Raspunsuri la intrebari privind piata insolventei

1. „Datele ONRC arata ca numarul insolventelor continua sa scada,
atingand cel mai redus nivel din ultimii 4 ani. Carui fapt se
datoreaza aceasta situatie?”
Indicele invocat de dvs. trebuie interpretat sub doua aspecte:
A. Reprezinta efectele intrarii in vigoare a Codului Insolventei
B. Este un nivel aparent, care consacra o tendinta valabila doar in unele
sfere.
Mai exact:
A. Codul insolventei a ridicat valoarea-prag a creantei si a dublat termenul
dupa implinirea caruia se poate formula cererea de deschidere a
procedurii, valoarea crescand de la 30.000 lei la 40.000 lei, iar termenul
de la 30 la 60 de zile.
B. Scaderea incidentei procedurilor de insolventa se inregistreaza, intradevar, in randul societatilor comerciale cu o cifra de afaceri sub
100.000 Euro, insa, in cazul celor a caror cifra de afaceri depaseste 1
milion de Euro, incidenta a crescut cu 13% raportat la aceeasi perioada
a anului anterior (170 de societati).
Media incidentei insolventei in Romania este de 45 de cazuri la 1000 de
firme active, de 4 ori mai mare decat media in plan regional si pe primul
loc din acest punct de vedere.
Daca IMM-urile au ajuns in insolventa in perioada 2010-2014, in
principal, din imposibilitatea de a-si asigura cash-flow-ul, societatile
mari au primit, in majoritatea cazurilor, rescadentari ale creditelor,
perioade de gratie sau prelungiri ale liniilor de credit in aceeasi
perioada.
De anul acesta creditorii bancari au inceput sa elimine din portofoliu
creditele neperformante, astfel incat acest „air-bag” financiar ar putea
sa isi diminueze efectul.
2. „Insolventa unei firme este perceputa, in general, drept pasul sigur
catre faliment. Cat de riscant este sa faci afaceri cu o astfel de
firma?”
Contrar perceptiei publice, este un raport comercial mult mai sigur
decat cu o firma (aparent) solvabila. Daca firma solvabila are control
deplin asupra deciziilor de a-si indeplini obligatiile contractuale
intocmai si la timp sau nu, societatea in insolventa se afla sub un
control strict si permanent al judecatorului sindic, creditorilor si
practicianului in insolventa.
Astfel, in temeiul art. 85 din Codul Insolventei, deschiderea procedurii
insolventei ridica debitorului dreptul de administrare (constand in

dreptul de a-si conduce activitatea, a-si administra bunurile si a
dispune de acestea) daca nu si-a declarat intentia de reorganizare; iar
in momentul deschiderii procedurii falimentului, dreptul de
administrare inceteaza prin efectul legii.
In ceea ce priveste calificarea dvs. a insolventei drept „pasul sigur spre
faliment”, trebuie mentionat ca numarul reorganizarilor de succes din
Romania, desi inca mic, este in continua crestere, iar conceptul de
acordare a unei noi sanse debitorului onest prin procedura insolventei
consacra rolul acesteia de „umbrela” protectoare.
3. „Ce masuri ar trebui sa iti iei atunci cand firma cu care lucrezi a
intrat in insolventa. Cum te poti proteja?”
Protectia fata de incapacitatea de plata a debitorului insolvent se poate realiza
printr-o serie de masuri cu caracter juridico-economic:
a.
constituirea unui cont escrow (are ca destinatie pastrarea unei sume
pana la indeplinirea unor conditii contractuale, ca garantie a utilizarii
sumelor pentru destinatia stabilita)
b.
constituirea de garanții, în special a celor reale mobiliare
c. evitarea acceptării biletelor la ordin sau a filelor CEC (există riscul ca
sumele aferente acestora să nu mai poată fi incasate din lipsa de
disponibilitati in contul debitorului);
d. statuarea unei clauze contractuale de rezerva a dreptului de proprietate,
s.a.m.d.
4.”Cum vedeti evolutia insolventelor in Romania si care credeti ca sunt
cele mai riscante domenii?"
Incidenta procedurilor de insolventa are si va continua sa aiba o tendinta
descendenta.
Una dintre cele mai importante functii ale procedurii este aceea de asanare a
mediului economic, astfel incat, dupa numarul mare de cazuri inregistrate in
ultimul deceniu, tendinta naturala este aceea de stabilizare.
Ca efect al crizei economice, multe societati din domeniul constructiilor au
ramas in patrimoniu cu imobilele edificate/terenurile achizitionate la un cost
ridicat. Intretinerea acestor imobile implica costuri de intretinere ridicate
(inclusiv plata impozitelor). Aceasta ar constitui o vulnerabilitate accentuata
pentru societatile care nu vor reusi sa vanda aceste bunuri.
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