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Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze rynku pieniężnego (FRP) są pewnym rodzajem funduszy zbiorowych, inwestujących
w krótkoterminowe instrumenty dłużne. Kryzys finansowy podał w wątpliwość ich płynność
i stabilność, co skłoniło organy regulacyjne na całym świecie do zaproponowania przepisów, które
zwiększyłyby odporność FRP. Parlament ma poddać pod głosowanie wniosek Komisji w sprawie
rozporządzenia ustalającego przepisy dotyczące FRP na jednolitym rynku.

Fundusze rynku pieniężnego
FRP to fundusz wspólnego inwestowania, który nabywa aktywa krótkoterminowe takie jak instrumenty
rynku pieniężnego emitowane przez banki, rządy lub przedsiębiorstwa (np. bony skarbowe, komercyjne
papiery wartościowe i certyfikaty depozytowe). Instrumenty te uznaje się za FRP tylko wtedy, gdy ich
rezydualny termin zapadalności nie przekracza 397 dni (krótkoterminowe FRP) lub dwóch lat (standardowe
FRP). FRP są istotnym źródłem finansowania krótkoterminowego dla instytucji finansowych, przedsiębiorstw
i rządów. FRP wyemitowane w UE mają znaczenie systemowe, gdyż ich wartość sięga blisko 1 miliarda EUR
i stanowi około 15% sektora funduszy w Unii. Kryzys uwypuklił możliwe problemy z natychmiastowym
wykupem i utrzymaniem wartości, w sytuacji gdy ceny aktywów, w które zainwestowano FRP, zaczynają
spadać. Mogłoby to powodować panikę w momencie wycofywania się inwestorów z FRP.

Uregulowanie FRP
W dniu 4 września 2013 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie nowych przepisów dotyczących
FRP. Celem proponowanego rozporządzenia jest poprawa zdolności FRP do przetrwania ewentualnej presji
umorzeniowej dzięki poprawie ich profilu płynności i stabilności za pomocą pięciu inicjatyw:
(i) wprowadzenie obowiązkowych warunków dotyczących struktury portfela – FRP będą musiały posiadać co
najmniej 10% aktywów o terminie zapadalności (tj. podlegających wykupowi przez emitenta) jednego dnia,
a kolejne 20% – o tygodniowym terminie zapadalności; (ii) ustanowienie bufora kapitałowego dla FRP o stałej
wartości aktywów netto (stałej NAV), mającego utrzymać stałą cenę udziału/jednostki uczestnictwa (w
przeciwieństwie do FRP o zmiennej NAV) – ten bufor będzie stosowany do zapewnienia stałych cen wykupu;
(iii) wyraźne oznaczenie FRP, odróżniające fundusze krótkoterminowe od standardowych; (iv) profilowanie
klienta, aby móc przewidzieć znaczne umorzenia; oraz (v) wewnętrzna ocena ryzyka kredytowego
przeprowadzana przez zarządzających FRP, aby uniknąć nadmiernego polegania na ratingach zewnętrznych.

Parlament Europejski
W dniu 26 lutego 2015 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) przegłosowała sprawozdanie dotyczące
rozporządzenia w sprawie FRP (sprawozdawczyni Neena Gill, S&D, Zjednoczone Królestwo).
Sprawozdawczyni uznała, że FRP muszą być bardziej odporne na kryzysy. Komisja ECON zaproponowała
ograniczenie FRP o stałej NAV do: (i) detalicznych FRP o stałej NAV dostępnych tylko dla wybranych
inwestorów, takich jak instytucje charytatywne, organy publiczne, fundacje i organizacje niekomercyjne; (ii)
FRP o stałej NAV długu publicznego (inwestujące 99,5% aktywów w instrumenty długu publicznego); oraz (iii)
nowego typu FRP o niskiej zmienności wartości aktywów netto (które mogą w ściśle określonych warunkach
wykazywać stałą NAV), zaproponowanego w poprawce przegłosowanej w komisji. Ten ostatni rodzaj FRP
byłby zatwierdzany na okres nieprzekraczający pięciu lat, ale po czterech latach Komisja dokonałaby
przeglądu rozporządzenia, obejmującego przede wszystkim zbadanie możliwości przedłużenia tego
zezwolenia. Wszystkie FRP powinny wprowadzić opłaty płynnościowe i ograniczenia dotyczące umorzeń
w celu zapobieżenia nagłym wypływom płynności. FRP będą również zobowiązane zróżnicować swoje
portfele aktywów, przestrzegać ścisłych norm płynności i koncentracji, dysponować solidnymi procedurami
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testowania warunków skrajnych oraz poprawić sprawozdawczość i przejrzystość. Posłowie do PE usunęli
jednak proponowany wymóg ustanowienia bufora kapitałowego. W analizie zleconej przez EPRS na wniosek
komisji ECON oceniono wpływ konkretnych poprawek zawartych w projekcie sprawozdania przedstawionego
przez sprawozdawczynię (zwłaszcza na detaliczne FRP o stałej NAV i FRP o stałej NAV długu publicznego).
Przewiduje się jedynie ograniczone wykorzystanie tych FRP o stałej NAV, sugerując, że większość funduszy
utrzymywanych obecnie zostanie przeniesiona do alternatywnych instrumentów inwestycyjnych, takich jak
depozyty bankowe lub FRP o zmiennej NAV, co w rezultacie znacznie zmniejszy korzystanie z FRP o stałej
NAV w UE.
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