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Wstêp
Rynki transakcji repo i po¿yczek papierów wartoœciowych bêd¹ce
czêœci¹ rynku pieniê¿nego s¹ niezwykle istotne dla obrotu papierów wartoœciowych o sta³ym dochodzie. Po¿yczki papierów wartoœciowych oparte na rynku repo s¹ szczególnie wa¿ne dla umo¿liwienia arbitra¿u, zwiêkszaj¹c tym samym p³ynnoœæ rynkow¹. Ze wzglêdu na du¿e znaczenie
tych transakcji w funkcjonowaniu i sprawnoœci systemu finansowego bardzo wa¿ne jest ich lepsze zrozumienie i monitorowanie.
Kluczowe pytanie postawione w pracy dotyczy weryfikacji ryzyka generowanego przez rynek po¿yczek repo i jego wp³ywu na wzrost zagro¿enia kryzysu systemowego. Autorka dokona³a przegl¹du danych dotycz¹cych rynku USA i Europy, co pozwoli³o wnioskowaæ o tym, ¿e arbitra¿ zabezpieczeñ, jaki umo¿liwia rynek repo, mo¿e byæ szczególnym
Ÿród³em ryzyka systemowego. W celu analizy istniej¹cych praktyk i potencjalnych zagro¿eñ wynikaj¹cych z transakcji repo i po¿yczek papierów
wartoœciowych nale¿a³oby przeprowadziæ bardziej szczegó³ow¹ ocenê
ram regulacyjnych i ich potencjalnych luk.

1. Podstawy rynku repo
Ostatni kryzys finansowy lat 2007–2008 zmusi³ regulatorów rynków
do zasilenia rynków finansowych bilionami dolarów w celu przeciwdzia³ania bankructwu wielu podmiotów. Przyczyn¹ powy¿szego by³o
m.in. ryzyko systemowe generowane przez rosn¹c¹ liczbê kredytowych
transakcji pochodnych. Transakcje CDS, które mia³y s³u¿yæ przede
wszystkim zabezpieczaniu ryzyka kredytowego, sta³y siê ogniwem zapalnym do niewyp³acalnoœci systemu finansowego. W odpowiedzi na to
niew¹tpliwie niebezpieczne zjawisko w³adze nadzoruj¹ce rynek finansowy próbuj¹ zwiêkszyæ jego wiarygodnoœæ przez poprawê przejrzystoœci
rynków pozagie³dowych. Jednym z podjêtych dzia³añ by³o wprowadzenie izb rozrachunkowych jako obowi¹zkowego partnera przeprowadza*
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nych transakcji w celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa i przejrzystoœci rynku. U¿ytkownikami transakcji pochodnych s¹ w wiêkszoœci banki,
fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, firmy ubezpieczeniowe i korporacje. Izba rozliczeniowa wyznacza standardy dla transakcji i odpowiada za transakcje w przypadku problemów
p³ynnoœciowych którejœ ze stron transakcji. Aby chroniæ siebie przed ryzykiem niewyp³acalnoœci stron, izby rozliczeniowe zaczê³y wymagaæ,
¿eby u¿ytkownicy rynku zawieraj¹cy transakcje pochodne wnosili stosowne zabezpieczenia, takie jak œrodki pieniê¿ne czy obligacje rz¹dowe.
Jednak nie wszyscy u¿ytkownicy rynku pochodnych znajduj¹ stosowne
œrodki s³u¿¹ce jego zabezpieczeniu. Pomocne okaza³y siê transakcje swap
i po¿yczki repo.
Problem narastaj¹cego ryzyka na rynku repo, spowodowanego potrzeb¹ po¿yczek papierów wartoœciowych jako depozytów zabezpieczaj¹cych w izbach rozrachunkowych, zosta³ szeroko omówiony w literaturze przedmiotu [Covitz i inni, 2009]. Sam mechanizm dzia³ania rynku
po¿yczek w transakcjach repo tak¿e zosta³ dok³adnie opisany [Copeland
i inni, 2012].
Transakcja repo jest sprzeda¿¹ papierów wartoœciowych powi¹zanych z umow¹ odkupu po okreœlonej cenie w póŸniejszym terminie [Duffie, 1996; Garbade, 2006]. Z ekonomicznego punktu widzenia transakcje te
przypominaj¹ umowy po¿yczek papierów wartoœciowych. Obie strony
umowy po¿yczki s¹ zabezpieczone, ale ich rozliczenie w ramach prawa
upad³oœciowego jest bardziej korzystne dla po¿yczkodawców œrodków
pieniê¿nych: w przypadku upad³oœci po¿yczkodawcy pieniê¿ni mog¹
sprzedaæ zabezpieczenie na rynku. Transakcje repo i po¿yczki papierów
wartoœciowych s¹ prowadzone na rynkach over-the-counter, gdzie uczestnicz¹cy po¿yczkobiorcy i po¿yczkodawcy wymieniaj¹ gotówkê na papiery wartoœciowe. Celem konkretnej transakcji repo lub po¿yczki papierów wartoœciowych mo¿e byæ gotówka lub bezpieczeñstwo. Uczestnicy
poszukuj¹cy p³ynnoœci finansowej daj¹ zabezpieczenie za po¿yczone pieni¹dze, natomiast strony poszukuj¹ce depozytu w postaci papierów wartoœciowych bêd¹ musia³y zap³aciæ za tê po¿yczkê gotówk¹ [Garbade,
2006]. Typowa transakcja repo zosta³a przedstawiona na rysunku 1.

