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Abstrakt 
 

V štúdii sa vykonáva sieťová analýza centrálne zúčtovaného trhu 

úrokových derivátov v Európskej únii. Sleduje vzťahy protistrán aj 

v priamom zúčtovaní aj pri klientskom klíringu. Keďže väčšina 

hrubej hodnoty sa prevádza medzi centrálnymi protistranami a ich 

členmi, v literatúre sa často opomína klientský klíring, napriek jeho 

významu v čistej expozícii. Ukazuje sa, že štruktúra klientského 

klíringu je silno poprepájaná a obsahuje približne 90% vzťahov 

medzi protistranami na trhu úrokových derivátov. Navyše, je viac 

rozmanitá z geografického pohľadu aj čo sa týka sektorov 

finančného trhu, s ktorými sú protistrany prepojené. Klientský klíring 

je tiež viac volatilný v čase než priamy klíring. Tieto výsledky 

ukazujú potrebu analyzovať štruktúru a stabilitu tak priameho ako aj 

klientského klíringu na európskom trhu úrokových derivátov, aby sa 

zlepšilo chápanie tohto dôležitého trhu a možných mechanizmov 

nákazy, ktoré by v ňom mohli vzniknúť.  

 


