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Piperea: Sumele disponibile în Fondul de Garantare a Depozitelor sunt
suficiente, probabil, pentru rezolu Ńia unei b ănci mari

Sumele disponibile în Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)
sunt probabil suficiente pentru rezoluŃia unei singure bănci mari, a declarat, joi
Gheorghe Piperea, prim-vicepreşedinte al Uniunii NaŃionale a Practicienilor în
InsolvenŃă din România (UNPIR).
'Sper din tot sufletul să nu avem astfel de situaŃii de rezoluŃie nici măcar cu o
singură bancă. Ceea ce nu ni se spune de către autorităŃi este că deşi avem
acea garanŃie de plată pentru depozitele de maxim 100.000 euro sumele care
sunt în Fondul de Garantare sunt suficiente, probabil, pentru o rezoluŃie a unei
singure bănci mari. Apoi va trebui să se recompună. E adevărat că sunt
contribuŃii de la bănci care se duc către acel Fond de Garantare dar ele se vor
regăsi în dobânzile şi comisioanele noastre şi nu ne dorim acest lucru', a spus
Piperea.
Potrivit sursei citate, în Europa sunt în procedura de bail-in 4 bănci italiene
mari, două portugheze şi una sau două spaniole, scrie Agerpres.
Piperea a precizat că în decembrie a intrat în vigoare, în România, o lege cu
privire la rezoluŃia bancară.
'În decembrie 2015 a intrat în vigoare o lege care e o interpretare a unor
directive din dreptul Uniunii Europene care stabilesc rezoluŃia bancară.
RezoluŃia bancară înseamnă că o bancă într-o situaŃie dificilă trebuie să se
salveze implicit cu sacrificarea drepturilor pe care le au deponenŃii asupra
banilor din contul pe care îl au deschis în depozit la acea bancă. Sacrificarea
se întâmplă printr-o confiscare a acelor bani, care ar trebui utilizaŃi pentru
salvarea băncilor, în limbaj corporatist bancar care mă irită care se numeşte
bail-in. Pur şi simplu, banii aceia din conturile bancare, de depozit, dacă sunt
peste 100.000 de euro se confiscă, sub cuvântul că banca respectivă trebuie
salvată, cu preŃul sacrificării drepturilor de proprietate a altor persoane', a mai
afirmat avocatul.
El a dat ca exemplu un pensionar care a strâns mai mult de 100.000 de euro
în cont pentru pensie.
'Pensionarul care a adunat în ultimii 25 de ani mai mult de 100.000 de euro în
cont, are 200.000 de euro şi se trezeşte că acei bani pe care îi pusese acolo
pentru a avea o pensie liniştită se confiscă. Nu se ştie care este motivul, nu
ne spune nimeni. Spre deosebire de procedurile de insolvenŃă unde Ńi se
spune foarte clar de judecători', a explicat Piperea.

Peste 700.000 de persoane ar putea apela la legea f alimentului bancar

Potrivit calculelor făcute de avocatul Gheorghe Piperea pe baza statisticilor de
pe site-ul Biroului de Credit, în toamna anului trecut existau circa 715.000
persoane care ar putea apela la legea insolvenŃei persoanelor fizice. Dintre
acestea, într-un an nu ar apela mai mult de 30.000 – 40.000 de persoane la
efectele legii.

La cea de-a treia ediŃie a conferinŃelor Codul InsolvenŃelor, Gheroghe
Piperea, prim-vicepreşedinte Uniunea NaŃională a Practicienilor în InsolvenŃă



(UNPI), a făcut o evaluare a persoanelor fizice care ar putea apela la legea
insolvenŃei dacă aceasta ar intra în vigoare.
Astfel, potrivit datelor culese de acesta de la Biroul de Credit, există 715.000
persoane care ar putea beneficia de efectele acestei legi cu 950.000 de
credite. Potrivit datelor din statisticile BNR consultate de Piperea (dar pe care
de obicei BNR le contrazice, după cum subliniază avocatul), în toamna anului
trecut, erau înregistrate 850.000 de personae cu restanŃe la credite mai mari
de 20.000 de lei, la Centrala Riscului de Credit.
“Totuşi, nu cred că vor fi mai mult de 30-40.000 de persone care să apeleze
pe an la legea insolvenŃei persoanelor fizice”, a declarat Gheorghe Piperea.

