
Kredytowe instrumenty pochod
ne (derywaty kredytowe) zre
wolucjonizowały myślenie o 

ryzyku kredytowym i otworzyły ogrom
ne możliwości dla zarządzających portfe
lem długu. Obecnie wciąż trwa dyskusja 
na temat ich wpływu na rynki finansowe, 
szczególnie w ostatnich latach recesji i czę
stego występowania bankructw i innych 
zdarzeń kredytowych. 
W niniejszym artykule przyjrzymy się 
bliżej najpopularniejszym z derywatów 
kredytowych  transakcjom typu credit 
default swap. W artykule, który ukaże 
się w następnym numerze BANKu,  
omówimy pozostałe dwa najczęściej 
występujące typy kontraktów: total 
return swap i credit linked notes. 

Uczestnikami rynku derywatów kredyto
wych są przede wszystkim banki komer
cyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, 
fundusze emerytalne, powiernicze oraz 
inwestycyjne.
Według szacunków różnych instytucji 
globalny rynek instrumentów kredyto
wych pochodnych w okresie ostatnich 
pięciu lat podwajał się z każdym rokiem 
i pod koniec 2002 roku nominalnie osią
gnął rozmiar 2 bln USD. Diagram przed
stawia ewolucję globalnego rynku kre
dytowych instrumentów pochodnych w 
latach 19972002. 

Credit default swapy (CDS) funkcjonu
ją również pod nazwami credit swap 
lub default swap. W transakcjach tego 
typu jedna ze stron, zwana sprzedawcą 
zabezpieczenia (ang. protection seller) 
zobowiązuje się, że w razie powstania 
zdefiniowanego w kontrakcie zdarze
nia kredytowego (ang. credit event, np. 

bankructwo podmiotu, któremu druga 
strona umowy udzieliła kredytu), zre
kompensuje drugiej stronie transakcji, 
zwanej kupującym zabezpieczenie (ang. 
protection buyer), w zdefiniowany w 
kontrakcie sposób, straty z tytułu powsta
nia zdarzenia kredytowego. W zamian 
za to kupujący zabezpieczenie dokonu
je cyklicznych płatności (ang. premium, 
tzw. premia za zabezpieczenie) na rzecz 
sprzedającego zabezpieczenie. 
W rozważanym przykładzie Bank A 
(kupujący zabezpieczenie) posiada w 
swoim portfelu obligację o nominale 
100 mln USD, której data zapadalności 
przypada za pięć lat. Aby zabezpieczyć 
się w okresie dwóch lat przed stratami 
wynikłymi z niespłacania długu przez 
emitenta obligacji, Bank A zawiera 
z Bankiem B kontrakt CDS, na mocy 
którego Bank A płaci w trakcie życia 
kontraktu pochodnego (w okresie 
dwóch lat od daty zawarcia kontraktu 
pochodnego lub do daty wystąpienia 
zdarzenia kredytowego, jeśli takowe 
nastąpi w okresie dwóch lat) 100 punk

tów bazowych (1 proc.) w skali roku 
od nominału zabezpieczanej obligacji. 
W razie wystąpienia zdarzenia kredy
towego związanego z zabezpieczaną 
obligacją, 30 dni później następuje roz
liczenie kontraktu pochodnego polega
jące na tym, że Bank B dokonuje poje
dynczej płatności na rzecz Banku A w 
wysokości: 100 mln USD pomniejszone 

o wartość godziwą obligacji w dacie 
rozliczenia. 

Definicja zdarzenia kredytowego zawsze 
była przedmiotem sporów. Oczywiście jeśli 
kontrakt jest zawierany pod konkretne zapo
trzebowania obu stron, to definicję zdarze
nia kredytowego można kształtować zupeł
nie dowolnie w zależności od potrzeb obu 
stron transakcji (pamiętajmy, że derywaty 
kredytowe są zawierane na rynku nieregu
lowanym OTC). Od czasu, gdy rynek kredy
towych instrumentów pochodnych zaczął 
odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę, jego 
uczestnicy dążą do ustandaryzowania jego 
warunków na wzór standaryzacji w pełni 
rozwiniętych rynków innych instrumentów 
pochodnych (np. rynek zwykłych swapów 
stopy procentowej). Jedną z kluczowych 
kwestii jest właśnie definicja zdarzenia 
kredytowego. Nieodpowiednie lub niepre
cyzyjnie sformułowana może skutkować 
zupełnie innym od zamierzonego profilem 
zabezpieczenia przed ryzykiem. Od defini
cji zdarzenia kredytowego zależy w dużej 
mierze wartość kredytowego instrumentu 
kredytowego. W 1999 r. organizacja ISDA 
(International Swaps and Derivatives Asso
ciation) skupiająca najważniejszych uczest
ników rynków instrumentów pochodnych 
OTC opublikowała dokument, mający na 
celu ustandaryzowanie warunków zawie
ranych na rynku OTC kredytowych instru
mentów pochodnych. Doświadczenia 
zebrane w ostatnich trudnych dla rynków 
długu latach zaowocowały opublikowa
niem przez ISDA w maju 2003 r. uaktual
nienia tego dokumentu (zmianie uległy 
definicje zdarzeń kredytowych). Definicja 
zdarzenia kredytowego znajdująca się w 
tym dokumencie obejmuje m.in. takie 
zdarzenia jak: bankructwo, opóźnienie w 
spłacie długu, przyspieszenie spłaty długu, 