Czy rynek repo mo¿e byæ przyczyn¹ kolejnego kryzysu?

245

Rysunek 1. Transakcja repo

ród³o: Opracowanie w³asne.

Rynek transakcji repo bardzo silnie rozwija siê w USA i UE. Rezerwa
federalna ma powa¿ne powody do popieraniu sprawnego funkcjonowania i elastycznoœci tego rynku. Po pierwsze, rynek s³u¿y jako narzêdzie
do zarz¹dzania œrodkami pieniê¿nymi i p³ynnoœci¹, jak równie¿ krótkoterminowymi po¿yczkami dla wielu poœredników finansowych, w tym
funduszy rynku pieniê¿nego, firm ubezpieczeniowych, banków i dealerów papierów wartoœciowych, z których wszystkie odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê
we wspieraniu oszczêdnoœci i programów inwestycyjnych gospodarstw
domowych, ma³ych firm i korporacji. Po drugie, podmioty podlegaj¹ce
bezpoœredniemu nadzorowi ostro¿noœciowemu przez Rezerwê Federaln¹ s¹ znacz¹cymi uczestnikami rynku, w tym spó³kami holdingowymi
banków rozliczaj¹cych transakcje repo m.in. JPMorgan Chase, BNY Mellon i wielu innych. Wreszcie transakcje repo wspieraj¹ g³êbokoœæ i p³ynnoœæ wielu krytycznych rynków, w tym dla papierów rz¹dowych USA.
Ze wzglêdu na du¿e znaczenie rynku repo Rezerwa Federalna by³a i jest
zobowi¹zana do wspó³pracy z uczestnikami rynku i innymi organizacjami nadzoru w celu zwiêkszenia elastycznoœci rynku. W czasie kryzysu
okaza³o siê, ¿e infrastruktura rozliczania transakcji mia³a podstawowe
wady, które mog³yby doprowadziæ do powa¿nej destabilizacji w okresach napiêæ rynkowych.
Wprowadzenie izby rozliczeniowej do transakcji repo spowodowa³o
stworzenie rynku nie dwóch, a trzech podmiotów. Aby zrozumieæ funkcjonowanie takich trójstronnych umów na rynku repo, warto opisaæ bardziej szczegó³owo podstawowe braki.
Wprowadzenie izb rozliczeniowych mia³o sprzyjaæ zmniejszaniu ryzyka systemowego podczas kryzysu finansowego, tymczasem – jak siê
wydaje – ryzyko to nadal istnieje.
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2. Dwustronne transakcje repo
W wiêkszoœci rynek repo by³ oparty na dwustronnej umowie, która
przewidywa³a wymianê œrodków pieniê¿nych na papiery wartoœciowe
bezpoœrednio miêdzy posiadaczami i poszukuj¹cymi œrodków pieniê¿nych. Obrót repo jest korzystny dla obydwu stron, gdy widz¹ w tym
w³asne korzyœci. Nie korzystaj¹ wówczas z poœrednictwa agenta, ale dla
bezpieczeñstwa transakcji wskazuj¹ na potrzebê zabezpieczenia w postaci papierów wartoœciowych. Dealerzy wykorzystuj¹ dwustronne repo
