
Nowe zasady rynku pożyczek 
BANKI i Jest szansa, że więcej z nich będzie brało udział w ustalaniu stawki pożyczek międzybankowych. 
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Podczas kolejnego spotkania 
kierownictwa Komisji Nadzo
ru Finansowego ze środowi
skiem bankowym na temat 
przyszłego kształtu rynku 
międzybankowego w Polsce 
podjęto decyzję o powołaniu 
Rady ds. Stawek Referencyj
nych WIBID i WIBOR. Ma ona 
sprawować kontrolę nad 
funkcjonowaniem rynku i 
przestrzeganiem regulaminu 
WIBOR. 

Zmianie ulegną także reguły 
wymaganych kwalifikacji in
stytucji, które chcą kwotować 
stawki pożyczek międzyban
kowych. Nowe zasady wejdą w 
życie i lipca 2013 r. 

Większa przejrzystość 

Członkowie Rady mają być 
wskazywani przez Związek 
Banków Polskich, Stowarzy
szenie Rynków Finansowych 
ACI Polska oraz przewodni
czącego KNF. Dodatkowo za
proszenie mają otrzymać 
przedstawiciele mininistra fi
nansów oraz Giełdy Papierów 
Wartościowych. 

Członkowie Rady mają być 
niezależni. Oznacza to, że 
więcej niż połowa z nich nie 
będzie związana umowami z 
bankami kwotującymi stawki. 
Ich kadencja będzie trwała 
dwa lata. 
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Obecnie w kwotowaniu stawki WIBOR bierze udział 10 banków. 

- Powołanie Rady ds. Stawek 
Referencyjnych WIBID i WIBOR 
to krok, który pozwoli nam na 
dostosowanie do zaleceń euro
pejskich władz nadzorczych -
tłumaczy Marta Kępa, prezes 
Stowarzyszenie Rynków Finan
sowych ACI Polska. Zgodnie z 
nimi nad procesem frangu po
winien, oprócz organizatora, 
czuwać niezależny komitet 
sterujący - Rada WIBOR - któ
ry sprawdzałby i potwierdzał, 
że proces przebiega zgodnie z 
regulaminem. 

Dla użytkowników WIBOR 
nie jest to wielka zmiana. Ale 
proces będzie jeszcze bardziej 
transparenty, bo np. z posie
dzeń Rady mają być publikowa
ne komunikaty - dodaje Kępa. 

WIBID to stawka pokazują
ca, jakiego oprocentowania 
banki oczekują za pożyczenie 
pieniędzy innym bankom. 
WIBOR pokazuje, ile pożycza

jący są gotowi zapłacić - jest 
on podstawą do ustalania 
oprocentowania dużej części 
kredytów. 

Aktualnie w skład panelu, 
który zajmuje się ustalaniem 
stawek referencyjnych, wchodzi 
10 banków. Jeszcze rok temu 
było ich 15. Część instytucji 
zrezygnowała jednak z uczest
nictwa w fbringu. Jak nieoficjal
nie podkreślali bankowcy regu
lamin ACI jest nieadekwatny do 
sytuacji rynkowej. 

Będzie lepiej? 

Do tej pory, aby być paneli-
stą stawek referencyjnych 
WIBOR/WIBID, banki musiały 
mieć status dilera rynku pie
niężnego. Instytucje, które go 
nie posiadały, nie mogły kwo
tować stawek międzybanko
wych. Teraz zasady kwalifika

cji do panelu mają się zmienić. 
Banki krajowe, które będą za
interesowane uczestnictwem 
w kwotowaniu, będą musiały 
spełnić przynajmniej jeden z 
trzech warunków. 

Oprócz wspomnianego 
wcześniej statusu dilera rynku 
pieniężnego, warunkiem, 
który pozwoli na dopuszcze
nie do panelu będzie posiada
nie przez bank minimum 1 
proc. udziału w aktywach 
sektora banków krajowych i 
oddziałów instytucji kredyto; 
wych. Dopuszczony do kwoto-
wań będzie także bank, który 
zrzesza banki spółdzielcze. 

- Kryteria zostały rozpisane 
w ten sposób, aby liczba ban
ków dopuszczonych do panelu 
była wystarczająco duża, by 
zapewnić jeszcze lepsze funk
cjonowanie tego segmentu 
rynku. Myślę, że 15-17 paneli -
stów odzwierciedli większe 

spektrum rynku międzyban
kowego w Polsce - tłumaczy 
Marta Kępa. 

Zmiany dla dilerów 

Nie są to jedyne zmiany na 
polskim rynku międzybanko-
wym w ostatnim czasie. W 
ubiegłym tygodniu Narodowy 
Bank Polski poinformował, że 
wprowadza zmiany w systemie 
dilerów rynku pieniężnego. 

Od 2 maja 2013 r. jedynie 
banki posiadające ten status 
będą miary prawo uczestnictwa 
w dostrajających operacjach 
otwartego rynku o okresie zapa
dalności nieprzekraczającym 7 
dni, które bank centralny prze
prowadza nieregularnie w 
trakcie okresów utrzymywania 
rezerwy obowiązkowej. Jedno
cześnie NBP utrzymał obowią
zujące obecnie zasady dostępu 
do operacji dostrajających, 
przeprowadzanych w ostatnim 
dniu roboczym okresu utrzymy
wania rezerwy obowiązkowej. 

NBP poinformował również, 
że jednym z warunków dla 
posiadania statusu dilera 
rynku pieniężnego będzie 
uczestnictwo w panelu kwotu-
jącym stawki WIBID/WIBOR. 
Zdaniem specjalistów zmiany 
te powinny zwiększyć liczbę 
banków uczestniczących ak
tywnie w kwotowaniach. • 
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