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Piperea: Nu cred c ă vor fi mai mult de 30.000 - 40.000 de persoane înt r-
un an care s ă apeleze la procedura de insolven Ńă

Cel mult 40.000 de persoane ar putea apela la procedura de insolvenŃă a
persoanelor fizice în anul imediat următor intrării în vigoare a legii, a declarat,
joi, Gheorghe Piperea, prim-vicepreşedinte al Uniunii NaŃionale a
Practicienilor în InsolvenŃă din România (UNPIR).
"Vor putea beneficia de această lege toŃi cei care sunt trecuŃi ca debitori pe
listele Biroului de Credit. În acest moment sunt 715.000 de persoane în
această situaŃie dar creditele despre care se vorbeşte, am înŃeles, sunt
950.000. Anul trecut, în Parlament, preşedintele CSM de la vremea respectivă
vorbea de 850.000 de persoane care ar putea beneficia de această lege. Nu
trebuie să se sperie lumea de această cifră enormă. În condiŃii atât de
restrictive nu cred că vor fi mai mult de 30.000 — 40.000 de persoane care să
apeleze la această procedură în anul imediat următor intrării în vigoare", a
spus Piperea.
Potrivit datelor BNR, numărul persoanelor fizice înregistrate la Biroul de
Credit, cu restanŃe mai mari de 30 de zile la bănci şi instituŃii financiare
nebancare, a scăzut la 704.246 persoane, la sfârşitul anului 2015.
FaŃă de luna decembrie 2014, numărul restanŃierilor este mai mic cu 0,72%,
iar în comparaŃie cu noiembrie 2015 cu 1,07%. În ceea ce priveşte valoarea
restanŃelor, aceasta se ridica la 11,3 miliarde lei, din care peste 4,34 miliarde
lei erau în moneda naŃională, 4,84 miliarde lei echivalent în euro, 2,13
miliarde lei echivalent în alte valute şi 50,2 milioane lei echivalent în dolari.
În funcŃie de categoria de întârziere, restanŃele mai mari de 90 de zile
reprezentau peste 7,67 miliarde lei. De asemenea, statistica BNR relevă
faptul că existau restanŃe de 55,6 milioane lei cu o întârziere de 61-90 zile,
respectiv de 38,1 milioane lei, între 31-60 de zile.
Valoarea totală a creditelor scoase în afara bilanŃului depăşea 1,45 miliarde
lei, iar 2,15 miliarde lei — la colectare. Datele BNR mai arată că, în luna
decembrie, valoarea totală a restanŃelor firmelor şi populaŃiei la bănci era de
peste 20,9 miliarde lei, Bucureştiul reprezentând 34,8% din total.
Rata creditelor neperformante se ridica la 11,65%, în noiembrie 2015, în
scădere cu 0,37 puncte procentuale faŃă de nivelul consemnat în luna
precedentă. La finalul anului 2014, acest indicator se situa la 13,94%.


