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Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze rynku pieniężnego to fundusze zbiorowego inwestowania, które inwestują w
krótkoterminowe instrumenty dłużne i zapewniają finansowanie instytucjom finansowym,
przedsiębiorstwom oraz rządom. W czasie kryzysu finansowego pojawiły się trudności z płynnością i
stabilnością tych funduszy, w związku z czym przedstawiono wniosek legislacyjny mający na celu
wzmocnienie ich odporności. W listopadzie 2016 r., po długich negocjacjach, współprawodawcy
osiągnęli porozumienie, które obecnie zostało przedłożone na posiedzenie plenarne.

Kontekst
Fundusz rynku pieniężnego (FRP) jest funduszem wzajemnym, inwestującym w aktywa krótkoterminowe,
takie jak instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez banki, rządy lub przedsiębiorstwa. Kryzys
uwypuklił możliwe problemy z natychmiastowym umorzeniem i utrzymaniem wartości w przypadku, gdy
ceny aktywów, w które zainwestowały FRP, zaczną spadać. Mogłoby to potencjalnie doprowadzić do paniki
w funduszach wskutek wycofywania się inwestorów z FRP.

Wniosek Komisji Europejskiej
W 2013 r. Komisja przyjęła wniosek mający na celu poprawę stabilności FRP poprzez: (i) wprowadzenie
obowiązkowych warunków dotyczących struktury portfela; (ii) ustanowienie bufora kapitałowego (3 %
aktywów) dla FRPo stałej wartości aktywów netto (stałej NAV), aby przyczynić się do zapewnienia stabilnych
cen umorzenia; (iii) wyraźne oznaczenie FRP, odróżniające fundusze krótkoterminowe od standardowych;
(iv) profilowanie klientów, aby móc przewidzieć znaczne umorzenia; oraz (v) wewnętrzną ocenę ryzyka
kredytowego przeprowadzaną przez zarządzających FRP, aby uniknąć nadmiernego polegania na ratingach
zewnętrznych.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 29 kwietnia 2015 r. Parlament głosował nad poprawkami do tego wniosku, których celem było (i)
zapewnienie FRP możliwości wprowadzenia opłat płynnościowych i ograniczeń dotyczących umorzeń, aby
zapobiec nagłym odpływom kapitału; (ii) zdywersyfikowanie portfeli aktywów FRP, ścisłe przestrzeganie
standardów dotyczących płynności i koncentracji, zapewnienie solidnych procedur dla testów warunków
skrajnych oraz usprawnienie sprawozdawczości FRP i zwiększenie ich przejrzystości względem inwestorów;
(iii) codzienne wycenianie aktywów FRP oraz publikowanie ich wartości; (iv) cotygodniowe przekazywanie
inwestorom przez FRP informacji na temat profilu płynności i składu portfela, średniego ważonego terminu
zapadalności (WAM) portfela, średniego ważonego okresu trwania (WAL) portfela oraz koncentracji pięciu
największych inwestorów w danym FRP. Parlament zaproponował również, aby usunięto obowiązek
utrzymywania 3-procentowego bufora kapitałowego przez FRP o stałej NAV, a także aby FRP o stałej NAV
były albo detalicznymi FRP o stałej NAV (dostępnymi dla wybranych inwestorów, np. organizacji
charytatywnych, organów publicznych), albo FRP o stałej NAV długu publicznego (inwestującymi 99,5 %
aktywów w instrumenty długu publicznego, a do 2020 r. 80 % w dług publiczny UE), lub też FRP o niskiej
zmienności NAV. Ponadto finansowe instrumenty pochodne (spełniające określone warunki) oraz wysokiej
jakości papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (np. kredyty samochodowe) dodano do listy
instrumentów, które mogą być przedmiotem inwestycji FRP.
Po serii rozmów trójstronnych współprawodawcy osiągnęli porozumienie w listopadzie 2016 r. Uzgodniony
tekst przewiduje ostrożne wymogi płynnościowe dla FRP o niskiej zmienności NAV i FRP o stałej NAV długu
publicznego (co najmniej 10 % portfela mają stanowić inwestycje w aktywa o jednodniowym terminie
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zapadalności, a co najmniej 30 % – inwestycje w aktywa o tygodniowym terminie zapadalności, a także
możliwość wprowadzenia opłat płynnościowych i ograniczeń dotyczących umorzeń), a także dla FRP o
zmiennej NAV. Przewidziano również wymogi dotyczące dywersyfikacji (ograniczenia dotyczące inwestycji w
instrumenty rynku pieniężnego, kwalifikowalne sekurytyzacje, papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone
aktywami oraz depozyty w instytucjach kredytowych). Uzgodniony tekst wyjaśnia i rozszerza grupę aktywów,
w które mogą inwestować FRP; określa przepisy dotyczące przejrzystości; i wymaga od Komisji
przedstawienia po pięciu latach sprawozdania z funkcjonowania rozporządzenia oraz sprawozdania
dotyczącego możliwości wprowadzenia 80 % progu inwestycji w dług publiczny UE dla FRP o stałej NAV długu
publicznego. Głosowanie plenarne nad uzgodnionym tekstem zaplanowano na pierwszą sesję kwietniową w
2017 r.
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