do zapewnienia p³ynnoœci funduszy hedgingowych, funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomoœci, banków i innych instytucji, g³ównie dla ich
dzia³alnoœci maklerskiej. Oczywiœcie w niektórych przypadkach przyjmowany depozyt zabezpieczaj¹cy mo¿e byæ powtórnie wykorzystywany
(rehypothecated) na innych rynkach repo. Umowy dwustronne repo s¹ tak¿e powszechne na rynku miêdzy dealerami, zarówno jako Ÿród³o finansowania, jak i sposób uzyskiwania konkretnych papierów wartoœciowych. Dealerzy rynku repo czêsto s¹ wykorzystywani jako powiernicy
dla swoich g³ównych klientów. Na rynku amerykañskim transakcje dwustronnych repo s¹ zazwyczaj rozliczane przez Serwis Fedwire Securities
lub poprzez Fixed Income Clearing Corporation (FICC) [www.dtcc.com...,
dostêp dnia 8.05.2013].
Po¿yczka w repo oznacza po¿yczenie œrodków zabezpieczone wartoœci¹ okreœlonych aktywów. Zabezpieczenie to czyni transakcjê bardziej
bezpieczn¹ dla strony, która udziela po¿yczki. Taki model finansowania
jest odmienny od tradycyjnego kredytu udzielanego pod przysz³e dochody. Udzielanie kredytu pod przysz³e dochody jest obarczone ryzykiem,
poniewa¿ wi¹¿e siê z oszacowaniem niepewnego przysz³ego dochodu.
Ryzyko, jakie towarzyszy transakcji repo, to spadek wartoœci zabezpieczenia w postaci przeszacowania ceny zastawionych aktywów. Problemy
w pomiarze korelacji ryzyka miêdzy aktywami powoduj¹, ¿e na przyk³ad
obligacje ratingu AAA wykorzystywane jako zabezpieczenie s¹ tak skonstruowane, aby wytrzymaæ ryzyko rynkowe, ale s¹ podatne na ryzyko systemowe i ryzyko „grubych ogonów”. W kryzysach systemowych korelacja miêdzy aktywami gwa³townie roœnie, a bilanse s¹ ze sob¹ powi¹zane
rynkow¹ wycen¹ aktywów, opart¹ na zasadzie mark-to-market.
Praktyk¹ rynkow¹ jest równie¿ finansowanie przez dealerów aktywów
swoich klientów lub po¿yczanie innym gotówki. Finansowanie aktywów
klienta jest szczególnie wygodne, jeœli dealer posiada te same aktywa na
rachunku powierniczym, poniewa¿ sprzedawca mo¿e potraktowaæ je
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jako zabezpieczenie w transakcji repo. Z kolei papiery wartoœciowe faktycznie otrzymane w tym procesie mog¹ byæ powtórnie wykorzystane
w innej transakcji repo, je¿eli daj¹cy zabezpieczenie na to pozwala [Copeland i inni, 2010].

