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На 18 април 2013 г. Европейската комисия, на 12 септември 2013 г. Европейският парламент и 
на 19 септември 2013 г. Съветът решиха, в съответствие с член 114 и член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултират с Европейския икономически и 
социален комитет относно: 
 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
фондовете на паричния пазар“ 
COM(2013) 615 final – 2013/0306 (COD). 

 
Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше 
възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
13 ноември 2013 г. 
 
На 494-ата си пленарна сесия, проведена на 10 и 11 декември 2013 г. (заседание от 
10 декември), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 149 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“. 
 

*  
  

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства факта, че 

Европейската комисия най-накрая представи очакваното и многократно обявявано 
предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно фондовете на 
паричния пазар. 

 

1.2 Пазарът на паралелната банкова система е от голямо значение. По оценки на Съвета за 
финансова стабилност (СФС) той възлиза на 51 000 милиарда EUR в световен мащаб 
или 25-30% от цялата финансова система. В Европа по-голямата част от фондовете на 
паричния пазар (ФПП)(представляващи около 80% от общия обем и 60% от средствата) 
работят в рамките на Директива 2009/65/ЕО (ПКИПЦК). Останалите ФПП от 
юли 2013 г. работят въз основа на правилата на Директива 2011/61/ЕС относно лицата, 
управляващи алтернативни инвестиционни фондове. 

 

1.3 Нуждата от регулиране на дейността на т.нар. „паралелна банкова система“ възникна 
по две основни причини. Първата включва възможността паралелната банкова система 
да бъде използвана като средство за заобикаляне на законодателството, в частност 
капиталовите изисквания, или за извършване на дейности, които могат да се управляват 
в рамките на традиционната регулирана система, като по този начин се увеличава 
вероятността от възникване на събитие, отразяващо се на цялата система. Другата 
основна причина е, че финансовите дейности на паралелната банкова система 
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използват важни лостове и подобно на традиционните банки излагат финансовия 
сектор на паника и на възникване на събитие, отразяващо се на цялата система. 

 
1.4 ЕИСК изразява съгласие с избора на Комисията за регулиране на сектора чрез 

регламент, вместо чрез директива. Предвид характеристиките на ФПП, които работят в 
световен мащаб, но са установени главно в три страни– Франция, Ирландия и 
Люксембург, наличието на еднородни и незабавно приложими правила е от ключово 
значение. Този избор напълно отговаря на принципите на пропорционалност и 
субсидиарност. 

 
1.5 С мандат на Съвета за финансова стабилност (СФС), през октомври 2012 г. 

Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) изготви първи 
набор от препоръки, за да предостави на регулаторните органи насоки за намесата им 
на пазарите на ФПП. През ноември 2012 г. беше ред на СФС да предложи насоки за 
регулиране, с цел да се намали уязвимостта на ФПП спрямо прекратяването на 
инвестициите, а на 20 ноември– на ЕП да публикува своите насоки. Накрая, през 
декември 2012 г.1 Европейският съвет за системен риск (ЕССР) публикува препоръката 
си. 

 
1.6 В Съединените щати Комисията по ценни книжа и фондови борси (Securities and 

Exchange Commission – SEC) публикува стандарт 2-a7, регулиращ този въпрос от 
2010 г. насам, а на 19 ноември 2012 г.2 FSOC (Financial Sability Oversight Council), 
органът, отговарящ за регулирането в САЩ, започна преразглеждане на 
съществуващото законодателство, предлагайки хипотези, доста сродни с тези на ЕК: 
задължение за капиталови резерви, за задължително преминаване към ФПП с 
променливата нетна стойност на активите и задължение за краткосрочно инвестиране и 
по-често оповестяване на пазара на съдържанието на инвестиционния портфейл. 
Предвид силната интеграция на пазарите ЕИСК препоръчва да се прилагат същите 
еднородни и ефикасни правила като тези, прилагани от властите на другия бряг на 
Атлантическия океан. 

