Bucuresti, 7 noiembrie 2012

Comunicat de Presă
Asociația Brokerilor a solicitat Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
revizuirea proiectului de Normă care modifică și completează Norma nr. 11/2011 privind
investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Proiectul aduce o serie de modificări
îngrijorătoare și extrem de dăunătoare pentru piața de capital, cu impact negativ și asupra
susținerii economiei românești.
Noile reglementări propuse de CSSPP limitează investițiile fondurilor de pensii private
numai la investiții în obligațiuni sau alte titluri de creanță ale emitenților care au calificativul
investment grade. O asemenea prevedere distruge practic orice perspectivă de relansare a pieței
de obligațiuni corporative în România, în condițiile în care companiile românești neafiliate unui
grup internațional (cu rating propriu) nu pot îndeplini acestă cerință, ținând cont de ratingul
actual acordat României de agențiile de rating. Sunt distruse, astfel, perspectivele companiilor
românești în ceea ce privește finanțarea prin emisiuni publice de obligațiuni, fondurile de pensii
private fiind principalii potențiali investitori în asemenea obligațiuni.
De asemenea, noua versiune a Normei interzice investirea activelor fondurilor de pensii
private în valori mobiliare emise de societăți care desfășoară cu preponderență activități în
sectorul imobiliar. Considerăm că o asemenea prevedere discriminează un sector extrem de
important al economiei naționale. Sectorul imobiliar este, astfel, alăturat unor sectoare
considerate ”dăunătoare”, precum armament, tutun sau alcool. Afectarea domeniului imobiliar
de criza economică nu poate fi un argument pentru această restricționare, atâta timp cât există și
alte sectoare afectate semnificativ de criză, precum sectorul serviciilor financiare, care nu se află
pe lista sectoarelor în care fondurile de pensii nu pot investi, conform noii Norme.
Versiunea propusă de CSSPP elimină investițiile în titlurile de participări emise de Alte
Organisme de Plasament Colectiv (AOPC) tranzacționabile, practic restricționând accesul
fondurilor de pensii la asemenea instrumente. În condițiile în care instrumentele de tip AOPC
tranzacționabile se supun reglementărilor și supravegherii Comisiei Naționale a Valorilor
Mobiliare și pieței de tranzacționare, având un regim similar cu alte instrumente tranzacționate
(exemplu actiuni), considerăm că nu se justifică eliminarea aceste instrumente finaciare.
Asociatia Brokerilor a solicitat la CSSPP, la data de 1 noiembrie 2012, eliminarea acestor
restricții cu impact negativ atât asupra pieței de capital, cât și asupra finanțării unor sectoare din
economia românească, în condițiile în care fondurile de pensii private pot reprezenta o sursă
importantă de susținere a pieței de capital.
Asociatia Brokerilor

B-dul Carol I nr. 34-36, et. 12, sector 2, 020922, Bucureşti, România
Telefon: +40 21 317.99.33; Fax: +40 21 317.99.34
Cod fiscal: 8313194
e-mail: secretariat@asociatiabrokerilor.ro
www.asociatiabrokerilor.ro

