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Transmisja impulsów œwiatowego kryzysu finansowego
lat 2007–2009 poprzez rynek derywatów kredytowych

Œwiatowy kryzys finansowy lat 2007–2009 rozwin¹³ siê na bazie lokalnego kryzysu na rynku amerykañskich kredytów subprime, który wywo³a³ z kolei, ju¿ nie tylko w granicach USA, kryzys w segmencie papierów sekurytyzacyjnych (skutkuj¹cy kryzysem bankowym). Nastêpnie zara¿enie dotknê³o
w sposób ju¿ wyraŸnie globalny (obejmuj¹c najpierw kraje rozwiniête, a póŸniej te¿ wschodz¹ce) pozosta³e segmenty rynku finansowego, powoduj¹c
spadek na nich poziomu obrotów i zaburzenia p³ynnoœci. Kryzys w sferze finansowej rozla³ siê z kolei na sferê realn¹, prowadz¹c do spadku aktywnoœci
gospodarczej w ujêciu œwiatowym1. Czynniki determinuj¹ce wybuch œwiatowego kryzysu finansowego lat 2007–2009 i stymuluj¹ce jego rozwój mo¿na
podzieliæ na dwie podstawowe grupy: o charakterze mikro- oraz makroekonomicznym. Negatywny wp³yw u¿ywania derywatów kredytowych na
rozwój kryzysu odbywa³ siê dwoma kana³ami: poprzez rynek swapów kredytowych oraz na skutek sekurytyzacji. Celem badawczym artyku³u jest wskazanie, w jaki sposób dochodzi³o do tego. Pochodne instrumenty kredytowe
nie stanowi¹ g³ównej przyczyny kryzysu, lecz sta³y siê narzêdziem, za pomoc¹ którego kryzys siê rozwin¹³.

Kryzys finansowy a rynek swapów kredytowych
Swapy kredytowe jako narzêdzie hedgingowe by³y powszechnie stosowane
przez banki, które dziêki nim mog³y pozbywaæ siê tkwi¹cego w ich bilansie
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ryzyka kredytowego i intensyfikowaæ swoj¹ akcjê kredytow¹. Jednak¿e zjawisko
to przybra³o takie rozmiary, ¿e pojawi³o siê zbyt du¿o ryzyka kredytowego
w systemie finansowym. By³a to pierwsza strukturalna s³aboœæ tego rynku.
Przed wybuchem kryzysu oprócz nadmiernego popytu wystêpowa³a równie¿ nieoptymalna struktura strony poda¿owej. Inwestorami sprzedaj¹cymi
ochronê by³y towarzystwa ubezpieczeniowe, czyli podmioty jak najbardziej
do tego predysponowane, ale robi³y to na skalê przekraczaj¹c¹ ich mo¿liwoœci zarz¹dzania ryzykiem. Ich nadmierna chêæ zarabiania na premiach generowanych przez kontrakty swapowe prowadzi³, wiêc do otwierania przez nie
gigantycznych pozycji na rynku CDS. Doskona³ym przyk³adem tego typu
dzia³alnoœci by³ AIG. Ponadto, mo¿liwoœæ nabycia zabezpieczenia oferowa³y
fundusze hedgingowe (arbitra¿owe), czyli instytucje finansowe podejmuj¹ce
najbardziej ryzykowne dzia³ania inwestycyjne w œwiecie finansów, a wiêc
zupe³nie nieodpowiednie do udzielania ochrony przed ryzykiem. Trzecim podstawowym typem sprzedawcy ochrony by³y same banki, które sprzedawa³y sobie wzajemnie kontrakty swapowe. Obroty na rynku CDS stale ros³y i to wrêcz
w nienaturalnym, bardzo szybkim tempie. Struktura strony poda¿owej rynku
CDS to wiêc druga jego wada, która uczyni³a ten rynek „infekcjogenny”2.
Kolejn¹ strukturaln¹ s³aboœci¹ badanego segmentu derywatów kredytowych sta³ siê wysoki poziom koncentracji handlu, oznaczaj¹cy zbyt nisk¹
liczbê uczestników rynku w stosunku do wysokoœci realizowanych na nim
obrotów. Animatorami rynku by³o w momencie wybuchu kryzysu zaledwie
kilka du¿ych banków posiadaj¹cych ogromne portfele swapów kredytowych3. Przyk³adem mo¿e byæ choæby upad³y Lehman Brothers. Brak konkurencji na rynku to ewidentnie jego u³omnoœæ (bo zwiêksza ryzyko braku p³ynnoœci rynku), ale bankom – jego kreatorom wcale to nie przeszkadza³o, bo
dziêki temu mog³y wiêcej zarabiaæ na mar¿ach4. Zbyt du¿e pozycje brutto
ograniczonej liczby uczestników rynku oznaczaj¹ równie¿ wy¿sze ryzyko
kontrahenta. Nawet jeœli w du¿ym stopniu krótkie pozycje jakiegoœ animatora s¹ równowa¿one d³ugimi, to w przypadku rynku o takich cechach istnieje
obawa, ¿e upadek tego animatora rynku mo¿e spowodowaæ problemy inwestorów, którzy zawarli z nim transakcje. Dzieje siê tak dlatego, ¿e bêd¹ oni
musieli zast¹piæ dotychczasowe kontrakty swapowe innymi, co mo¿e byæ
procesem czaso- i kosztoch³onnym, zw³aszcza gdyby upadek animatora spowodowa³ zak³ócenia p³ynnoœci na rynku CDS5.