 
1.7 ЕИСК изразява съгласие с твърдението в документа на ЕССР. „Въпреки че ФПП не 

бяха причината за финансовата криза от 2007-2008 г., тяхното поведение по време на 
финансовите сътресения изведе на преден план потенциала им да разпространяват или 
дори да засилват дадена криза. Опитът от кризата от 2007–2008 г. показа, че ФПП са 
изложени на риск от бягство на инвеститори и може да се нуждаят от подкрепата на 
компании спонсори, по-специално за да поддържат постоянна нетна стойност на 
активите си.“ 

 

                                                      
1

  ОВ С 146, 25.5.2013 г., стр. 1. 
2

  Federal Register, Vol. 77, No. 223, 19 ноември 2012 г., Notices 69455. 
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1.8 Комитетът отново потвърждава, че „въпреки че е неоспорима необходимостта от 
ликвидност на финансовата система, която и преди финансовата криза зависеше в 
голяма степен от паралелната банкова система (ПБС), опитът от кризата показва, че е 
препоръчително в регулаторния процес да се даде приоритет на стабилността на 
финансовата система, която е абсолютно необходима.“ Всъщност „на практика не би 
трябвало да съществуват дейности „в сянка“, поради което паралелната банкова 
система трябва да се подчинява на същите регулаторни и пруденциални изисквания, 
които са в сила за финансовата система като цяло.“ „Новата правна уредба трябва да 
има за цел да гарантира високо равнище на защита на европейските потребители“. 

 

1.9 Комитетът, в съответствие с препоръките на СФС, отдавна призова за бързо приемане 
на регламента3. От основно значение е Европейският парламент и Съветът да постигнат 
възможно най-бързо необходимото споразумение за приемането на разглеждания 
регламент, като вземат под внимание предложенията за изменение, направени от 
ЕИСК. Съществува реален риск приемането на регламента да се проточи с месеци, 
предвид изтичащите мандати на Парламента и Комисията. 

 

1.10 ЕИСК счита, че препоръката на СФС и ЕССР4 относно рисковия характер на фондовете 
с постоянна нетна стойност на активите (CNAV), които следва да бъдат превърнати във 
фондове с променлива нетна стойност на активите (VNAV), е по-добра и по-
целесъобразна. Предвид факта, че максималният риск, който трябваше да бъде 
посрещнат, надвиши 6%, капиталовите резерви от 3% изглеждат недостатъчни, за да се 
отговори на изискването за ликвидност в момент, в който всички участници биха могли 
да очакват сериозни смущения на пазара и прибързано биха оттеглили своите 
инвестиции. 

 

2. Основно съдържание на предложението за регламент 
 

2.1 Предложение за регламент на Комисията е отговор на миналогодишната Зелена книга 
за сенчестото банкиране (shadow banking) (вж. IP/12/253 и MEMO/12/191). То обобщава 
извършената досега работа и илюстрира пътната карта за евентуални последващи 
регулаторни действия в тази важна област. 

 

2.2 Случилото се по време на финансовата криза хвърли светлина върху много аспекти на 
ФПП, които ги направиха уязвими в случай на затруднения на финансовия пазар, и 
същите тези събития могат да разпространят или увеличат рисковете на пазарите. 

 

                                                      
3

  ОВ С 146, 25.5.2013 г., стр. 39. 
4

  Препоръка A ОВ C 146, 25.5.2013 г., стр. 1. 
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2.3 Ръководните насоки, приети от Комитета на европейските регулатори на ценни книжа 
(КЕРЦК) за създаване на минимални общи правила, бяха приложени след година само 
от 12 държави членки, като по този начин беше демонстрирано, че различните 
национални разпоредби продължават да съществуват. Това изисква своевременна и 
решителна намеса. 