ogłoszenie moratorium (dotyczy rządów 
państw), restrukturyzacja długu. 
Oprócz wymienionych w dokumencie 
ISDA rodzajów zdarzeń kredytowych 
uczestnicy rynku dodają niekiedy obniże
nie ratingu kredytowego, niewymienial
ność waluty długu lub kraju emitenta oraz 
działania rządów lub podmiotów regulacyj
nych, które mogą utrudnić spłatę długu.
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Kredytowe  
instrumenty pochodne
Jeszcze 10 lat temu by∏y prawie nieznane. Obecnie ich rynek 
osiàgnà∏ rozmiary porównywalne z rynkiem OTC swapów waluto
wych, które sà jednymi z najpowszechniej zawieranych instrumen
tów pochodnych b´dàcych od wielu lat przedmiotem obrotu na 
rynkach finansowych. 

Dr ¸ukasz Wiechecki

Grupa Instrumentów Pochodnych i Ryzyk Finansowych firmy Ernst & Young Êwiadczy us∏ugi w zakresie 
zarzàdzania ryzykiem finansowym, in˝ynierii finansowej oraz rachunkowoÊci i opodatkowania instru
mentów finansowych. W sk∏ad grupy wchodzà specjaliÊci w zakresie metod iloÊciowych, a tak˝e roz
wiàzaƒ ksi´gowych, prawnych i nowoczesnych technologii. Przes∏aniem Instytutu RachunkowoÊci i 
Podatków jest podnoszenie wiedzy merytorycznej kadry zarzàdzajàcej i finansowoksi´gowej oraz 
przygotowanie jej do funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej. Firma prowadzi dzia∏alnoÊç szkole
niowà, wydawniczà i doradczà z zakresu rachunkowoÊci, podatków, finansów oraz zarzàdzania.

Kto „gra” na rynku?

Credit default swap

Zdarzenie kredytowe
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W aktualnej praktyce ogromna większość 
kredytowych instrumentów pochodnych 
jest zawierana zgodnie z rekomendacja
mi stowarzyszenia ISDA (według szacun
ków BBA  ponad 90 proc.). Można więc 
stwierdzić, że nastąpiła standaryzacja ryn
ku kredytowych instrumentów pochod
nych, która znacznie ułatwia wycenę, 
parametryzację i handel tymi kontrakta
mi, co w efekcie poprawia płynność i efek
tywność rynku.

Sposób rozliczenia kontraktu po wystą
pieniu zdarzenia kredytowego może być 
skonstruowany na wiele różnych sposo
bów. Poniżej wypunktowane są trzy naj
bardziej popularne.
● Sprzedający zabezpieczenie płaci na 
rzecz kupującego nominał zabezpieczane
go długu, podczas gdy ten drugi fizycznie 
przekazuje aktywa sprzedającemu.
● Sprzedający zabezpieczenie płaci na 
rzecz drugiej strony kwotę odzwierciedla
jącą spadek wartości rynkowej zabezpie
czanego długu po określonym czasie od 
daty wystąpienia zdarzenia kredytowego 
(metoda dobra w przypadku, gdy istnie
je płynny rynek na zabezpieczany dług, 
jak również dobrze rozwinięty rynek 
długu „dotkniętego” zdarzeniem kredy
towym).
● Sprzedający zabezpieczenie płaci dru
giej stronie stałą, określoną w umowie 
kontraktu kwotę, (takie rozliczenie okre
ślane mianem „binary” lub „digital” gene
ruje duże ryzyko stopy odzysku).
Data zapadalności CDS nie musi pokry
wać się z datą spłaty zabezpieczanego 
długu. W rzeczywistości w większości 
przypadków transakcje te są zawierane 
na okres pokrywający tylko częściowo 
okres zapadalności zabezpieczanego 
długu.

Ekonomicznie rzecz biorąc, CDSy są podob
ne do gwarancji lub ubezpieczeń kredyto
wych, jednak wyraźnie widoczne są zasadni
cze różnice. W przypadku typowej gwarancji 
powstanie zdarzenia kredytowego powodu
je, że gwarant musi tylko zapewnić regular
ność przepływów z tytułu zabezpieczanego 
długu zgodnie z regularnym harmonogra
mem jego spłat. Zazwyczaj nie wiąże się to z 
przyspieszeniem spłaty długu i dzięki temu 
powoduje to większą przewidywalność dla 
gwaranta, a więc większą możliwość zarzą
dzania swoją płynnością oraz wpływania na 
efektywne ściągnięcie długu. W przypadku 
CDSów mamy do czynienia z elementem 
nagłego rozliczenia (w typowym przypad

