej 115,5 254,7 397,7 209,0 183,2
Instrumenty związane z rynkiem akcji 4,1 10,7 12,2 8,7 5,7
Instrumenty kredytowe 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0

O b j a ś n i e n i a: *dotyczy instrumentów finansowych denominowanych w złotym.
Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie danych NBP.

W ostatnich latach rynek derywatów w Polsce stracił na znaczeniu. Nie-
wątpliwie na tę sytuację miał wpływ światowy kryzys finansowy, który przy-
czynił się w znacznym stopniu do spadku zaufania i wolumenu obrotu na tym 
rynku. Należy również zauważyć, iż znaczenie kłopotliwych instrumentów 
kredytowych jest znikome i waha się w granicach błędu statystycznego. Zatem 
krajowe banki unikają nadmiernej ekspozycji na ryzyko. Spójrzmy teraz na 
udział Polski w światowym obrocie walutowymi instrumentami pochodnymi 
(tab. 3).

TABELA 3: Udział poszczególnych krajów w światowym obrocie walutowymi instrumentami 
pochodnymi OTC (w %, stan na kwiecień poszczególnych lat)

Kraj 2001 2004 2007 2010
Polska 0,3 0,3 0,2 0,2
USA 31,8 32,0 34,6 36,7
UK 16,0 19,1 17,4 17,9

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych.
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Tabela 3 potwierdza małe znaczenie polskiego rynku derywatów OTC 
wperspektywie ogólnoświatowej. Należy spodziewać się, że wprowadzane 
w życie regulacje pozagiełdowego rynku instrumentów pochodnych w niewiel-
kim stopniu wpłyną na polski rynek finansowy. Niemniej jednak Polska jest 
członkiem UE i obowiązują ją unijne dyrektywy, w szczególności wspomniana 
wcześniej dyrektywa EMIR.

W zgodzie z postanowieniami Komisji Europejskiej, w Polsce utworzono 
centralnego partnera transakcji CCP, którym jest spółka akcyjna KDPW_CCP. 
Do kompetencji spółki należy m.in.16: 
• prowadzenie rozliczeń transakcji OTC; 
• zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym; 
• prowadzenie systemu gwarantowania rozliczeń. 

Spółka dostosowuje się do wymogów europejskich w zakresie funkcjono-
wania centralnych izb rozliczeniowych. W celu zagwarantowania płynności 
rozliczeń wpłacono na poczet spółki kapitał zakładowy większy niż wymagany, 
który wynosi 100 mln PLN. Należy spodziewać się, że działalność KDPW_CCP 
wpłynie na poprawę przejrzystości na rynku derywatów OTC oraz zwiększy 
jego popularność na krajowym rynku finansowym.

7. Podsumowanie

Z przeprowadzonego wywodu można wysnuć następujące wnioski:
1. Światowy kryzys finansowy ukazał wiele problemów związanych 

z rynkiem pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Przede wszystkim 
należy tu wymienić: 
• brak przejrzystości rynku;
• wysokie ryzyko sekurytyzowanych aktywów;
• nadmierną koncentrację podmiotów operujących na rynku;
• brak stosownych regulacji.

2. Załamanie na rynku derywatów OTC w Stanach Zjednoczonych  
doprowadziło do spadku zaufania na rynku międzybankowym oraz 
do spadku optymizmu inwestycyjnego. Wystąpiło ryzyko systemowe, 

16  Izba rozliczeniowa KDPW_CCP, CCP – regulacje europejskie, http://www.kdpwccp.pl/pl/
press/Komunikaty/7.Regulacje%20europejskie.pdf; stan na 31.03.2012 r.
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które mogło doprowadzić do całkowitego upadku systemu finansowego. 
Zwalczanie wystąpienia skutków tego ryzyka zwiększyło zadłużenie 
państw najbardziej dotkniętych przez kryzys.

3. Głównym elementem naprawczym rynku OTC – zarówno w UE, jak 
i za oceanem – uczyniono instytucje rozliczeniowe zwane CCP (Central 
Counter Party). Zadaniem tych instytucji jest rozliczanie i rejestrowanie 
kontraktów OTC oraz upublicznianie informacji rynkowych.

4. Pomimo zapowiadanych wielkich zmian na rynku derywatów OTC, nowe 
regulacje okazały się łagodne. Istotny wpływ na obecną legislaturę ma 
lobby wielkich instytucji finansowych, broniących się przed odcięciem 
od źródła sporych zysków.

5. Polskie banki, w porównaniu z zachodnimi odpowiednikami, w niewielkim 
stopniu korzystają z rynku derywatów OTC. Rynek ten służy im głównie 
do zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i stopy procentowej. 
Polska jako członek UE, zgodnie z postanowieniami Komisji Europejskiej, 
powołała do życia izbę rozliczeniową zwaną KDP_CCP, mającą na celu 
poprawę przejrzystości rynku oraz zwiększenie jego atrakcyjności.
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POST-CRISIS REGULATIONS IN THE WESTERN DERIVATIVES MARKETS  
AND THEIR IMPLICATIONS FOR POLAND

(S u m m a r y)

The article deals with over the counter (OTC) derivatives market and necessity for its regu-
lation after the financial crisis 2007–2009. The aim of the article is to determine the impact of 
present and future regulations on world and domestic OTC derivatives market. First, the issues 
of derivatives have been brought closer. Next part describes basic elements of derivatives market 
that cause problems in the western financial markets. In the USA, the main repair tool is the 
Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. In EU, the remedy for unintel-
ligible market will be Central Counterparty Clearing (CCP). Conducted argument ends with an 
attempt of identify the impact of implemented regulations on polish and world financial markets.
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