 
2.4 ФПП не могат да оперират с деривати извън обичайните пътища за защита от риска, 

свързан с обмяната и лихвите. 
 
2.5 ФПП ще трябва също да намалят риска, свързан с контрагента, чрез диверсификация на 

инвестициите: няма да им се разрешава ангажирането на повече от 20% в договор за 
обратно изкупуване със същия контрагент. 

 
2.6 Управителите ще трябва да се въздържат да искат оценка от външни специализирани 

агенции; ще трябва също така периодично да подлагат ФПП на стрес-тест относно 
устойчивостта им на сътресения. 

 
2.7 Съобщението има за цел да увеличи прозрачността чрез: 
 

�  набор от подробни данни; 
�  законодателство относно финансовите инструменти и рисковете, свързани със 

сделки за финансиране с ценни книжа; 
�  определянето на рамка, уреждаща взаимодействията с банките. 

 
2.8 В предложението за регламент се предлага и затягане на мерките относно фондовете на 

паричния пазар, като се отправя искане за по-строги условия, свързани с ликвидността. 
По мнение на Комисията това би гарантирало, че в случай на оттегляне на капиталите 
от страна на инвеститорите, фондовете ще бъдат в състояние да ги възстановят без това 
да се отрази на системата. 

 
2.9 По-специално фондовете трябва да имат в портфейла си най-малко 10% активи с 

дневен падеж и 20% със седмичен, а експозицията им към един емитент не трябва да 
надвишава 5% от стойността. Освен това за фондовете с постоянна нетна стойност на 
активите трябва да бъдат гарантирани и капиталови резерви от 3%. 
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3. Общи бележки 
 
3.1 Паралелната банкова система играе важна роля във финансирането на реалната 

икономика. Паралелната банкова система допринесе за финансиализацията на 
икономиката и за създаването на балон при недвижимите имоти, който след 2007 г. 
засегна различни развити страни, довеждайки икономиките им до ръба на колапса, и 
следователно може да � се припише основна – макар и не изключителна – роля за 
настъпването на голямата рецесия в САЩ и голям брой държави – членки на ЕС. 
Финансовата система като цяло трябва да бъде поставена в услуга на реалната 
икономика.5 МСП в особена степен са изправени пред сериозни проблеми по 
отношение на орязването на кредитите, на което са подложени. Банковата система не 
изглежда в състояние да изпълнява първичната си функция на защита на реалната 
икономика. 

 
3.2 ФПП обединяват търсенето и предлагането на ликвидност за кратък период от време. 
 
3.3 Както беше констатирано от Съвета за финансова стабилност (СФС) и други важни 

институции като Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) 
и Европейския съвет за системен риск, въпреки признаването на значението им за 
системата, ФПП не са регулирани на подходящо равнище. ЕИСК изразява съгласие с 
тази констатация. 

 

3.4 Противно на това, Европейската банкова федерация (ЕБФ) изразява известна 
загриженост относно последиците от предложенията за фондовете на паричния пазар, 
които смята за ограничаващи и трудни за изпълнение от фондовете, чиито ресурси 
„могат да се използват от банките за подкрепа на кредитирането на реалната 
икономика“. 

 

3.5 Междувременно Г-20 също работи по този въпрос, като ударението се поставя върху 
дейностите (а не върху субектите) в сектора. Различните бележки на държавите от Г-20 
имат за цел регулиране на сектора посредством незадължителен подход за избягване на 
прекомерните отрицателни отражения върху световните финансови потоци, предвид 
важната роля, която паралелната банкова система играе в осигуряването на ликвидност 
за банковия сектор. 

 

3.6 По отношение на участващите институции и дейности оценките за 2011 г., 
разпространени от Съвета за финансова стабилност (СФС), показват, че размерът на 
паралелната банкова система в световен план е приблизително 51 000 милиарда EUR, 
равняващи се на 25-30% от цялата финансова система и на половината от банковите 
дейности (в еврозоната – почти 17 трилиона, в Обединеното кралство – почти 
7 трилиона, в САЩ – 17,5 трилиона6). 