2
3
4

5

A. S³awiñski, Cywilizowanie rynku kredytowego, „Rzeczpospolita” z 11 maja 2009.
Ibidem.
A. S³awiñski, Wp³yw globalnego kryzysu bankowego na bankowoœæ centraln¹, „Ekonomista”
2010, nr 2.
R.M. Stulz, Credit default swap and the credit crisis, „Journal of Economic Perspectives” 2010,
No. 1.

Transmisja impulsów œwiatowego kryzysu finansowego...

169

Pozagie³dowy charakter handlu na rynku nie sprzyja³ efektywnemu
dzia³aniu rynku CDS. Po pierwsze, banki chc¹c byæ bardziej konkurencyjne
³agodzi³y wzglêdem siebie wymogi depozytowe (maj¹ce stanowiæ zabezpieczenie na wypadek niewywi¹zania siê ze zobowi¹zañ partnera transakcji),
powoduj¹c tym samym wzrost ryzyka wyst¹pienia efektu domina6. Wprawdzie na rynku pochodnych kredytowych stosowano czêsto zabezpieczenia
przed ryzykiem kontrahenta, ale nie w sposób powszechny.
Po drugie, handel w formie OTC sprzyja niskiemu poziomowi przejrzystoœci rynku, co mo¿e prowadziæ do braku pe³nej wiedzy na temat podejmowanego przez instytucje finansowe ryzyka. Uczestnicy rynku, zawieraj¹c
ze sob¹ transakcje, nie posiadaj¹ wiedzy o wielkoœci otwartych przez ich
kontrahentów pozycji, czyli nie wiedz¹, na jakie s¹ oni nara¿eni ryzyko.
Czynnikiem pog³êbiaj¹cym nisk¹ przejrzystoœæ rynku mo¿e byæ równie¿ ryzyko operacyjne. Do jego urzeczywistnienia siê dochodzi³o na skutek
pomy³ek w warunkach kontraktów oraz/lub braku ich potwierdzenia przez
obie strony. Przyk³adowo, gdy Bearn Sterns zosta³ przejêty przez JP Morgan,
nowi w³aœcicieli odkryli ogromn¹ liczbê niepotwierdzonych kontraktów swapowych7. W warunkach gdy dosz³o do spektakularnych problemów finansowych kilku uczestników rynku i gdy tak naprawdê nie wiadomo, w jakiej wysokoœci inni maj¹ otwarte pozycje, o du¿y wzrost niepewnoœci wœród
inwestorów jest bardzo ³atwo.
Problem niskiej przejrzystoœci rynku w zwi¹zku z pozagie³dowym charakterem handlu by³ pog³êbiany przez wskazany wy¿ej brak konkurencji na
rynku CDS. Gdyby rynek CDS by³ wiêkszy i cechowa³ siê wy¿szym poziomem konkurencji, wówczas nie sta³by siê tak „problematycznym” podczas
kryzysu.
Reasumuj¹c, rynek po¿ytecznych w swym zamyœle swapów kredytowych
wykszta³ci³ takie cechy swoiste, które uczyni³y œwiatowy system finansowy
bardziej wra¿liwym na ryzyko systemowe. Obawy urzeczywistnienia siê tego
ryzyka (czyli sytuacja, w której upadek jednego banku poci¹ga za sob¹ upadek innych) wyst¹pi³y szczególnie po upadku Lehman Brothers, gdy nagle
setki instytucji finansowych w milionach kontraktów swapowych pozosta³y
bez drugiej strony transakcji8. Realny wymiar ryzyka systemowego na skutek
handlowania kontraktami swapowymi móg³ wynikaæ nie tylko z faktu, ¿e je¿eli upadnie bank, który ma du¿e zobowi¹zania wzglêdem innych, to w ten
sposób problemy zaczynaj¹ mieæ instytucje finansowe, bêd¹ce dla niego kontrahentem, ale równie¿ w zwi¹zku ze stratami instytucji z tytu³u otwartych
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pozycji w kontraktach CDS opartych na bankrutuj¹cym podmiocie. Cech¹
rynku CDS, która wp³ynê³a negatywnie na system finansowy, s¹ niew¹tpliwie
du¿e skoki wartoœci kontraktów swapów w momencie, gdy dochodzi do zdarzenia kredytowego. Przyk³adowo, inwestorzy, którzy sprzedali zabezpieczenie w transakcjach swapowych z Lehman Brothers jako d³u¿nikiem referencyjnym, musieli w ramach rozliczenia na skutek zdarzenia kredytowego
(og³oszenia upad³oœci banku) wyp³aciæ za ka¿dego dolara nomina³u kontraktu 91,375 dolarów (a wiêc realizowali w tej wysokoœci stratê za ka¿dego dolara nomina³u transakcji). Tymczasem ostatniego dnia roboczego przed
og³oszeniem upad³oœci, ochrona przed ryzykiem kredytowym tego banku kosztowa³a oko³o 700 tys. USD rocznie w kontrakcie o nominale w wysokoœci
