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Globalny kryzys finansowy (GKF), który objÈï swoim zasiÚgiem miÚdzynarodowy rynek finansowy, nie tylko zachwiaï filarami tego rynku, ale równieĝ przyczyniï siÚ do ujawnienia sïaboĂci zarówno mechanizmów rynkowych, jak i systemu
regulacji. Stanowiï równoczeĂnie asumpt do rozlegïych zmian regulacji w ujÚciu
poszczególnych krajów oraz norm miÚdzynarodowych.
Celem artykuïu jest analiza porównawcza zmian regulacyjnych dotyczÈcych amerykañskiego oraz europejskiego pozagieïdowego rynku instrumentów pochodnych
(ang. over the counter, OTC), jakie wprowadzono w nastÚpstwie globalnego kryzysu
finansowego. Artykuï skïada siÚ z trzech czÚĂci. W pierwszej przedstawiono charakterystykÚ uwarunkowañ dziaïalnoĂci instytucji inwestycyjnych przed GKF. Druga
traktuje o regulacji EMIR (ang. European Market Infrastructure Regulation) i Dodd
– Frank Act Title VII oraz róĝnicach pomiÚdzy tymi dwiema ustawami w Ăwietle kryterium podmiotowego, przedmiotowego, terytorialnego, wymogów rozliczeniowych,
sprawozdawczoĂci oraz transakcji z uĝyciem Ărodków wïasnych. Trzecia czÚĂÊ zawiera
analizÚ reform nadzoru rynku derywatów OTC podjÚtych po kryzysie oraz wnioski.
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1. ANALIZA SYSTEMOWA UWARUNKOWA
DZIAALNO¥CI INSTYTUCJI INWESTYCYJNYCH
PRZED GLOBALNYM KRYZYSEM FINANSOWYM
Rozwój cywilizacyjny oraz towarzyszÈcy mu rozwój procesów sekurytyzacyjnych
prowadzi do rozszerzenia dziaïalnoĂci spoïecznej osób i ich organizacji oraz, co
waĝniejsze, do wzrostu znaczenia pieniÈdza, rynków oraz instrumentów finansowych w gospodarce. Przeïom tysiÈclecia charakteryzuje bezprecedensowy wzrost
w dynamice obrotów finansowych, zwïaszcza tych, które nie sÈ zwiÈzane z jakimkolwiek przepïywem towarów lub usïug rzeczywistych. NastÈpiïa ekspansja handlu
ryzykiem na niespotykanÈ do tej pory skalÚ – jako towarem na rynku globalnym,
a instytucje kredytowe w coraz mniejszym stopniu przypominajÈ tradycyjne instytucje, w których to zawierano dyskretne transakcje finansowe. Banki inwestycyjne
stajÈ siÚ sieciami supermarketów finansowych sprzedajÈcych szeroki asortyment
produktów na masowÈ skalÚ. Konkurencja miÚdzy poszczególnymi segmentami
na rynku usïug finansowych doprowadziïa do sytuacji, w której, pomimo szeroko
zakrojonych regulacji, przynajmniej z punktu widzenia podmiotów ĂwiadczÈcych
te usïugi, rynek staï siÚ coraz silniej powiÈzany na poziomie organizacyjnym oraz
kapitaïowym. Z drugiej strony jest teĝ coraz mniej zrozumiaïy dla przeciÚtnego
konsumenta1.
Powstanie i rozwój organizacji o ponadprzeciÚtnym potencjale finansowym obejmujÈcych swojÈ dziaïalnoĂciÈ wiele krajów, obecnie zwanych korporacjami miÚdzynarodowymi (ang. multinational corporations, MNC’s), jest nierozïÈczne z zachodzÈcymi w gospodarce procesami globalizacji. Procesy te zostaïy zapoczÈtkowane
m.in. przez liczne odkrycia geograficzne, którym towarzyszyï postÚp wbkomunikacji
spoïecznej, najpierw poprzez wynalezienie prasy drukarskiej, a wspóïczeĂnie – Internetu i komunikacji elektronicznej. Odkrycia geograficzne, podboje kolonialne,
rozwój handlu oraz innowacje technologiczne doprowadziïy do dyfuzji kultury
wbniespotykanym wczeĂniej stopniu, choÊ proces ten przybieraï bardzo zróĝnicowane formy, zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Rozwój technologii informacyjnych,
w szczególnoĂci swobodnego przepïywu kapitaïu miÚdzy krajami i kontynentami,
w znaczÈcym stopniu zintensyfikowaï procesy globalizacyjne w zakresie produkcji
i handlu, a takĝe w sferze finansów oraz wymiany walutowej. Korporacje miÚdzynarodowe, których gwaïtowny rozwój w duĝej mierze przyczyniï siÚ do niezwykïego
postÚpu w procesie globalizacji, w dzisiejszych czasach czÚsto zarzÈdzajÈ budĝetami
wiÚkszymi od budĝetów niektórych pañstw. Ponadto budĝety te sÈ poza kontrolÈ
rzÈdów pañstwowych i instytucji miÚdzynarodowych2.
1
2