ku), bowiem w sytuacji wystąpienia zda
rzenia kredytowego całkowite rozliczenie 
następuje szybko (typowo po 30 dniach). 
Ponieważ często rozliczenie transakcji CDS 
następuje poprzez wycenę instrumentu bazo
wego do rynku (co jest raczej problemem 
marginalnym w przypadku gwarancji), 
więc dochodzi tu ryzyko zmienności rynko
wej wartości instrumentu bazowego oraz 
wiarygodności tej wyceny. W początkowym 
okresie po wystąpieniu zdarzenia kredyto
wego zmienność ta jest zazwyczaj bardzo 
wysoka, więc rozliczenie transakcji pochod
nej zależy w dużym stopniu od momentu, w 
którym ono następuje. 
Oprócz tego definicja zdarzenia kredytowe
go typowo pojawiająca się w kontraktach 
CDS jest zazwyczaj bardziej obszerna niż 
ta, którą stosuje się na użytek gwarancji. 
Przykładowo agencja Moody’s wskazuje, że 
jej system ratingowy jest oparty na definicji 
zdarzenia kredytowego, która odpowiada 
ryzykom typowym dla gwarancji 
i nie uwzględnia dodatkowego 
ryzyka powstałego z racji szerszej 
definicji zdarzenia kredytowego 
występującej w standardowym 
kontrakcie CDS. Stosowanie go do 
wyznaczania prawdopodobieństw 
wystąpienia zdarzeń kredytowych 
w rozumieniu typowych transakcji 
CDS może więc prowadzić do nie
poprawnych wyników. 
Podstawowym zastosowaniem 
CDSów i kredytowych instru
mentów pochodnych w ogól
ności jest oczywiście redukcja 

ekspozycji na ryzyko kredytowe. 
Redukcji takiej można dokony
wać na poziomie pojedynczych 
obligacji, kredytów, jednak obec
nie w instytucjach o wysoko 
rozwiniętej kulturze kredytowej 
główny nacisk kładzie się na port
felowe zarządzanie ryzykiem kre
dytowym. Dla zarządzających 
całymi portfelami długu jedną z kluczo
wych kwestii jest dywersyfikacja ryzyka, 
tzn. równomierny rozkład ryzyka na cały 
portfel. Wiele banków albo specjalizuje 
się w udzielaniu kredytów podmiotom 
z danego sektora gospodarki, albo wystę
puje w nich naturalna tendencja do kon
centracji długu w wybranych obszarach 
gospodarczych Korelacje standingów kre
dytowych różnych kredytobiorców z tego 
samego sektora potęgują ekspozycję na 
ryzyko. Mając do dyspozycji kredytowe 
instrumenty pochodne nie ma potrzeby 
w celu dywersyfikacji zaprzestawać dzia
łalności kredytowej w danych obszarach 

lub próbować swoich sił w obszarach, 
w których nie ma się wystarczającego 
doświadczenia. Kupując CDS dla długu 
w sektorze, w którym mamy dużą kon
centrację i sprzedając CDS w sektorze z 
małym zaangażowaniem kredytowym 
nie tylko dywersyfikujemy swój portfel, 
ale przy odpowiednim doborze para
metrów transakcji nic za to nie płacimy. 
Łatwość oddzielania i przenoszenia ryzy
ka kredytowego sprawia, że derywaty 
kredytowe są tak popularne. 
Instytucje sprzedają CDSy w celu powięk
szenia swojego zysku. Jest to ważne szcze

gólnie przy bardzo niskim poziomie marż 
spowodowanym wysoką konkurencją na 
rynkach usług finansowych.
Dodatkowy atut derywatów kredyto

wych wynika z uregulowań odnoszą
cych się do wymagań kapitałowych. 
Nowa umowa kapitałowa Basel II 
zawiera m.in. całościowe podejście 
do zagadnienia kredytowych instru
mentów pochodnych. Przewiduje ona 
zmniejszenie wymogów kapitałowych 
z tytułu ryzyka kredytowego w przy
padku odpowiedniego zastosowania 
derywatów kredytowych do redukcji 
ekspozycji na ryzyko kredytowe.

Autor jest in˝ynierem finansowym w Ernst  
& Young, Grupa Instrumentów Pochodnych i 
Ryzyk Finansowych

Rozliczenie kontraktu CDS

CDS a wymogi kapita∏owe

Transakcje CDS a gwarancje 
i ubezpieczenia kredytowe
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Rozwój globalnego rynku kredytowych instrumentów 
pochodnych (z wy∏àczeniem asset swapów) mln USD

Przyk∏ad transakcji CDS

Bank A
(kupujàcy zabezpieczenie)

Premia za 
zabezpieczenia

100 bp rocznie od
nomina∏u 100 mln USD

Bank B
(sprzedajàcy zabezpieczenie)

JeÊli zdarzenie kredytowe nie wyst´puje:

W przypadku wystàpienia zdarzenia kredytowego:

Bank A
(kupujàcy zabezpieczenie)

100 mln USD minus 
wartoÊç rynkowa 
zabezpieczanej 

obligacji 30 dni po 
wystàpieniu zdarzenia 

kredytowego

Bank B
(sprzedajàcy zabezpieczenie)

CDS w zarzàdzaniu  
portfelem d∏ugu