10 mln USD (czyli 700 pb.). W zwi¹zku z tym inwestor, który naby³ zabezpieczenie w tym dniu, zarobi³ ogromn¹ kwotê dnia nastêpnego, a ten który
sprzeda³ zabezpieczenie z kolei bardzo du¿o straci³ (w ci¹gu tylko jednego
dnia). W warunkach tak du¿ych skoków wartoœci kontraktów swapowych
nawet stosowanie zabezpieczeñ przed ryzykiem kontrahenta mo¿e staæ siê
niewystarczaj¹ce i w efekcie instytucja, która ponios³a tak znacz¹ce straty,
mo¿e przestaæ wywi¹zywaæ siê ze swych zobowi¹zañ wzglêdem swoich partnerów. Jednak¿e wp³yw ³¹cznych strat z tytu³u upadku jakiegoœ podmiotu
w ramach kontraktów CDS na urzeczywistnienie siê ryzyka systemowego zale¿y od tego, czy inwestorzy otwieraj¹cy pozycjê starali siê j¹ póŸniej
zamkn¹æ, czy te¿ nie. W przypadku bankructwa Lehman Brothers okaza³o
siê, ¿e wiele instytucji finansowych wystêpowa³o jednak zarówno w roli kupuj¹cego, jak i sprzedaj¹cego zabezpieczenie w ryzyku kredytowym tego
banku, a wiêc w efekcie mieli zamkniêt¹ pozycjê w ryzyku analizowanego
bankruta9. Ryzyko systemowe roœnie wraz ze wzrostem otwartych pozycji inwestorów w ryzyku kredytowym d³u¿nika – im wiêksza liczba podmiotów
jest wystawionych na analizowane ryzyko, tym wiêcej zostanie w systemie finansowym poniesionych strat z tego tytu³u.
Zarówno Bear Stearns, jak i Lehman Brothers, bêd¹c wa¿nymi animatorami na rynku swapów kredytowych, mieli w znacznym stopniu wyrównane pozycje na tym rynku, ich ekspozycje by³y znikome i do tego zabezpieczone. Swapy kredytowe nie by³y wiêc czynnikiem sprawczym problemów finansowych tych banków. Uwa¿a siê, ¿e powodem by³o przekonanie uczestników rynków finansowych o wysokim prawdopodobieñstwie, i¿ aktywa tych
instytucji s¹ warte mniej ni¿ ich zobowi¹zania. Z kolei przypadek AIG Financial Products (spó³ki zale¿nej Grupy AIG) jest zupe³nie inny. AIG Financial
Products nie by³, jak wy¿ej analizowane podmioty, dealerem zarabiaj¹cym
g³ównie na spreadzie, lecz posiada³ du¿e otwarte pozycje w ryzyku kredyto9
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wym zarówno za pomoc¹ swapów kredytowych, jak i papierów sekurytyzacyjnych, o ³¹cznej wielkoœci w po³owie 2008 r. oko³o 411 mld USD, z czego
55,1 mld z tytu³u ekspozycji w transzach super senior na amerykañskie kredyty subprime (na koniec 2007 r. by³y one jeszcze wiêksze – odpowiednio 533
mld USD oraz 61 mld USD, co stanowi³o ponad 50% ca³ych aktywów grupy).
W warunkach spadku cen na amerykañskim rynku nieruchomoœci swapy
kredytowe z wy¿ej wskazan¹ ekspozycj¹ zaczê³y traciæ na wartoœci. AIG Financial Products w ramach umów zabezpieczaj¹cych te transakcje musia³
wiêc uzupe³niæ depozyt zabezpieczaj¹cy, zw³aszcza ¿e obni¿ono mu rating;
potrzebowa³ wiêc zwiêkszonej iloœci œrodków finansowych. Jednak to nie
CDS sta³y siê powa¿nym Ÿród³em jego problemów finansowych, lecz papiery
sekurytyzacyjne, a dok³adniej sposób ich finansowania. AIG Financial Products po¿ycza³ bowiem du¿o na zakup papierów sekurytyzacyjnych, a wiêc
stosowa³ wysok¹ dŸwigniê finansow¹ w swoich inwestycjach – w warunkach
spadku wartoœci tych papierów poniós³ wiêc dotkliwe straty finansowe. Analizuj¹c poziom strat tej spó³ki zale¿nej AIG, okazuje siê, i¿ straci³a ona ³¹cznie na handlu derywatami kredytowymi w 2007 r. 11,5 mld USD, z czego
11,3 mld USD to straty wygenerowane na papierach sekurytyzacyjnych skierowanych na amerykañski rynek subprime. W kolejnym roku odnotowa³a
ona z kolei o wiele wy¿sz¹ stratê z tytu³u ekspozycji na rynku pochodnych
kredytowych na poziomie 26,4 mld USD, w tym 25,7 mld USD strat powodowanych by³o przez CDOs bazuj¹cych na toksycznym ryzyku analizowanych
kredytów substandardowych10.