J. Szambelañczyk, Global financial crisis – an attempt of interpretation, [w:] P. Deszczyñski,
Gobalization, Wydawnictwo Wyĝszej Szkoïy Bankowej w Poznaniu, Poznañ 2011, s. 39–41.
Ibidem.
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Na rynku derywatów, które poczÈtkowo stworzono w celu zabezpieczania transakcji przed ryzykiem zmiennoĂci stóp procentowych i kursów, opracowano nowe,
bardzo skomplikowane instrumenty pochodne, które dziÚki swojej nieprzejrzystoĂci
umoĝliwiaïy ukrycie ich prawdziwej wartoĂci i zakamuflowanie ryzyka nieczytelnego dla inwestorów. W nastÚpstwie instrumenty te staïy siÚ narzÚdziem spekulacji3.
Dodatkowo skala zawieranych transakcji transgranicznych i wielkoĂci transferów
kapitaïowych w globalnej sieci ĂciĂle powiÈzanych podmiotów wpïynÚïy na wzrost
ryzyka wywoïania nowych pandemii na rynkach finansowych poprzez emitowanie
toksycznych aktywów i opartych na nich papierów wartoĂciowych, które prÚdzej
czy póěniej znajdujÈ odzwierciedlenie w realnej gospodarce4.
Globalne rynki finansowe stanowiÈ wyzwanie dla demokracji i partii rzÈdzÈcych, próbujÈcych w tradycyjny sposób zapanowaÊ nad dziaïalnoĂciÈ instytucji
finansowych. GKF uwidoczniï koniecznoĂÊ wykorzystania na niespotykanÈ skalÚ Ărodków publicznych dla podtrzymania sprawnego funkcjonowania rynków finansowych oraz koniecznoĂÊ ratowania duĝych instytucji ze Ărodków publicznych,
zbpowodu m.in. obaw o „efekt domina” – czyli o upadek innych podmiotów wbwyniku wspóïzaleĝnoĂci istniejÈcych pomiÚdzy nimi na rynku5.
Kryzys finansowy uwidoczniï wagÚ ryzyka systemowego, które moĝna zdefiniowaÊ jako niebezpieczeñstwo kryzysu zwiÈzane z problemami w utrzymaniu pïynnoĂci finansowej znacznej czÚĂci sektora finansowego (wielu maïych firm lub jednej
duĝej), skutkujÈce zmniejszeniem dostÚpnoĂci kredytów i w nastÚpstwie powaĝnymi
problemami dla caïej realnej gospodarki6. Koncentracja regulatorów ibnadzorców
jedynie na niektórych sektorach spowodowaïa takĝe, ĝe nie dostrzeĝono rosnÈcego
ryzyka wynikajÈcego ze splatania siÚ dziaïañ poszczególnych uczestników systemu
finansowego. Wzajemne powiÈzanie podmiotów róĝnymi operacjami ibtransakcjami
powoduje, ĝe zaïamanie jednej waĝnej instytucji finansowej prowadzi do destabilizacji innych uczestników systemu. Dlatego uregulowania ukierunkowane na
sferÚ mikro muszÈ byÊ uzupeïnione o uregulowania ukierunkowane na sferÚ makro
(ang. macro-prudential approach)7. Wedïug niektórych ekonomistów to wïaĂnie
ryzyko systemowe, które powstaje w wyniku splatania siÚ dziaïañ poszczególnych
uczestników rynku, byïo gïównym ěródïem aktualnego kryzysu finansowego. Wedïug J.b¿abiñskiej owo ryzyko moĝe powstaÊ w systemie finansowym na co najmniej
trzech pïaszczyznach: przedmiotowej (w obszarze instrumentów finansowych),
3
4
5
6
7
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podmiotowej (poprzez banki, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne,
które majÈ te instrumenty i nimi handlujÈ) oraz na rynkach, na których handluje
siÚ tymi instrumentami. Aby skutecznie zabezpieczyÊ system finansowy przed zaïamaniem, naleĝy minimalizowaÊ ryzyko systemowe, a takĝe objÈÊ nadzorem oraz
regulacjami wszystkie czÚĂci skïadowe tego systemu8.
Kwestie wzmacniania i wspierania regulacji oraz nadzoru nad rynkami finansowymi byïy od lat poruszane na róĝnych forach miÚdzynarodowych. Na szczególnÈ uwagÚ w tym zakresie zasïuguje Forum StabilnoĂci Finansowej (ang. Financial
Stability Forum, FSF) zaïoĝone w 1999 r. Juĝ wtedy dostrzeĝono potrzebÚ ustanowienia porzÈdku i ram prawnych dla rynków finansowych. Dotychczas istniaïy one
jedynie na pïaszczyěnie sektorowej i narodowej. Zdaniem Hansa Tietmeyera, gïównego pomysïodawcy FSF, a takĝe innych specjalistów w dziedzinie finansów, miÚdzynarodowe organizacje finansowe mogÈ byÊ wykorzystane do dalszego rozwoju ram
porzÈdkowych9. Mowa o stworzeniu pewnej konstrukcji, z jednej strony uwzglÚdniajÈcej suwerennoĂÊ narodowÈ, a z drugiej zapewniajÈcÈ swojego rodzaju ïad prawny
na pïaszczyěnie miÚdzynarodowej. Koncepcja ta staïa siÚ moĝliwa do zrealizowania
dopiero w rezultacie wystÈpienia najostrzejszego kryzysu od czasu wielkiej depresji z lat 1929–1933. PotÚĝne zawirowania na rynkach finansowych, zwiÈzane m.in.
zbbankructwem Lehman Brothers, uĂwiadomiïy ekspertom finansowym i politykom
koniecznoĂÊ stworzenia nowego ïadu finansowego i przeprowadzenia gïÚbokich reform w funkcjonowaniu miÚdzynarodowego systemu finansowego. ZasadniczÈ rolÚ
w opracowaniu nowych propozycji stabilizowania Ăwiatowego systemu finansowego
odegraïa grupa G20, w której skïad wchodzÈ przedstawiciele wysoko rozwiniÚtych
rzÈdów krajów uprzemysïowionych i rozwijajÈcych siÚ. Zaïoĝenia wypracowanego
przez grupÚ G20 na szczycie w Pittsbourgu we wrzeĂniu 2009br. miÚdzynarodowego
konsensusu dotyczÈcego najwaĝniejszych zasad nowego ïadu finansowego staïy siÚ
pewnego rodzaju podstawÈ do dalszych reform10.