                                                      
5

  ОВ С 11, 25.5.2013 г., стр. 42. 
6 

 За сравнение – цялата банкова система на еврозоната управлява общо активи за около 27 трилиона EUR. 
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3.7 Между различните посредници, участващи в тази система, ФПП имат значение за 

цялата система и представляват важен източник на краткосрочно финансиране за 
финансовите институции, предприятията и правителствата. Поради тази причина 
действието на фондовете на паричния пазар е в центъра на регулаторната дейност на 
международно равнище, за която става въпрос. 

 
3.8 В Европа ФПП притежават около 22% от краткосрочните дългови ценни книжа, 

емитирани от правителствата или от корпоративния сектор, и 38% от краткосрочния 
дълг, емитиран от банковия сектор, възлизащи общо на около 1 трилион EUR. 

 
3.9 От гледна точка на географското разпределение, в ЕС ФПП са базирани главно във 

Франция, Ирландия и Люксембург и са много използвани, главно от предприятия в 
Германия и Обединеното кралство, що се отнася до фондове с постоянна нетна 
стойност на активите. 

 
4. Специфични бележки 
 
4.1 Секторът на ФПП е тясно преплетен с банките, които често управляват самите фондове 

и дори прибягват към тези фондове, за да се самофинансират. Според Комисията по-
голямата част от ФПП са подкрепени от банки – девет от всеки десет от най-големите 
управители на ФПП всъщност са финансирани от търговски банки. Тази оценка 
показва високото равнище на взаимосвързаност не само между двата сектора, но също 
и връзката между ФПП, финансирането на предприятията и правителствата. 

 
4.2 За предприятията ФПП са алтернативен начин за краткосрочно използване на 

собствената ликвидност. Всъщност чрез тези инструменти предприятията могат по-
ползотворно да използват своите резерви вместо да ги депозират в банка. Въпреки че 
признава потенциалната валидност на тези форми на използване на парите, ЕИСК 
предупреждава за опасността, която те носят. За разлика от банките, в случай на 
възникване на проблеми фондовете нямат достъп до никаква подкрепа от страна на 
централните банки. 

 

4.3 В сферата на ФПП не съществуват схеми за гарантиране на депозитите. Посредниците 
на паралелната банкова система (хедж фондове, ФПП или дружества за структурирани 
инвестиции) предоставят кредити. 

 

4.4 Според настоящия механизъм на действие ФПП могат да отпускат в заем всички 
парични средства, събрани от физически лица или предприятия. ЕИСК отбелязва, че 
ако едно или две предприятия от тези, които са поискали паричен заем, след това не са 
в състояние да върнат заема, ФПП може да фалира, тъй като ако в същото време някои 
вложители/инвеститори поискат парите си обратно, фондът не е в състояние да ги 
върне. Без намеса с пруденциални правила, с този механизъм може да се постави 
началото на нова криза. 
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4.5 С оглед на тези наблюдения и предвид факта, че, както вече беше отбелязано, най-

големите финансиращи/спонсори на ФПП са именно банките, ЕИСК убедено твърди, 
че ФПП би трябвало да бъдат обект на правила и проверки, подобни на вече въведените 
за банковата система.  

 
4.6 ЕИСК твърди, че прогнозата на Комисията за избягване на този риск чрез налагане на 

ликвиден буфер от 3% е недостатъчна за посрещане на рисковете, произтичащи от 
ФПП с постоянна нетна стойност на активите, при положение, че са възниквали случаи 
на риск, надвишаващ 6%. 