Rola papierów sekurytyzacyjnych w kryzysie
Kontrakty swapowe posiada³y przed kryzysem jeszcze jedn¹ bardzo
istotn¹ wadê – wraz z papierami sekurytyzacyjnymi w ramach procesu sekurytyzacji kredytów subprime generowa³y w œwiatowym systemie finansowym
„zabójcze” dla wielu inwestorów ryzyko kredytowe. Wina obu typów derywatów kredytowych tkwi³a g³ównie w tym, ¿e czêsto by³y one w tych operacjach
sekurytyzacyjnych Ÿle wycenione (podejmowane za ich poœrednictwem ryzyko kredytowe by³o w rzeczywistoœci wy¿sze ni¿ pokazywa³ to rating poszczególnych transz CDOs). Po drugie, oba instrumenty finansowe powodowa³y
w przypadku emisji tzw. CDOsÙ2 replikacjê tego „toksycznego”, b³êdnie oszacowanego ryzyka kredytowego. Banki inwestycyjne oraz fundusze nabywa³y
bowiem papiery sekurytyzacyjne i emitowa³y pod ich zastaw kolejne. Ponadto, papiery sekurytyzacyjne by³y zbyt skomplikowane w swej konstrukcji.
10

Ibidem.
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Pokus¹ do zawy¿ania ratingu nadawanego papierom sekurytyzacyjnym,
czyli b³êdnej ich wyceny, by³ fakt, i¿ agencje ratingowe dokonuj¹ce oceny
by³y w zwi¹zku z tym bardzo dobrze wynagradzane, wy¿ej ni¿ w przypadku
innych rodzajów papierów d³u¿nych, które wycenia³y. Nadawanie ratingu
CDOs by³o przed kryzysem wa¿nym Ÿród³em realizacji przez nie dochodów,
o czym mo¿e przyk³adowo œwiadczyæ fakt, i¿ w latach 2005–2006 a¿ 80%
przyrostów zysków agencji Moody’s pochodzi³o z op³at za wycenê papierów
sekurytyzacyjnych. Agencje ratingowe konkurowa³y wiêc miêdzy sob¹, stosuj¹c zani¿one standardy oceny ryzyka kredytowego CDOs i zak³adaj¹c bezpodstawnie stale optymistyczny rozwój sytuacji makroekonomicznej (na
czym zale¿a³o emitentom tych papierów)11. Wystêpowa³ wiêc wyraŸnie konflikt interesów w agencjach ratingowych – koniecznoœæ profesjonalnego i niezale¿nego nadawania ratingu œciera³a siê z potrzeb¹ realizacji dochodów.
Atrakcyjnie wysoki rating papierów sekurytyzacyjnych w relacji ze stosunkowo wysok¹ stop¹ zwrotu (zw³aszcza w przypadku transz typu senior) mia³
jednak pewne swoje uzasadnienie. Otó¿ pula wierzytelnoœci bazowych CDOs
nie zawsze mia³a charakter jednorodnej. Czêsto w jej sk³ad wchodzi³y zarówno wierzytelnoœci o wysokim poziomie sp³acalnoœci (z kart kredytowych, kredytów samochodowych itp.), które Amerykanie mieli zwyczaj sp³acaæ w pierwszej kolejnoœci, jak i obarczone ju¿ wy¿szym ryzykiem kredyty typu
subprime. Je¿eli transza senior by³a oparta na pierwszej kategorii, to mog³a
z tego tytu³u otrzymywaæ bardzo wysoki rating (wówczas transze equity
i mezzanine bazowa³y na tych gorszych wierzytelnoœciach)12. Nawet jeœli ta
najwy¿sza transza równie¿ by³a wra¿liwa na ryzyko kredytów subprime, to
zwi¹zane z ni¹ ryzyko wydawa³o siê byæ bardzo niskie. Atrakcyjnoœæ papierów sekurytyzacyjnych w stosunku do obligacji korporacyjnych (przyci¹gaj¹ca licznie inwestorów w postaci wy¿szego oprocentowania) wynika³a
równie¿ z uzasadnionej ekonomicznie dodatkowej premii za ryzyko ujêtej
w oprocentowaniu kredytów – po pierwsze, przedsiêbiorstwa-emitenci s¹
w stanie finansowaæ siê w ten sposób po ni¿szym koszcie ni¿ zaci¹gaj¹c kredyt, a po drugie, kredytobiorcy detaliczni w stosunku do korporacyjnych s¹
obarczeni wy¿szym ryzykiem kredytowym13.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ sposób dokonywania wyceny CDOs jest inny, bardziej skomplikowany ni¿ w przypadku nadawania ratingu papierom d³u¿nym jakiegoœ emitenta. Ocena danej transzy CDOs zale¿y od wiêkszej liczby
czynników, takich jak m.in. prawdopodobieñstwo wyst¹pienia straty na port11

12
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A. G³ogowski, Rola instrumentów pochodnych w kryzysie œwiatowego systemu finansowego lat
2007–2009. Wybrane zagadnienia, „Bank i Kredyt”. Czêœæ Edukacyjna, 2010, nr 5.
A. S³awiñski, Wp³yw globalnego kryzysu…
A. G³ogowski, op. cit. oraz K. Echaust, Hipoteczne instrumenty pochodne na tle kryzysu kredytów subprime w USA, „Bank i Kredyt”. Czêœæ Edukacyjna,” 2010, nr 6.