3. Trójstronne transakcje repo
Innym rodzajem transakcji repo s¹ umowy trójstronne (tri-party repo),
które wprowadzaj¹ do umowy podstawowej dodatkowy podmiot s³u¿¹cy rozliczeniu transakcji. Umowy trójstronne zosta³y utworzone w celu
u³atwienia transakcji gotówkowych i jako g³ówne Ÿród³o finansowania
dla dealerów papierów wartoœciowych. St¹d g³ównymi dostawcami zabezpieczenia w umowach trójstronnych transakcji repo s¹ dealerzy papierów wartoœciowych, ale i instytucje finansowe o du¿ych portfelach papierów wartoœciowych, w tym fundusze hedgingowe. Poda¿ gotówki
(kredytodawcy) stanowi¹ bardzo liczne i zró¿nicowane firmy, z przewag¹ funduszy rynku pieniê¿nego. Tym samym po¿yczkodawcy papierów
wartoœciowych u¿ywaj¹ trójstronnych umów repo do reinwestowania
niektórych zabezpieczeñ pieniê¿nych otrzymanych w wyniku po¿yczania papierów wartoœciowych. W Stanach Zjednoczonych funkcjê trzeciej
strony umowy pe³ni¹ dwa banki rozliczaj¹ce papiery skarbowe: JPMorgan Chase i Bank of New York Mellon. Dodatkowo praktyki rynkowe pokazuj¹, ¿e banki te finansuj¹ gotówk¹ dealerów papierów wartoœciowych
w transakcjach jednodniowych, obci¹¿aj¹c siê w ten sposób du¿ym ryzykiem rozliczeniowym. Wskazane banki rozliczeniowe dla transakcji repo
dokonuj¹ rozrachunków na w³asnych kontach bilansowych.
Bêd¹c poœrednikiem w pozyskiwaniu gotówki oraz depozytariuszem
papierów wartoœciowych dla dealerów, banki rozliczeniowe dokonuj¹
otwarcia transakcji repo przez przeniesienie papierów wartoœciowych
z rachunku sprzedawcy na rachunek inwestora gotówkowego i przez
przekazanie gotówki od inwestora rachunku pieniê¿nego do dealera papierów wartoœciowych. Gdy zamyka siê transakcje repo, przep³ywy s¹
odwrotne (zob. rys. 2). Niestety, w konsekwencji tak du¿ej koncentracji
rynku staje siê on ma³o przejrzysty i podatny na ryzyko systemowe.
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Rysunek 2. Rynek transakcji repo w USA

ród³o: [Adrian i inni, 2012].

Dealerzy u¿ywaj¹ trójstronnego rynku repo g³ównie w celu uzyskania
wiêkszej korzyœci skali (niski koszt) finansowania krótkoterminowych
transakcji na papierach wartoœciowych. Zwykle u¿ywaj¹ tylko jednego
z dwóch banków rozliczaj¹cych. Natomiast dostarczyciele gotówki utrzymuj¹ konta w obu bankach rozliczeniowych, aby móc przeprowadzaæ
transakcje z ka¿dym z delearów. Rynek trójstronnych umów repo jest generalnym rynkiem zabezpieczeñ (General Collateral), co oznacza, ¿e inwestor zawieraj¹cy tak¹ umowê mo¿e dbaæ jedynie o klasê zabezpieczenia, jakie otrzyma, a nie o konkretne papiery wartoœciowe. Rynek ten stanowi
najwiêksze Ÿród³o finansowania papierów wartoœciowych dla dealerów
amerykañskich. Jak przedstawiono w tablicy 1, amerykañskie papiery
skarbowe oraz agencji rz¹dowych (obligacje, papiery wartoœciowe zabezpieczone hipotek¹ – MBS i inne) stanowi³y w czerwcu 2012 r. oko³o 85%
amerykañskiego rynku repo.
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Tablica 1. Rynek repo umów trójstronnych w USA

aktywa

wartoœæ
zabezpieczenia
(mld USD)

udzia³

wartoœæ
koncentracja
3 najwiêkszych zabezpieczenia
(mld USD)
dealerów

czerwiec 2012
ABS

czerwiec 2010

$35,33

2,0%

45,5%

$37,31

CMO Agencji

$126,04

7,0%

43,9%

$140,04

obligacje
Agencji

$106,99

5,9%

36,6%

$163,67

MBS Agencji

$680,82

37,8%

30,9%

$470,33

CMO Agencji

$34,13

1,9%

47,2%

$41,17

obligacje
korporacyjne

$63,81

3,5%

31,6%

$111,85

akcje

$80,85

4,5%

39,8%

$64,65

money market

$25,17

1,4%

60,8%

$22,75

op³atnoœci
odsetkowe
obligacji
skarbowych

$47,17

2,6%

49,6%

$46,32

$578,24

32,1%

30,2%

$487,43

inne

$22,01

1,2%

total

$1 800,57

obligacje
skarbowe

$20,62
$1 606,13

ród³o: [www.federalreserve.gov, dostêp dnia 13.07.2013].