2. CHARAKTERYSTYKA REGULACJI WYNIKAJkCYCH
Z GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO
GKF skïoniï ustawodawców i instytucje nadzorujÈce rynki finansowe do wprowadzenia reform w obrocie derywatami OTC. Nowe regulacje prawne na rynkach
europejskim oraz amerykañskim sÈ odpowiedziÈ regulatorów na zagroĝenia wyni8

9
10

J. ¿abiñska, Rola miÚdzynarodowej wspóïpracy finansowej w stabilizacji Ăwiatowego systemu
finansowego na przykïadzie G20, Zeszyty Naukowe nr 144, AE w Katowicach, Katowice 2010,
s. 140–141.
Historia Rady StabilnoĂci Finansowej, FSB, https://www.financialstabilityboard.org/about/history.htm (dostÚp: 27.04.2014).
Szerzej: J. ¿abiñska, Rola miÚdzynarodowej wspóïpracy..., op. cit., s. 141.

53

Bezpieczny Bank
3(56)/2014

kajÈce ze wzajemnych powiÈzañ wystÚpujÈcych miÚdzy kontrpartnerami, a co za
tym idzie, majÈ na celu zwiÚkszenie przejrzystoĂci rynku i moĝliwoĂci oceny ekspozycji kredytowej nie tylko przez uczestników transakcji, ale takĝe przez jednostki
sprawujÈce nadzór. ObowiÈzujÈca przed GKF struktura handlu na rynku OTC
opieraïa siÚ przede wszystkim na transakcjach bilateralnych zawieranych miÚdzy
bankami, co przy wysokiej koncentracji rynku i spekulacji prowadziïo do wzrostu
ryzyka systemowego11. Kaĝdy uczestnik byï obarczony ryzykiem niewypïacalnoĂci
kontrahenta, tworzÈc siatkÚ wzajemnych powiÈzañ, w konsekwencji doprowadzajÈc do powstania sieci instytucji „zbyt duĝych, aby upaĂÊ” (por. rysunek 1).
Rysunek 1. Bilateralny model na rynku derywatów OTC przed GKF
A

F

B

E

C

D
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: D. Duffie, A. Li, T. Lubke, Policy Perspectives on OTC
Derivatives Market Infrastructure, Staff Report No. 424 Federal Reserve Bank of New York, January 2010, s. 5–6.

PoruszajÈc kwestiÚ rozliczeñ bilateralnych, warto wspomnieÊ o koncepcji depozytów (w postaci papierów wartoĂciowych lub gotówki) zabezpieczajÈcych kontrpartnerów na wypadek bankructwa jednej ze stron. Wedïug szacunków ISDA,
wb2007 r. ok. 59% wszystkich transakcji na rynku OTC podlegaïo zabezpieczeniu
na ïÈcznÈ kwotÚ 2,1 bln USD12. Jednakĝe kryzys finansowy ujawniï, ĝe wycena
ryzyka kontrpartnera, a co za tym idzie – zabezpieczenia, byïy dalekie od rzeczywistej wartoĂci rynkowej. Doprowadziïo to do zajmowania wielomiliardowych pozycji, jak w przypadku AIG, którego pozycja sprzedajÈcego ochronÚ przed ryzykiem
w kontraktach CDS w czerwcu 2008 r. opiewaïa na ïÈcznÈ kwotÚ 446 mld USD.
Koncepcja bilateralnych transakcji na rynku OTC, choÊ pozwala na stworzenie
11
12
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produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb banków, doprowadziïa do
nieprzejrzystoĂci na rynku i trudnoĂci w szacowaniu ryzyka. Dlatego teĝ bïÚdy,
które ujawniï GKF, skïoniïy ekonomistów i polityków do pogïÚbionej dyskusji na
temat alternatywnych projektów reform13.
RozwiÈzanie, które znalazïo najwiÚcej zwolenników i zostaïo zaproponowane wb ramach nowych regulacji, zakïada powoïanie kontrahentów centralnych
(ang.bCentral Counterparty Clearing House, CCP) przejmujÈcych ryzyko systemowe
kaĝdego uczestnika rynku na siebie (por. rysunek 2). Podmiot ten peïni funkcjÚ zarówno kupujÈcego dla wszystkich sprzedajÈcych, jak i sprzedajÈcego dla wszystkich
kupujÈcych okreĂlony kontrakt14. W nowym modelu kontrpartnerzy majÈ obowiÈzek codziennej wymiany z CCP nastÚpujÈcych depozytów zabezpieczajÈcych:
Y marĝa poczÈtkowa (ang. initial margin) – ochrona przed stratami poniesionymi
w momencie zawarcia transakcji,
Y marĝa zmienna (ang. variation margin) – zabezpieczenie przed wahaniami na
rynku.
Rysunek 2. Multilateralny model na rynku derywatów OTC po GKF
A
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D
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: D. Duffie, A. Li, T. Lubke, Policy Perspectives…, op. cit.,
s. 5–6.