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felu referencyjnym, przewy¿szaj¹cej wszystkie wartoœci transz podporz¹dkowanych wzglêdem rozwa¿anej transzy (co z kolei jest uwarunkowane czynnikami makroekonomicznymi). Do tego instytucje ratingowe powinny by³y
zwróciæ uwagê na nisk¹ p³ynnoœæ cechuj¹c¹ rynek CDOs i uwzglêdniæ ten
czynnik, oceniaj¹c wynikaj¹ce z nich ryzyko kredytowe. Tymczasem inwestorzy nabywaj¹cy papiery sekurytyzacyjne nie do koñca zdawali sobie sprawê
ze z³o¿onego procesu ich wyceny i zbytnio polegali na ratingach nadawanych przez agencje. Inn¹ przyczyn¹ wysokiej oceny CDOs móg³ byæ fakt, i¿
dokonuj¹ce ich emisji spó³ki celowe by³y tylko do tego celu powo³ane, a wiêc
œciœle wyspecjalizowane (nie zajmowa³y siê ¿adn¹ inn¹ dzia³alnoœci¹). Powodowa³o to, ¿e by³y one obci¹¿one tylko ryzykiem zwi¹zanym z sekurytyzacj¹
aktywów, a nie bra³y na siebie ¿adnego dodatkowego ryzyka (w przeciwieñstwie do banków obarczonych ró¿nymi jego rodzajami)14.
Dzia³anie czynnika, przyci¹gaj¹cego inwestorów, w postaci atrakcyjnej
stopy zwrotu w relacji do ratingu papierów sekurytyzacyjnych by³o potêgowane jeszcze innymi wzglêdami. CDOs umo¿liwiaj¹ inwestorom dywersyfikacjê ryzyka zarz¹dzanych przez nich portfeli papierów wartoœciowych,
zw³aszcza ¿e mog¹ oni dziêki nim podejmowaæ ryzyko kredytowe generalnie
zastrze¿one wy³¹cznie dla banków. Jest to niew¹tpliwie ich zaleta. Ponadto,
z punktu widzenia tych inwestorów instytucjonalnych, którzy w ramach swojej polityki inwestycyjnej nie mog¹ u¿ywaæ dŸwigni finansowej, CDOs oferuj¹ce wysoki rating i do tego wysok¹ rentownoœæ by³y niezwykle atrakcyjne
i przyci¹ga³y ich na rynek15. Czynnikiem, który sprzyja³ emisji papierów
sekurytyzacyjnych, by³ te¿ wskazany ju¿ niski poziom stóp procentowych
w USA, utrzymuj¹cy siê w d³ugim okresie oraz wysoka poda¿ wolnych œrodków finansowych, czyli du¿a p³ynnoœæ (jako skutek nap³ywu zagranicznego
kapita³u portfelowego). Zjawisko searching for yield powodowa³o silny
nap³yw inwestorów na rynek CDOs, szukaj¹cych atrakcyjnych stóp zwrotu.
Zarz¹dy amerykañskich banków inwestycyjnych w okresach silnych
wzrostów cen nieruchomoœci by³y szczególnie zainteresowane posiadaniem
w swoich portfelach papierów sekurytyzacyjnych. Rosn¹ca ich wartoœæ poprawia³a bowiem wyniki finansowe banków, a od nich zale¿a³o z kolei wynagrodzenie cz³onków zarz¹du. Ci, bêd¹c pazerni, podejmowali wiêc decyzje
w krótkim horyzoncie czasowym, kosztem d³ugofalowego rozwoju instytucji.
Co nale¿y podkreœliæ, robili to, maj¹c przyzwolenie udzia³owców i rad nadzorczych. Gdyby wiêc nadzór w³aœcicielski by³ wówczas w lepszej kondycji,
nie dosz³oby do podejmowania i koncentracji tak du¿ego ryzyka przy u¿yciu
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CDOs oraz nadmiernego przywi¹zania zarobków mened¿erów do wypracowanych wyników finansowych16.
Dokonuj¹c pomiaru ryzyka CDOs, agencje ratingowe niedostatecznie
uwzglêdni³y wra¿liwoœæ cen tych papierów na cykliczne os³abienie koniunktury. Tym bardziej nie doceni³y wp³ywu szoków zewnêtrznych na instytucje
kredytowe, zani¿aj¹c w ten sposób ryzyko braku obs³ugi kredytów przez ich
d³u¿ników. Zbyt ma³¹ rolê przywi¹zywano do metody testów w warunkach
skrajnych (ang. stress-test), pokazuj¹cej najbardziej pesymistyczny rozwój sytuacji na rynku17, co mog³o wynikaæ z poprzedzaj¹cego kryzys d³ugiego okresu uspokojenia na rynkach finansowych i dobrej koniunktury gospodarczej
(tzw. Great Moderation).