Kwota finansowania przewidzianego w trójstronnych umowach repo
w USA roœnie (1,8 biliona dolarów w czerwcu 2012 r.) i wydaje siê, ¿e jest
podsycana nowymi regulacjami dotycz¹cymi obowi¹zkowych depozytów zabezpieczaj¹cych na rynku instrumentów pochodnych. Depozyty
zabezpieczaj¹ce transakcje pochodne wymagane przez izby rozliczeniowe spowodowa³y wzmo¿ony popyt na papiery wartoœciowe s³u¿¹ce zabezpieczeniu. Rynek repo okaza³ siê bardzo skuteczny w zdobywaniu
takiego zabezpieczenia.
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4. Europejski rynek transakcji repo
Gotowoœæ Europejskiego Banku Centralnego do zawierania transakcji
repo (udzielania kredytów z przyrzeczeniem odkupu pod zastaw papierów wartoœciowych wobec banków komercyjnych) spowodowa³a istotny
wzrost zad³u¿enia pañstw i banków. Tym samym roœnie ryzyko niewyp³acalnoœci jednych i drugich, powoduj¹c destabilizacjê rynków finansowych w Europie. Najwa¿niejsze zasady dotycz¹ce kreacji pieni¹dza
w strefie euro mog¹ wyjaœniæ obecn¹ niebezpieczn¹ sytuacjê. Od momentu powstania Europejski Bank Centralny wykorzystuje operacje repo
jako g³ówne narzêdzie polityki pieniê¿nej. W praktyce oznacza to, ¿e instytucje finansowe w strefie euro s¹ w stanie kupiæ obligacje pañstwa
cz³onkowskiego strefy euro, a nastêpnie przedstawiæ je jako zabezpieczenie pod kredyt krajowym bankom centralnym, które dzia³aj¹ w imieniu
EBC. Zasady EBC dotycz¹ce kategorii zabezpieczeñ spowodowa³y równie¿, ¿e krótkoterminowe papiery wartoœciowe sta³y siê bardziej atrakcyjne ni¿ d³ugoterminowe.
Pocz¹tkowo EBC traktowa³ wszystkie papiery wartoœciowe cz³onków
strefy euro jednakowo, niezale¿nie od ratingów kredytowych. PóŸniej
nieznacznie dostosowa³ wymagania dotycz¹ce zabezpieczeñ, odzwierciedlaj¹c ich ratingi kredytowe. W wyniku takiej polityki dla banków komercyjnych sta³o siê bardzo op³acalne kupowanie krótkoterminowych
papierów skarbowych i sk³adanie ich jako depozytu zabezpieczaj¹cego
w EBC w zamian za po¿yczkê. Mar¿a miêdzy dochodami z papierów
rz¹dowych a oprocentowaniem po¿yczek EBC stanowi³a zysk banków
komercyjnych.
Taki system wygenerowa³ trzy g³ówne zmiany, które przyczyni³y siê
do narastania ryzyka. Po pierwsze, system operacji repo stosowany przez
EBC przyczyni³ siê do znacznego wzrostu p³ynnoœci obligacji skarbowych, powoduj¹c, ¿e kupuj¹cy mo¿e zawsze zwróciæ siê do banku centralnego o kredyt. Wydaje siê to szczególnie istotne dla mniejszych
pañstw europejskich, które inaczej mia³yby trudnoœci w pozyskaniu finansowania za pomoc¹ emisji obligacji. Po drugie, mimo ¿e EBC wyraŸnie nie promowa³ swojej pozycji, w inwestorach ros³a pewnoœæ siebie
i przeœwiadczenie, ¿e EBC nigdy nie pozwoli na niewyp³acalnoœæ. Dlatego wszystkie g³ówne banki europejskie nabywa³y krótkoterminowe papiery skarbowe, a pañstwa emitowa³y coraz wiêcej d³ugu. W 2010 r. to, co
by³o ma³o prawdopodobne, sta³o siê rzeczywistoœci¹ – Europa popad³a
w kryzys finansów publicznych. W koñcu system sta³ siê jeszcze bardziej
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niebezpieczny, poniewa¿ wiele banków komercyjnych dokonuje emisji
krótkoterminowych obligacji w celu sfinansowania dodatkowych kredytów d³ugoterminowych. Jest to mo¿liwe, poniewa¿ EBC przyjmuje tego
typu papiery jako zabezpieczenie. Inwestorzy uwa¿aj¹, ¿e banki nie maj¹
problemów z p³ynnoœci¹ ze wzglêdu na ich dostêp do po¿yczek EBC, a jakiekolwiek problemy wyp³acalnoœci by³yby sfinansowane przez rz¹dy
lub udzia³owców. Tym samym rynek repo w Europie sta³ siê zbyt du¿y,
aby upaœæ (too big to fail).
Rysunek 3. Wielkoœæ europejskiego rynku repo w okresie III kwarta³ 1997 r. –
III kwarta³ 2011 r. (w mld EUR)

ród³o: [www.ecb.europa.eu, dostêp dnia 13.07.2013].