Kontrahent centralny zbiera informacje na temat ryzyka zawieranych na rynku
transakcji, uczestników rynku, a takĝe okreĂla standardy dla danego produktu.
Poszczególne podmioty majÈ moĝliwoĂÊ pozyskania tych informacji, co sprzyja podejmowaniu Ăwiadomych decyzji opartych na wïasnej wycenie ryzyka. DodatkowÈ
13
14

E. Chrabonszewska i in., MiÚdzynarodowe rynki finansowe…, op. cit., s. 52–53.
Y. Bandi, Clearing and Settlement of Over-the-Counter Derivative Products through a Central
Counterparty: A Legal Analysis, „The UIP Journal of Corporate and Securities Law”, Vol. VI,
No. 3&4, 2009, s. 25.
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korzyĂciÈ zbierania danych na temat wszystkich zawartych kontraktów w jednym
miejscu jest umoĝliwienie nadzorcom oraz regulatorom podjÚcie odpowiednich
dziaïañ w celu ograniczenia niepoĝÈdanych zdarzeñ, powoïujÈc siÚ na przytoczony
wczeĂniej przykïad firmy AIG.
W przypadku rynku amerykañskiego wprowadzenie CCP na podstawie aktów
prawnych nastÈpiïo na mocy ustawy Dodd–Frank15, która zostaïa podpisana 21blipca 2010 r. Nazwa ustawy pochodzi od nazwisk senatora Chrisa Dodda oraz czïonka
Izby Reprezentantów Barneya Franka, którzy byli w szczególny sposób zaangaĝowani w proces tworzenia nowych przepisów. Z kolei w ramach regulacji europejskich powstaïo RozporzÈdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady wbsprawie infrastruktury rynku kapitaïowego (ang. European Market Infrastructure Regulation,
EMIR) które weszïo w ĝycie 16 sierpnia 2012 r. Nie wszystkie docelowe postulaty
obu ustaw zostaïy wdroĝone i przewidywany jest kilkuletni okres implementacji.
Warto równieĝ podkreĂliÊ, ĝe gïówne zaïoĝenia regulacyjne ustawy Dodd–Frank
oraz EMIR sÈ do siebie zbliĝone i naleĝÈ do nich:
Y zmniejszenie ryzyka systemowego dla caïego sektora finansowego, jakie wiÈĝe
siÚ z zawieraniem transakcji na rynku instrumentów pochodnych,
Y zwiÚkszenie przejrzystoĂci na rynku derywatów, w szczególnoĂci w zakresie wyceny transakcji przed, jak i po ich wykonaniu,
Y poprawa integralnoĂci i uczciwoĂci na rynku instrumentów pochodnych,
Y nadzór nad postÚpowaniem gïównych uczestników rynku16.
Ustawy róĝniÈ siÚ jednakĝe w szczegóïach, które mogÈ byÊ istotne zwïaszcza dla
funkcjonowania rynku OTC. Zasadnicze róĝnice zawarto w tabeli 1.
Tabela 1. Gïówne zaïoĝenia regulacji prawnych Dodd–Frank oraz EMIR
Kategoria
Przedmiot
regulacji

15
16
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Dodd–Frank Act Title VII

EMIR

Ustawa Dodd–Frank reguluje
instrumenty pochodne zawierane wbobrocie pozagieïdowym
(ang.bover the counter, OTC). Moĝna je podzieliÊ na swapy oparte na
papierach wartoĂciowych (ang.bsecurity based swaps, SBS) lub
wszystkie pozostaïe, zwane dla
uproszczenia swapami (ang.bnon-security-based Swaps, NSBS).

Regulacja EMIR stosuje siÚ
do instrumentów pochodnych
okreĂlonych w Dyrektywie
wbsprawie rynków instrumentów
finansowych (ang. Markets
in Financial Instruments
Directive, MiFID), do których
moĝna zaliczyÊ instrumenty
lub kontrakty pochodne bÚdÈce
przedmiotem obrotu poza

Peïna nazwa: The Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Pub.L. 111–203,
H.R. 4173).
S.G. Cecchetti, J. Gyntelberg, M. Hollanders, Central Counterparties for Over-the-Counter Derivatives, „BIS Quarterly Review”, September 2009, s. 46.
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Kategoria

Podmiot
regulacji

Dodd–Frank Act Title VII

EMIR

RozporzÈdzenie wskazuje na
dwie instytucje nadzorcze
SEC (ang. Security Exchange
Commission) oraz CFTC
(ang.bCommodity Futures
Trading Commission) regulujÈce
transakcje wedïug typu, dilerów
oraz gïównych uczestników
wbhandlu swapami.
Swapy SBS sÈ regulowane przez
SEC i moĝna do nich zaliczyÊ
gïównie takie instrumenty, jak
CDS (ang. credit default swap)
oraz TRS (ang. total return
swap).
Agencja CFTC ma jurysdykcjÚ
nad wszystkimi pozostaïymi
swapami, tj. instrumenty typu
IRS (ang. interest rate swap),
wiÚkszoĂÊ opcji oraz swapów
walutowych (ang. foreign
exchange swaps), CDS i TRS
nie opartych na papierach
wartoĂciowych.
Ustawa nie obejmuje derywatów
zawieranych w obrocie
gieïdowym (ang. exchange traded
derivatives, ETD), opcji i swapów
walutowych, oraz forwardów
towarowych.

rynkiem regulowanym lub na
rynku w pañstwie trzecim, który
uznaje siÚ za równorzÚdny do
rynku regulowanego.
W celu ustanowienia wysokiej
jakoĂci wspólnych standardów
i praktyk w zakresie regulacji
i nadzoru Komisja Europejska
powoïaïa trzy europejskie organy
nadzoru finansowego (ESA), na
który skïadajÈ siÚ:
Y Europejski Organ Nadzoru
Bankowego (EBA),
Y Europejski Organ Nadzoru
Ubezpieczeñ i Pracowniczych
Programów Emerytalnych
(EIOPA) oraz
Y Europejski Organ
Nadzoru Gieïd i Papierów
WartoĂciowych (ESMA).
Transakcje, które bÚdÈ
wyïÈczone z obowiÈzku
centralnego rozliczania, to
m.in. spoty walutowe i niektóre
fizycznie rozliczane swapy
towarowe.