 
4.7 Прогнозите на Комисията се оказват неподходящи и предвид препоръките на СФС и 

ЕССР. С оглед предпазването и защитата на системата, както СФС, така и ЕССР 
препоръчаха на Комисията да приеме механизъм за оценяване на фондовете, основаващ 
се на променливата нетна стойност на активите, така че стойността на фонда да се 
актуализира въз основа на движението на цените. При регулирането обаче е запазен 
първоначално предвиденият механизъм на постоянна нетна стойност на активите и в 
тях само се добавят ликвидни буфери за справяне с възможни неблагоприятни промени 
на стойностите. ЕИСК смята, че препоръките на двата регулиращи пазара органа 
отговарят в по-голяма степен на принципа на запазване на стабилността на 
финансовата система, както е посочено в приложената таблица. 

 
Фондове на паричния пазар (ФПП) с постоянна нетната стойност на активите(ПНСА – 
CNAV - Constant Net Asset Value) (Член 25) 

Предложение на Европейската 
комисия  

(4 септември 2013 г.) 
 

Препоръки на 
Европейският съвет за 
системен риск (ЕССР) 

 

Препоръки на Съвета за 
финансова стабилност 

(СФС) 
 

Член 30: 
 
Всеки ФПП с ПНСА създава и 
поддържа буфер на НСА, 
възлизащ по всяко време на най-
малко 3 % от общата стойност на 
активите на ФПП с ПНСА. 

Изисква ФПП да имат 
варираща НСА, да прилагат 
оценка по справедлива 
стойност (препоръка A, т. 2, 
стр. 3) 

ФПП със стабилни или 
постоянни НСА трябва да 
се преобразуват във 
фондове с плаваща НСА, 
когато това е приложимо 
(препоръка 2.2, стр. 3) 
 

Член 31: 
 
Буферът на НСА се използва 
единствено в случай на записвания 
и обратно изкупуване, за да се 
компенсира разликата между 
постоянната НСА на дял или акция 
и НСА на дял или акция. 

Използването на 
счетоводния метод на 
амортизационната стойност 
би трябвало да се ограничи 
само до определени 
обстоятелства 
 
(препоръка А, т. 2, стр. 3) 
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Таблица за съответствие7 
 

По отношение на предложените продукти ЕИСК призовава да се помисли за това, че в 
споменатата паралелна банкова система са попаднали продукти, които вече са в 
традиционната банкова система (и по тази причина са регулирани), с цел да избегнат 
по-строгия контрол, характерен за банковия надзор. 

 
4.8 ЕИСК изразява загриженост, че сега тези рискове могат да възникнат отново в 

паралелната банкова система, за да се избегне надзорът. Поради това Комитетът смята, 
че е важно да се спазва принципът „за еднакви дейности – еднакви правила“. 

 
4.9 ЕИСК отново потвърждава многократно утвърждавания принцип, че голямата 

прозрачност и адекватното равнище на надзор биха гарантирали, че финансовата 
система ще работи в услуга на икономиката, печелейки доверие, ефикасност и 
следователно ефективност. 

 
Освен това предложението за регламент забранява определянето на външни рейтинги 
за фондовете на паричния пазар. Тази разпоредба има за цел да предотврати 
предизвикването на паника на пазарите при евентуално намаляване на рейтинга. 
Въпреки че тази разпоредба противоречи на принципа на прозрачност и ефективност и 
може да навреди на пълната информационна симетрия, ЕИСК смята, че на пазара на 
ФПП присъстват професионалисти и че агенциите за кредитен рейтинг могат просто 
чрез промяна на дадена оценка да породят паника между инвеститорите. Мерките за 
вътрешен рейтинг, укрепването на процедурите и механизмите за управление на риска, 
по-строгият и задължителен надзор могат ефикасно да помогнат за запазването на 
качеството на референтните активи и гаранциите на фондовете. 
 
Брюксел, 10 декември 2013 г. 

 
Председател 

на Европейския икономически и социален 
комитет 

 
 
 
 

Henri MALOSSE 

 

 
_____________ 
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  Изготвена от члена на ЕП Sven Giegold. 