Agencje ratingowe, dokonuj¹c wyceny CDOs, nie uwzglêdni³y dostatecznie w niej du¿ej wra¿liwoœci portfeli kredytów typu subprime na spadki cen
na rynku nieruchomoœci. W warunkach gdy wartoœæ domów roœnie, sp³acalnoœæ tych portfeli jest w znacznym stopniu uzale¿niona od czynników indywidualnych dla ka¿dego d³u¿nika. Agencje jednak¿e powinny zdawaæ sobie
sprawê, ¿e kiedy z kolei ceny nieruchomoœci zaczynaj¹ spadaæ, problemy
z ich sp³at¹ (ze wzglêdu na sposób konstrukcji umów kredytowych) mog¹
dotkn¹æ znaczn¹ czêœæ kredytobiorców, co spowoduje istotny wzrost ich
niesp³acalnoœci, a wiêc silny spadek wartoœci bazuj¹cych na nich papierów
sekurytyzacyjnych18.
B³êdna wycena papierów sekurytyzacyjnych by³a te¿ konsekwencj¹ sztucznie niskiego oprocentowania samych kredytów subprime. Ró¿nica pomiêdzy kosztami ich obs³ugi oraz oprocentowaniem kredytów typu prime (czyli
spread), o ile w 2001 r. kszta³towa³a siê na poziomie ponad 300 pb., to w nastêpnych latach spad³a, osi¹gaj¹c w 2004 r. wysokoœæ tylko 100 pb. Tymczasem jakoœæ kredytów substandardowych spada³a, a wiêc zmiana w poziomie
wysokoœci analizowanego spreadu powinna dokonywaæ siê w przeciwnym
kierunku ni¿ to mia³o miejsce. Ryzyko kredytowe kredytów subprime by³o
wiêc b³êdnie wycenione, o czym mo¿e tak¿e œwiadczyæ stabilny poziom spreadu pomiêdzy amerykañskimi obligacjami skarbowymi oraz oprocentowanie
kredytów (oko³o 200 pb.) w latach 1999-2007, pomimo systematycznego
spadku jakoœci tych kredytów19.
Zawy¿anie ratingu papierów sekurytyzacyjnych, czyli czynienie ich dla
inwestorów bardziej bezpiecznymi, ni¿ by³y w rzeczywistoœci mog³o te¿ wynikaæ z nieformalnych gwarancji kredytowych, na jakie mog³y liczyæ amerykañskie instytucje poœrednictwa kredytowego, takie jak Freddie Mac oraz
16
17
18
19
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Fannie Mae. Przeœwiadczenie, i¿ w³adze w razie problemów przyjd¹ tym instytucjom z pomoc¹, czyni³o emitowane przez nie papiery pewnymi. W efekcie rós³ na nie popyt, a banki chêtniej udziela³y kredytów, które mog³yby potem przeznaczyæ do sekurytyzacji za poœrednictwem wy¿ej wskazanych instytucji20.
B³êdy w wycenie papierów sekurytyzacyjnych wynika³y czêœciowo z charakteru ich rynku. Rynek CDOs cechowa³ siê bowiem nisk¹ p³ynnoœci¹, czego przyczyn¹ by³a niewystandaryzowana natura analizowanych papierów –
a nie da³o siê ich standaryzowaæ, bo opiera³y siê one na zró¿nicowanych pulach wierzytelnoœci (i wymaga³y zastosowania zaawansowanych modeli
matematycznych do wyceny ryzyka). Niska p³ynnoœæ rynku CDOs, stanowi¹ca wyraŸnie jego strukturaln¹ s³aboœæ, spowodowa³a z kolei bardzo siln¹
reakcjê inwestorów na informacje o rosn¹cych problemach ze sp³acalnoœci¹
amerykañskich kredytów subprime. Dla ma³o p³ynnych rynków charakterystyczne s¹ bowiem gwa³towne zmiany cen – zarówno wzrosty, jak i spadki.
Silne wzrosty mia³y miejsce przed wybuchem kryzysu, gdy wytworzy³ siê
swoisty b¹bel spekulacyjny na rynku CDOs powodowany ogromnym popytem na nie. Jego pêkniêcie w warunkach niskiej p³ynnoœci rynku musia³o
wiêc oznaczaæ gwa³town¹ reakcjê spadkow¹ na rynku. Straty z tego tytu³u
ponios³y g³ównie banki oraz fundusze hedgingowe – obie kategorie podmiotów z tytu³u posiadania du¿ych portfeli CDOs. Ponadto, banki, które tworzy³y
SPV musia³y udzieliæ im wsparcia finansowego i przej¹æ do swoich bilansów
CDOs.