W ustawie Dodd–Frank
wymieniono podmioty, które
podlegajÈ wymogowi rejestru
swojej dziaïalnoĂci. SÈ to m.in.:
Y banki i holdingi bankowe,
Y dealerzy swapów (ang. swap
dealers, SDs) i dealerzy
swapów opartych na papierach
wartoĂciowych (ang. securitybased swap dealers),
Y gïówni uczestnicy wymiany
(ang. major swap participants,
MSPs) oraz gïówni uczestnicy

Ustawa EMIR zawiera
klasyfikacjÚ rozróĝniajÈcÈ
dwa najwaĝniejsze rodzaje
kontrahentów handlujÈcych
instrumentami pochodnymi,
sÈbto:
Y kontrahenci finansowi (FCs)
oraz
Y kontrahenci
niefinansowi(NFCs).
W skïad kontrahentów
finansowych wchodzi wÈska lista
unijnych firm inwestycyjnych,
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wymiany swapów opartych
na papierach wartoĂciowych
(ang.bmajor security-based
swap participants),
Y handlowi uĝytkownicy
koñcowi (ang. commercial end
users),
Y operatorzy puli towarowych
(ang. commodity pool
operators, CPOs) oraz
doradcy obrotu towarowego
(ang.bcommodity trading
advisors, CTAs).
WiÚkszoĂÊ rozporzÈdzenia odwoïuje siÚ do wiÚkszych podmiotów,
tj. MSPs, oraz ich obowiÈzku do
prowadzenia rejestrów, sprawozdañ, wewnÚtrznego i zewnÚtrznego audytu, centralnego rozliczania (ang. clearing), realizacji
dostaw i usïug oraz wymogów
kapitaïowych. Na podmiotach
nie podlegajÈcych wymogowi
zarejestrowania w ramach ustawy Dodd–Frank ciÈĝy proporcjonalnie mniejsze brzemiÚ regulacyjne, ale nie sÈ caïkowicie od
nich zwolnione. Ponadto ustawa
Dodd–Frank rozróĝnia kontrahentów finansowych (ang.bfinancial counterparties, FC) od niefinansowych (ang. non-financial
counterparties, NFC).

banków, przedsiÚbiorstwa
ubezpieczeniowe, przedsiÚbiorstwa zbiorowego inwestowania
wbzbywalne papiery wartoĂciowe
(ang.bUndertakings for Collective
Investment in Transferable Securities Directives, UCITS), alternatywne fundusze inwestycyjne,
a takĝe fundusze emerytalne.
Klasyfikacja NFC jest bardzo
szeroka i zawiera wszystkie
pozostaïe podmioty handlujÈce
derywatami, majÈce siedzibÚ
wbUE. Generalnie zarówno FCs,
jak i NFCs sÈ zobowiÈzane do
zgïaszania swoich kontraktów
na instrumenty pochodne do
repozytorium transakcji, centralnego rozliczania oraz stosowania
technik ograniczania ryzyka
(wbzaleĝnoĂci od osiÈgniÚtych
progów finansowych), z wyjÈtkiem niektórych NFCs, które
handlujÈ derywatami poniĝej
puïapu minimalnego okreĂlonego
wbustawie.

Ustawa Dodd–Frank reguluje
te transakcje, w których co
najmniej jedna ze stron jest
uznawana jako „U.S. Person”.
Definicja CFTC pozostawia
szerokie pole do interpretacji
pojÚcia „Osoby USA” ibnakïada
takie same wymogi na
nieamerykañskie podmioty
angaĝujÈce siÚ w wiÚkszym

Ustawa obejmuje podmioty
zarówno z UE, jak i spoza
UE. ObowiÈzuje równieĝ
w przypadku transakcji
zawieranych miÚdzy dwoma
podmiotami majÈcymi siedzibÚ
w pañstwach trzecich, jeĂli
istnieje bezpoĂredni, znaczÈcy
ibprzewidywalny skutek
wewnÈtrz UE, lub w przypadku
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stopniu niĝ absolutne minimum, gdy takie obowiÈzki sÈ niezbÚdne
jak na dilerów swapów z USA.
lub stosowne, aby uniemoĝliwiÊ
obchodzenie jakichkolwiek
przepisów rozporzÈdzeniaa.
Wymogi
rozliczeniowe
(clearing)

ObowiÈzek rozliczania
centralnego wszedï w ĝycie
9bwrzeĂnia 2013 r. i obecnie
obejmuje dwa rodzaje swapów:
CDS oraz IRS. Kolejny typ
instrumentu, który ma byÊ
objÚty ustawÈ od poczÈtku
2015br., to forward typu NDF
(ang. Non-deliverable forward).
Agencje CFTC i SEC sÈ
odpowiedzialne za typowanie
swapów, które majÈ podlegaÊ
obowiÈzkowi rozliczania przez
kontrahentów centralnych.
Wbprzeciwieñstwie do
EMIR, progi iloĂciowe nie sÈ
wyznacznikiem obowiÈzkowego
rozliczania. Kiedy dany
instrument finansowy
zostanie wciÈgniÚty na listÚ
obowiÈzkowego centralnego
rozliczania, wszyscy uczestnicy
bÚdÈ musieli podporzÈdkowaÊ
siÚ tej regule, chyba ĝe jedna
ze stron transakcji kwalifikuje
siÚ do zwolnienia, tak jak
wbprzypadku zwolnienia dla
uĝytkownika koñcowego swapów
zabezpieczajÈcych ryzyko
handlowe. Wszystkie instytucje
niefinansowe (ang.bNonfinancial Counterparties, NFC)
sÈ zwolnione z obowiÈzku
rozliczania transakcji za
poĂrednictwem CCP.