Rezolu Ńia bancar ă – o lege netransparent ă care afecteaz ă drepturile
acŃionarilor

Atât avocatul Gh. Piperea, cât şi avocatul Stan Tîrnoveanu au căzut de acord
asupra faptului că legea rezoluŃiei, atât cea bancară cât şi cea pentru
societăŃile de asigurări este netransparentă şi presupune o serie de litigii care
afectează dreptul acŃionarilor.
“La nivel european există patru bănci italiene, două spaniole şi două
portugheze asupra căroa s-a declanşat procedura de bail-in (confiscarea
depozitelor mai mari de 100.000 de euro pentru salvarea băncii”, a declarat
avocatul Gheorghe Piperea, precizând că niciuna dintre ele nu este prezentă
în România.
Despre felul în care un eventual astfel de proces s-ar repercuta şi asupra unei
bănci prezente pe piaŃa noastră, avocatul Stan Tîrnoveanu, manager partner
la ZRP Insolvency, spune că procedura de bail-in nu trebuie să se
repercuteze în Ńara noastră deoarece vorbim de entităŃi diferite, banca mamă
şi banca înregistrată aici.
“Dacă banca de aici este trecută sub mecanismul de rezoluŃie, ea nu mai cere
şi nu mai dă bani la banca mamă. Accentul aici se pune de obicei pe punerea
în valoare a activelor”.

Avocat: Am g ăsit La Oltchim oameni care au r ămas într-o companie
condus ă într-un mod stalinist. Cu ei facem profit

Florian MateiŃă, partener RomInsolv, societatea care se ocupă de procesul de
reorganizare al Oltchim, a declarat că se aşteaptă ca societatea să realizeze
în 2016 profit contabil, după ce în 2015, datorită anulării unor datorii a avut un
profit net pe hârtie de 2,3 miliarde lei. 

Despre felul în care se realizează reorganizarea la Oltchim, Florian MateiŃă
spune că cel mai surprinzător activ al societăŃii au fost oamenii care nu au
părăsit compania.

"Am găsit aici oameni care au stat într-o companie condusă într-un mod
stalinist, dar care au reuşit să-şi asume o conduită de piaŃă. I-am susŃinut să
producă pentru o piaŃă extrem de competitivă, să participe la târguri
internaŃionale. Un colectiv care pierdea 4,2 milioane de euro pe lună a reuşit



să reducă pierderea la 700.000 de euro după şase luni, iar la un an, EBIDTA
este pozitiv".

Toate acestea însă au fost posibile cu orice altfel de finanŃări decât cele
bancare, inexistente în 2015. “Trei salarii neplătite angajaŃilor au fost
transformate în linie de credit pentru capital de lucru. Contractele externe ale
societăŃii cesionate către creditori, asigurările de risc financiar de neplată
încheiate şi creditul furnizor de 60 de zile al unuia dintre furnizorii societăŃii au
fost finanŃările care au ajutat la continuarea şi redresarea activităŃii Oltchim”,
spune MateiŃă.

Indicatorul EBITDA a fost pozitiv în 2015, de 42,8 milioane lei, faŃă de
perioada 2013-2014, când a înregistrat valori negative. Cifra de afaceri
preliminată a Oltchim a crescut anul trecut cu 18%, la 742,39 milioane lei, de
la 627,53 milioane lei în anul 2014. Pentru 2016, cei care se ocupă de
reorganizarea "Oltchim" aşteaptă ca societatea să realizeze profit contabil.