Za³amanie na rynku CDOs spowodowa³o z kolei zaburzenia na rynku
pieniê¿nym oraz kapita³owym. Na rynku depozytów miêdzybankowych
z jednej strony dosz³o do wzrostu popytu na pieni¹dz ze strony banków, które otwiera³y linie kredytowe utworzonym przez siebie funduszom sekurytyzacyjnym w zwi¹zku z poniesionymi na rynku CDOs stratami, a z drugiej –
do spadku poda¿y powodowanego silnym spadkiem zaufania uczestników
wzglêdem siebie. Ten wzrost ryzyka kontrahenta, skutkuj¹cy niechêci¹ do
po¿yczania œrodków finansowych innym, wynika³ z faktu, i¿ trudno by³o bankom wzajemnie oceniæ, kto i w jakiej wysokoœci poniós³ oraz móg³ jeszcze
ponieœæ straty, a tym samym potrzebowaæ œrodków finansowych w zwi¹zku
z zapaœci¹ na rynku CDOs (efekt niskiej przejrzystoœci rynku). Transakcje
banków z SPV mia³y bowiem charakter operacji pozabilansowych. Dosz³o
wiêc do silnego spadku p³ynnoœci w tym segmencie oraz w efekcie wzrostu
rynkowych stóp procentowych21. Silny popyt na p³ynne œrodki zaczê³y te¿
zg³aszaæ banki inwestycyjne, których du¿e portfele papierów sekurytyzacyj20
21
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nych w warunkach rosn¹cej liczby niesp³aconych kredytów oraz spadku nieruchomoœci uleg³y ostrej przecenie (by³y one bowiem wyceniane zgodnie
z zasad¹ marking-to-market). Musia³y one w zwi¹zku tym tworzyæ du¿e rezerwy na pokrycie strat oraz uzupe³niaæ depozyty zabezpieczaj¹ce ich operacje
na derywatach kredytowych. Tymczasem banki, które mia³y wolne œrodki finansowe, w warunkach niepewnoœci zaczê³y je „chomikowaæ”. W efekcie, rynek miêdzybankowy w takich okolicznoœciach bardzo szybko zosta³ „wysuszony”22.
Banki poszukuj¹ce silnie p³ynnych œrodków zaczê³y wyprzedawaæ ró¿ne
posiadane aktywa, zarówno papiery sekurytyzacyjne, jak i akcje, czy inne papiery wartoœciowe – wszystko po to, aby zdobyæ p³ynne œrodki finansowe
oraz uwolniæ kapita³ regulacyjny potrzebny na pokrycie powsta³ych strat.
Spadki w pierwszej fazie kryzysu na rynku akcji na skutek zaburzeñ w segmencie papierów sekurytyzacyjnych by³y te¿ powodowane wyprzeda¿¹ akcji
przez fundusze hedgingowe, chc¹ce w ten sposób pokryæ straty z tytu³u
za³amania cen CDOs23. W konsekwencji spadki cen siê pog³êbia³y, co powodowa³o dalsz¹ przecenê aktywów banków i koniecznoœæ tworzenia dodatkowych rezerw. Problem nasila³o wycofywanie wk³adów przez klientów banków inwestycyjnych bêd¹cych w finansowych tarapatach. A gdy banki te nie
by³y w stanie zebraæ wymaganych œrodków na rezerwy z tytu³u strat, agencje
ratingowe musia³y obni¿yæ ich ocenê, co z kolei spowodowa³o spadek kursów ich akcji i dalszy proces wycofywania wk³adów przez ich klientów24.
Transmisja impulsów kryzysu z segmentu CDOs dokonywa³a siê te¿ wprost
do sfery realnej gospodarki. Gdy banki zaczê³y mieæ problemy z trac¹cymi
na wartoœci portfelami CDOs b¹dŸ stworzonymi przez siebie SPV i musia³y
przeznaczyæ w zwi¹zku z tym wiêcej kapita³u regulacyjnego na pokrycie
zwi¹zanego z tym ryzyka, sta³y siê bardziej ostro¿ne w udzielaniu kredytów.
W miarê rozwoju „zaostrzania siê sytuacji” w ogóle wzros³a nieufnoœæ
i spad³a sk³onnoœæ do po¿yczania komukolwiek. W efekcie, zmniejszy³a siê
istotnie poda¿ kredytów, na skutek zaostrzenia warunków ich udzielania
(mia³ miejsce tzw. credit crunch). Ograniczenie akcji kredytowej wp³ynê³o
z kolei na szybkie pog³êbianie siê recesji w USA25.
Do tego nale¿y wskazaæ, ¿e kryzys na rynku CDOs wzmocni³ rozpoczêty
w 2006 r. spadek cen nieruchomoœci w USA, co ewidentnie pogorszy³o wówczas oczekiwania co do rozwoju gospodarki amerykañskiej, wp³ywaj¹c na
22
23
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zachowania konsumentów i inwestorów, którzy na skutek tzw. efektu
maj¹tkowego (czuj¹c siê mniej zamo¿nymi) ograniczali popyt oraz w warunkach podwy¿szonego ryzyka decydowali siê tylko na bezpieczne i p³ynne rodzaje instrumentów finansowych26.
S³aboœci¹ rynku papierów sekurytyzacyjnych, która przyczyni³a siê do
rozwoju kryzysu, jest niew¹tpliwe zwi¹zane z nim zjawisko „pokusy nadu¿ycia”, które dotykaj¹c amerykañskie instytucje kredytowe, doprowadzi³o do
istotnego wzrostu w gospodarce amerykañskiej kredytów niesp³acanych terminowo. Instytucje udzielaj¹ce kredytów nie przywi¹zywa³y dostatecznej
wagi do oceny wiarygodnoœci kredytowej d³u¿nika, gdy¿ czêœæ z nich z góry
zak³ada³a, udzielaj¹c kredytu, ¿e pozbêdzie siê go w drodze sekurytyzacji.