Przewidywany przez ESMA
termin wejĂcia w ĝycie wymogu
rozliczania przez CCP to
pierwszy kwartaï 2015 r.
Regulacja narzuca wymóg
zarówno na jednostki FC, jak
i NFC, które przekraczajÈ
okreĂlone progi (znane takĝe
jako firmy NFC+) obowiÈzek
rozliczania kontraktów
OTC z upowaĝnionym
wbustawie kontrahentem
centralnym. UrzÈd ESMA jest
odpowiedzialny za opracowanie
listy transakcji wedïug rodzaju
podlegajÈcych obowiÈzkowi
rozliczania, które muszÈ byÊ
nastÚpnie zatwierdzone przez
europejskie organy regulacyjne
i przekazywane do prawa.
Podmioty zwolnione z obowiÈzku
centralnego rozliczania
(tj.binstytucje niefinansowe
NFC nie osiÈgajÈce okreĂlonego
progu) bÚdÈ musiaïy nadal
zgïaszaÊ zwolnione transakcje
ibzastosowaÊ wszystkie wymogi
w zakresie zarzÈdzania
ryzykiem.
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SprawozdawczoĂÊ

Y Istnieje obowiÈzek zgïoszenia
transakcji przez co najmniej
jednÈ ze stron.
Y Brak wymogu raportowania
transakcji ETD.
Y Sprawozdania sÈ wymagane
wbczasie rzeczywistym.
Y Regulacja DF odwoïuje siÚ
do okreĂlonej hierarchii
w celu ustalenia, który
z dwóch kontrahentów
jest zobowiÈzany dokonaÊ
zgïoszenia. ObowiÈzek
sprawozdawczy na ogóï
spada na siedzibÚ firmy (jeĂli
jeden z kontrahentów jest
zarejestrowany jako SD lub
MSP), jednakĝe przesuniÚcie
niektórych obowiÈzków
wbzakresie sprawozdawczoĂci
na inne jednostki moĝe
nastÈpiÊ wbprzypadku
rozliczania swapów
ubkontrahentów centralnych
i/lub handlu swapami na
zarejestrowanych platformach
handlowych.
Y Brak obowiÈzku raportowania
informacji odnoĂnie do
wymienionych depozytów
zabezpieczajÈcych.

Y ObowiÈzek raportowania
przez obie strony wszystkich
transakcji, zarówno
zawieranych obecnie na
gieïdzie, jak i historycznych
(od 16 sierpnia 2012 r.), do
repozytorium transakcji.
Y Istnieje wymóg prowadzenia
rejestru kaĝdej zawartej
transakcji oraz wszelkich
dokonanych na niej zmian
przez 5 lat.
Y Sprawozdanie zbiorcze na
koniec dnia roboczego (nie
wbczasie rzeczywistym).
Y Kaĝda ze stron ma obowiÈzek
raportowania swoich
wïasnych danych, jednakĝe
jako alternatywa ma prawo
wydelegowania w tym celu
agenta lub potwierdzenia
zgodnoĂci danych ze zgïoszenia
tej drugiej strony.
Y Istnieje obowiÈzek
raportowania informacji
odnoĂnie do wymienionych
depozytów zabezpieczajÈcych
(typ, iloĂÊ, wartoĂÊ oraz
waluta). Przewidywana data
wejĂcia w ĝycie reguïy to
11bsierpnia 2014 r.

Transakcje
z uĝyciem
Ărodków
wïasnych

CzÚĂciowa aprobata
tzw.bdoktryny Volckera,
która zabrania instytucjom
depozytowym handlu papierami
wartoĂciowymi na wïasny
rachunek (ang. proprietary
trading). Bankom pozwolono
inwestowaÊ do 3% ich kapitaïu
podstawowego w fundusze
hedgingowe i private equity
(wdroĝenie reguïy opóěniono co
najmniej o 2 lata).

Brak podobnych ograniczeñ.
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Reguïa ta nawiÈzuje do
zaïoĝeñ Ustawy Glass-Steagall
Act, ograniczajÈc moĝliwoĂci
inwestowania na wïasny
rachunek w ryzykowne aktywa.
a

RozporzÈdzenie Parlamentu Europejskiegobi Rady (UE) Nr 648/2012 w sprawie instrumentów
pochodnych bÚdÈcych przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych
i repozytoriów transakcji, Dziennik UrzÚdowy Unii Europejskiej, 4 lipca 2012, s. 4, http://eur-lex.
europa.eu (dostÚp: 28.06.2014).
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych z Thomson Reuters Practical Law http://uk.practicallaw.com/3-502-8950, ESMA http://www.esma.europa.eu/, Komisji Nadzoru Finansowego https://
www.knf.gov.pl/ (dostÚp: 28.06.2014).

3. ANALIZA REFORM W NADZORZE POZAGIEDOWEGO RYNKU
DERYWATÓW PO GLOBALNYM KRYZYSIE FINANSOWYM
Globalne firmy handlujÈce derywatami, podlegajÈce jednoczeĂnie wielu jurysdykcjom, muszÈ wyksztaïciÊ umiejÚtnoĂÊ peïnego katalogowania wszystkich
transakcji wedïug typu i regionu, aby w peïni zrozumieÊ wpïyw regulacji na ich
dziaïalnoĂÊ. Niektóre strategie zwalniajÈce pewne produkty z nadzoru w celu ograniczenia ciÚĝaru regulacyjnego z nowo naïoĝonych wymagañ ustawy Dodd–Frank,
nie mogÈ byÊ zastosowane w ramach regulacji EMIR i vice versa17.
Dla wielu banków obecnych na rynkach europejskim oraz amerykañskim wyzwanie wynikajÈce z wymogu dostosowania siÚ do nowych przepisów obowiÈzujÈcych w skali krajowej jest dodatkowo spotÚgowane ciÚĝarem dwóch systemów
regulacyjnych o zasiÚgu ponadnarodowym. Uwaĝne i najbardziej wyrafinowane
przedsiÚbiorstwa powinny umiejÚtnie wykorzystaÊ podobieñstwa pomiÚdzy dwoma
systemami, w celu zmniejszenia kosztów wdroĝenia nowych przepisów. IstniejÈ
jednak znaczÈce róĝnice, których nie da siÚ zignorowaÊ18.
Oba systemy wydajÈ siÚ koncepcyjnie podobne, przynajmniej wedïug kryterium
podziaïu kontrahentów na finansowych i niefinansowych, jednak ich zaïoĝenia nie
pokrywajÈ siÚ w peïni pod wzglÚdem zgodnoĂci zobowiÈzañ podmiotów znajdujÈcych siÚ w podobnej sytuacji. W rezultacie, analiza podmiotowa przeprowadzona
wbcelu okreĂlenia statusu regulacyjnego w jednym systemie nie jest wystarczajÈca
do peïnego okreĂlenia statusu danego przedsiÚbiorstwa w drugim. Globalne firmy