Wed³ug danych prezentowanych przez Europejski Bank Centralny
wielkoœæ rynku repo, mimo ¿e mniejsza ni¿ w USA, roœnie nieprzerwanie
od 2003 r. (zob. tab. 2).
Tablica 2. Indeks wzrostu rynku repo (% w UE w okresie 2003–2011)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

bilateral repo

100 104,4 114,19 138,57 148,2 124,16 135,66 144,87

165

triparty repo

100 211,69 456,78 314,07 721,79 750,49 137,82 185,39

405

Rok 2003 stanowi bazê = 100.
ród³o: [www.ecb.europa.eu, dostêp dnia 13.07.2013].
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Zwa¿ywszy na brak szczególnych wymogów makrostro¿noœciowych
na tym rynku, dalsze prace nad regulacjami rynków finansowych powinny poddaæ je wiêkszej kontroli rozliczeñ i infrastruktury (BIS, 2010).

Zakoñczenie
Powy¿sza analiza przynios³a kilka istotnych spostrze¿eñ dotycz¹cych
rynku repo i po¿yczek papierów wartoœciowych oraz ich wp³ywu na
Ÿród³a ryzyka systemowego:
1. Ze wzglêdu na du¿¹ koncentracjê transakcje repo stanowi¹ istotne, ale
ma³o stabilne Ÿród³o finansowania na rynku pieniê¿nym dla banków,
funduszy pieniê¿nych i hedgingowych.
2. Znaczny wzrost wolumenu transakcji tego rynku zosta³ spowodowany wprowadzeniem obowi¹zkowych depozytów zabezpieczaj¹cych w obrocie instrumentami pochodnymi. Arbitra¿ zabezpieczeñ,
jaki umo¿liwia rynek repo, mo¿e byæ szczególnym Ÿród³em ryzyka
systemowego.
3. W celu analizy istniej¹cych praktyk i potencjalnych zagro¿eñ wynikaj¹cych z transakcji repo i po¿yczek papierów wartoœciowych nale¿a³oby przeprowadziæ bardziej szczegó³ow¹ ocenê ram regulacyjnych i ich potencjalnych luk.
4. Hurtowy rynek finansowania instytucji finansowych nie jest bezpoœrednio lub trwale objêty ¿adn¹ oficjaln¹ sieci¹ bezpieczeñstwa (typu
ubezpieczenie depozytów czy dostêp do banków centralnych jako
po¿yczkodawców ostatniej instancji). Natomiast jest uzale¿niony od
jakoœci bilansów sektora prywatnego (np. transakcji ABS, gwarancji
kredytowych, CD oferowanych przez ubezpieczycieli, kredytowych
instrumentów pochodnych funduszy hedgingowych).
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Streszczenie
Artyku³ stanowi analizê zmian na rynku repo w Stanach Zjednoczonych oraz
Unii Europejskiej. Zaprezentowane dane podkreœlaj¹ stale rosn¹cy udzia³ tego
rynku w finansowaniu instytucji poœrednictwa finansowego. Dodatkowym
sprzymierzeñcem rozwoju jest wprowadzona ostatnio regulacja dotycz¹ca depozytów zabezpieczaj¹cych w obrocie instrumentami pochodnymi. Autorka
wskazuje na potrzebê zwiêkszenia przejrzystoœci i kontroli rynku repo, zwa¿ywszy na istotne Ÿród³o ryzyka systemowego.
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Is the repo market might lead to the next crisis? (Summary)
The article analyzes the changes in the repo market in the United States and
the European Union. The data presented highlight the increasing share of this
market in the financing of financial intermediaries. Recently another ally in development of the market is introduced regulation on the safety of deposits in trading
derivatives. The author points to the need for increased transparency and control
of the repo market, given the significant source of systemic risk.
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