Wykazywa³y one wiêc sk³onnoœæ do obni¿ania standardów udzielania kredytów27. Problemem „pokusy nadu¿ycia” w procesie sekurytyzacji zaj¹³ siê
w swoich badaniach B.J. Keys wraz z zespo³em badawczym28. Naukowcy postawili sobie za cel uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy sekurytyzacja powoduje „pokusê nadu¿ycia” w bankach udzielaj¹cych kredytów, a nastêpnie
pozbywaj¹cych siê ich ryzyka. Pos³u¿yli siê w tym celu prób¹ ponad miliona
kredytów zaci¹gniêtych przez amerykañskie gospodarstwa domowe na zakup domu w okresie 2001–2006. Wykazali oni, ¿e wraz ze wzrostem wartoœci
sekurytyzowanych kredytów, roœnie liczba niesp³aconych kredytów – z ich
badañ empirycznych wynika, i¿ podwojenie wolumenu sekurytyzacji poci¹ga
za sob¹ œrednio 20% wzrost zdarzeñ kredytowych polegaj¹cych na braku ich
obs³ugi. £atwoœæ dokonania sekurytyzacji wierzytelnoœci mo¿e mieæ bezpoœrednie prze³o¿enie na „pokusê” zani¿ania jakoœci oceny zdolnoœci kredytowej tych kredytów, w przypadku których z góry wiadomo, i¿ maj¹ zostaæ wytransferowane z bilansów banków w stosunku do tych wierzytelnoœci, które
maj¹ w nich pozostaæ do momentu ich ca³kowitej sp³aty29. Do takich samych
wniosków doszli A. Mian i A. Sufi30, którzy, opieraj¹c siê na badaniu
z³o¿onym z 2920 obserwacji z lat 1996–2007, stwierdzili, ¿e odpowiedzialnymi za istotny wzrost iloœci z³ych kredytów w USA w okresie 2005–2007 s¹ instytucje kredytowe, które w okresie 2003–2005 „wpuœci³y” na rynek kredytów
hipotecznych licznych nowych konsumentów (œwiadczy o tym gwa³towny
wzrost zaakceptowanych wniosków kredytowych). Wzrost akcji kredytowej
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w segmencie kredytów hipotecznych by³ wy¿szy ni¿ w przypadku innych kredytów, do tego nie towarzyszy³ mu (a powinien) wzrost dochodów i zatrudnienia nowych d³u¿ników (wówczas rosn¹ca liczba kredytów hipotecznych
by³aby uzasadniona), a nowo udzielone kredyty by³y licznie sekurytyzowane31. Reasumuj¹c, sekurytyzacja mo¿e powodowaæ (co pokaza³ przyk³ad
amerykañskiego rynku kredytów hipotecznych przed kryzysem finansowym
2007–2009) podejmowanie nadmiernego ryzyka kredytowego na skutek zjawiska „pokusy nadu¿ycia”. Niemniej jednak to obowi¹zuj¹ce standardy oceny zdolnoœci kredytowej kszta³tuj¹ prawdopodobieñstwo wyst¹pienia tego
zjawiska. W warunkach pewnych ograniczeñ okreœlaj¹cych komu, i na jakich warunkach mo¿na udzieliæ danego rodzaju kredytu, to ryzyko ulega jednak minimalizacji.
Z ró¿nych innych badañ wynika, i¿ u¿ycie derywatów kredytowych powoduje pewne wa¿ne implikacje, zarówno o charakterze mikroekonomicznym, jak i dla ca³ego systemu finansowego. S¹ one zarówno pozytywne, jak
i negatywne. Tymczasem populistycznie s¹ one traktowane za g³ównego „winowajcê” œwiatowego kryzysu finansowego lat 2007-2009. Jego przyczyny
tworz¹ jednak pewien zbiór, a rynek swapów kredytowych oraz papierów
sekurytyzacyjnych, jak zosta³o to w artykule przedstawione, nale¿y traktowaæ raczej jako kana³ transmisji impulsów kryzysowych do globalnego systemu finansowego, a nastêpnie œwiatowej gospodarki. Strukturalnych s³aboœci
tych rynków nie nale¿y uwa¿aæ jako przyczyny kryzysu, lecz bardziej jako
czynniki, które przes¹dzi³y o jego rozmiarze. Jakkolwiek niew¹tpliwie trzeba
wskazaæ, i¿ te u³omnoœci wystêpowa³y.
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Summary
Transmission of financial crisis impuls (2007–2009)
across credit derivatives market
One of the youngest financial market is the credit derivatives market. We can distinguish two periods of its development. In the first phrase (up to the crisis explosion
in year 2007) we have observed a very dynamic increase in the amounts of outstanding credit derivatives. Also in that period, we could observe that predictions of market
growth were mostly below the realized volume. Problems, which occurred on the
subprime credit market in USA have strongly affected the credit derivatives market
development causing its dramatic decrease in its valuation. Most important reasons
of a such huge decline were: structural weakness of credit derivatives market (for example low level of competition in credit default swap segment between financial institutions, low liquidity of collateralized debt obligation market) but first of all there
were many errors in the pricing process of subprime credit risk in CDOs (these instruments valuation based on these credits). During financial crisis, credit derivatives
were the channel, through which the toxic credit risk was transferred into financial
system. We still observe the decline of the credit derivatives market as a consequence
of the last crisis.