17
18

Derivatives – enter EMIR, You’re going to need a bigger boat, FS Regulatory Brief, PWC, March
2013, s. 2, http://www.pwc.com (dostÚp: 28.06.2014).
Ibidem.
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muszÈ wiedzieÊ, gdzie jest ich miejsce w obu reĝimach19. Chociaĝ obie regulacje
ïÈczy wspólna idea, jakÈ jest ograniczenie ryzyka, róĝni je takĝe sposób realizacji. Ustawa EMIR dostarcza nowej infrastruktury dla rynku, podczas gdy ustawa
Dodd–Frank opiera siÚ na istniejÈcej juĝ infrastrukturze i skupia na zmianach
ustawodawczych.
Stany Zjednoczone od lat borykajÈ siÚ z problemem nadmiernej liczby regulatorów i niespójnych regulacji dotyczÈcych instrumentów pochodnych bÚdÈcych przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. Ustawa EMIR moĝe dodatkowo utrudniÊ sytuacjÚ oraz potencjalnie znaczÈco podnieĂÊ koszty przestrzegania jej przepisów
dla firm amerykañskich. W porównaniu do USA, europejska Ăcieĝka regulacyjna byïa
równie trudna i bez wÈtpienia dïuĝsza. Teraz, kiedy proces wdroĝenia nowych regulacji wydaje siÚ dobiegaÊ koñca, nastÚpnym wyzwaniem regulatorów bÚdzie ustanowienie miÚdzynarodowej ramy prawnej poprzez usuniÚcie niespójnoĂci miÚdzy pañstwami i ustalenie wspólnego podejĂcia w kwestiach terytorialnoĂci. Aby zbudowaÊ
skutecznÈ infrastrukturÚ finansowÈ przyszïoĂci, konieczne sÈ uczciwe ib spójne na
poziomie globalnym reguïy ekonomiczne. W innym wypadku amerykañskie ibeuropejskie rynki mogÈ staÊ siÚ mniej konkurencyjne wbporównaniu z rynkami nieregulowanymi, a bïÚdy i ekscesy z przeszïoĂci mogÈ siÚ pojawiÊ ponownie20.
Wb obu ustawach, pomimo podobieñstw w nowych systemach rozliczeniowych
dla derywatów, róĝnice dotyczÈce progów finansowych, rodzajów kontrahentów,
ram czasowych i zwolnionych podmiotów wymagajÈ od przedsiÚbiorstw opracowania zupeïnie nowych procesów w celu okreĂlenia, które transakcje podlegajÈ obowiÈzkowi rozliczania w ramach poszczególnych regulacji. IstniejÈ scentralizowane
systemy operacyjne do identyfikacji swapów oraz innych kontraktów na instrumentach pochodnych podlegajÈcych obowiÈzkowi centralnego rozliczania, jednakĝe ich
posiadanie wiÈĝe siÚ z kosztami. Firmy korzystajÈce ze scentralizowanych systemów zarzÈdzania danymi stanÈ przed wyborem adaptacji istniejÈcych systemów
wbcelu speïnienia nowych wymogów w zakresie sprawozdawczoĂci lub nabycia prawa do korzystania z usïug zewnÚtrznych dostawców oprogramowania. Dodatkowo,
niektóre globalne podmioty wykazaïy, ĝe nowe rozwiÈzania systemowe wynikajÈce
zb ustawy Dodd–Frank o raportowaniu transakcji w „czasie rzeczywistym” mogÈ
byÊ niekompatybilne ze standardami ustawy EMIR, narzucajÈcej obowiÈzek raportowania pod koniec dnia. Te i inne wymogi, tj. identyfikacja konkretnych podmiotów CCP upowaĝnionych do rozliczania poszczególnych rodzajów swapów, a wĂród
nich tych wybranych przez kontrahentów, bÚdzie testem umiejÚtnoĂci adaptacyjnych dla globalnych firm w integracji systemów21.

19
20
21
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Ibidem, s. 3.
EMIR vs. Dodd–Frank: Distinct, Yet Closely Related, Sia Partners, 26 August 2013, http://
en.finance.sia-partners.com/20130826/emir-vs-dodd-frank-distinct-yet-closely-related/.
Derivatives – enter EMIR…, op. cit., s. 3–4.
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Róĝnice w ramach czasowych wejĂcia w ĝycie obu ustaw mogÈ przyczyniÊ siÚ
takĝe do przejĂciowego spadku konkurencyjnoĂci niektórych podmiotów amerykañskich. W zwiÈzku z tym, ĝe wdroĝenie obowiÈzku centralnego rozliczania na mocy
ustawy Dodd–Frank nastÈpiïo prawie rok przed ustawÈ EMIR, kontrahenci mogli
dokonaÊ wyboru nie zawiÈzywania kontraktów swapowych z podmiotami zbUSA.
Agencja CFTC wydaïa w tej sprawie komunikat dla wszystkich uczestników rynku
ostrzegajÈcy przed próbami unikniÚcia wymagañ rozliczeniowych nowej ustawy.
PrzewodniczÈcy CFTC wyraziï równieĝ szczególne zaniepokojenie moĝliwoĂciÈ
ksiÚgowania transakcji zawieranych przez dealerów swapów z amerykañskimi
funduszami hedgingowymi w swoich oddziaïach i filiach zagranicznych, mimo ĝe
gïównym miejscem prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej obu podmiotów sÈ Stany
Zjednoczone Ameryki Póïnocnej. W dïuĝszej perspektywie jednak peïne wdroĝenie
zaïoĝeñ obu rozporzÈdzeñ moĝe wpïynÈÊ na przesuniÚcie równowagi konkurencyjnej na rynki nieregulowane22.

