УАІБ взяла участь у 7-й щорічній зустрічі Ініціативної групи асоціацій
компаній з управління фондами та активами
країн Центральної та Східної Європи у Любляні
17-18 вересня 2015 року Українська асоціація інвестиційного бізнесу взяла участь у
7-й щорічній зустрічі Ініціативної групи асоціацій компаній з управління фондами та
активами країн Центральної та Східної Європи (“CEE Initiative”), яка проходила у
Любляні (Словенія).
На зустрічі, присвяченій обговоренню нагальних питань регулювання у ЄС ринку
інвестиційних фондів, представники шести країн і ЄС розглянули особливості діяльності
інвестфондів країн Центральної та Східної Європи у порівнянні з західноєвропейськими
країнами, проблеми, з якими стикаються східноєвропейські асоціації інвестиційних
фондів та компаній з управління активами в умовах відсутності дотримання принципу
пропорційності, задекларованого законодавцями ЄС.
Представник УАІБ – координатор міжнародних зв’язків Анастасія Гаврилюк
ознайомила учасників зустрічі з умовами діяльності інвестиційних фондів та компаній з
управління активами в Україні та змінами, що відбулися за більш ніж рік від попередньої
зустрічі Ініціативної групи у Бухаресті. Особливий наголос було зроблено на
законодавчих та нормативних документах, що стосуються функціонування ринку цінних
паперів та діяльності з управління активами, у контексті наближення нормативно-правової
бази України до законодавства ЄС з метою імплементації Угоди про Асоціацію між
Україною та ЄС, а також угод із міжнародними кредиторами і донорами України щодо
реформування економіки країни та сфери державного управління.
А. Гаврилюк розповіла про зусилля Асоціації у пошуку взаєморозуміння і шляхів
конструктивної співпраці з регуляторами фінансових ринків, зокрема НКЦПФР, а також
про активну роботу Асоціації над удосконаленням нормативно-правового поля діяльності
КУА та ІСІ в Україні, з урахуванням необхідності його поступового і зваженого
приведення у відповідність до норм, чинних у ЄС.
Як зазначалося на зустрічі, актуальними для країн ЦСЄ - членів ЄС залишаються
суттєві відмінності між ними, зокрема з точки зору національного регулювання бізнесу з
управління активами, а також проблема недостатньо узгодженої політики щодо
регулювання фінансових ринків на всьому просторі ЄС, особливо у процесі імплементації
Директив ЄС у національне законодавство країн-членів, що постає дуже гостро у світлі
створення у ЄС Союзу ринків капіталу (CMU) та Єдиного ринку (Single Market).
На компанії з управління активами в ЄС очікує чергова хвиля нормативних актів, що
мають втілити в життя і деталізувати положення Директиви про ринки фінансових
інструментів (MiFID II) – близько 200 документів, які готуються європейським
регулятором (ESMA). Серед проблем, які також турбують, – трактування та імплементація
вимог зміненої Директиви про підприємства з колективного інвестування у цінні папери,
що знаходяться в обігу на регульованих ринках, (UCITS V) та Директиви про
управляючих фондами альтернативних інвестицій (AIFMD), у тому числі щодо
визначення «складних» інвестиційних продуктів та їх публічної пропозиції для роздрібних
клієнтів.
Серед інших важливих питань, що обговорювалися протягом зустрічі і стосувалися
як країн-членів ЄС, так і України, були: пруденційний нагляд (вимоги до капіталу
професійних учасників фондового ринку); ініціативи та поточна ситуація щодо
оподаткування фінансових операцій та інвестиційних фондів; законодавство та чинна
практика щодо схем компенсацій інвесторам; розвиток подій щодо «паспортизації» КУА
із третіх країн за Директивою AIFMD тощо.
Презентація УАІБ зацікавила колег із ЦСЄ та керівника Європейської
асоціації управління фондами та активами (EFAMA), яка є спостерігачем в Ініціативній
групі ЦСЄ. УАІБ отримала запрошення взяти участь у наступній зустрічі Ініціативної
групи, що запланована на 2016 рік у Софії (Болгарія).
Більше про групу CEE Initiative можна прочитати на сайті УАІБ:
http://www.uaib.com.ua/about_uaib/partners/cee_initiative.html