PODSUMOWANIE
DominujÈca do czasu GKF koncepcja bilateralnych transakcji w obrocie instrumentami pochodnymi bÚdÈcymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym,
choÊ pozwalaïa na stworzenie produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb banków, doprowadziïa do nieprzejrzystoĂci tego rynku i trudnoĂci w szacowaniu ryzyka. SïaboĂci rynku, które ujawniï GKF, skïoniïy ekonomistów i polityków
do pogïÚbionej dyskusji na temat alternatywnych metod wymiany derywatów OTC,
co skutkowaïo powoïaniem kontrahentów centralnych przejmujÈcych ryzyko systemowe kaĝdego uczestnika rynku na siebie. Idea centralnego rozliczania transakcji OTC znalazïa wielu zwolenników i zostaïa zaproponowana w ramach nowych
regulacji Dodd–Frank i EMIR. KorzyĂciÈ zbierania danych na temat wszystkich
zawartych kontraktów w jednym miejscu jest m.in. umoĝliwienie nadzorcom podjÚcie odpowiednich dziaïañ w celu ograniczenia niepoĝÈdanych zdarzeñ. Moĝna tutaj
powoïaÊ siÚ na przykïad firmy AIG, której pozycja w kontraktach CDS nie byïa
przed 2008 r. znana ani kontrahentom, ani inwestorom czy nadzorcom. Informacja
o tym staïa siÚ jawna dopiero w momencie, kiedy zaistniaïa koniecznoĂÊ udzielenia
wsparcia finansowego przez FED na kwotÚ aĝ 440 mld USD23.
Podczas gdy globalne firmy pracujÈ nad przystosowaniem swoich procesów do
nowych regulacji EMIR, kontynuujÈc jednoczeĂnie speïnianie wymogów ustawy
Dodd–Frank, pozagieïdowy rynek instrumentów pochodnych doĂwiadcza zmian na
bezprecedensowÈ skalÚ. W krótkim okresie rozwój regulacji wraz ze standaryzacjÈ
22
23

Ibidem, s. 3.
W. Nawrot, Globalny kryzys finansowy XXI w., CeDeWu, Warszawa 2009, s. 35.

63

Bezpieczny Bank
3(56)/2014

oferowanych produktów wpïynie na wzrost kosztów. Wedïug danych firmy Deloitte
szacowany wzrost wydatków na transakcje OTC na rynku europejskim osiÈgnie
poziom 15,5 mld EUR rocznie. Dodatkowe koszty operacyjne dla transakcji rozliczanych centralnie majÈ wynieĂÊ 2,5 mld EUR, natomiast dla umów dwustronnych
majÈ wzrosnÈÊ o 13 mld EUR w skali roku24. Dïugookresowo, zmiany te wpïynÈ na
wzrost obrotu instrumentami centralnie rozliczanymi na rzecz tych drugich. Globalne firmy bÚdÈ musiaïy uwzglÚdniÊ te koszty w swoich strategiach prowadzenia
dziaïalnoĂci na rynku OTC, dodatkowo uwzglÚdniajÈc i szukajÈc oszczÚdnoĂci operacyjnych moĝliwych do uzyskania w nastÚpstwie obowiÈzywania obydwu regulacji
Dodd–Frank i EMIR. Naleĝy takĝe wziÈÊ pod uwagÚ, ĝe regulacje te nie obejmujÈ
caïego rynku globalnego i trzeba liczyÊ siÚ z odpowiednimi zmianami na innych
rynkach, w tym takĝe rynkach krajowych.
Sïowa kluczowe: Ustawa Dodd–Frank, EMIR, globalny kryzys finansowy, ryzyko
systemowe

Abstract
The publication presents a comparative analysis of new regulations in American and European law which aim to reduce systemic risk in the financial market.
The new legislations: Dodd–Frank Act Title VII, pertaining to US Persons, and
ThebEuropean Market Infrastructure Regulation (EMIR), applicable to European
entities were implemented as a result of the Global Financial Crisis, which affected all markets worldwide in 2007. The publication is divided into three chapters.
The first chapter contains a genesis and systematic analysis of market conditions
which led to the global financial crisis (GFC). In the second chapter a comparative
analysis was conducted of the two main regulations implemented as a result of the
GFC. The main categories in the scope of comparison were the financial product
type, entities subject to regulation, territoriality, clearing obligations, reporting
obligations and the right to engage in proprietary trading. The last chapter covers
an analysis of the newly implemented reforms and the impact they will have on the
entities in scope. Increased transparency and regulation, as well as standardization
of products are bound to raise costs, particularly in the short run. Global business
strategies will have to factor in the costs and benefits associated with participating
in the OTC derivatives market.
Key words: EMIR, Dodd–Frank, global financial crisis, systemic risk
24

64

OTC Derivatives: The new cost of trading, Deloitte, s. 3. https://www.deloitte.com/assets/DcomUnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Industries/Financial%20Services/uk-fs-OTC-Derivatives.pdf
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