BANCA NAłIONALĂ A ROMÂNIEI

Instrumente juridice de restructurare şi relansare a companiilor din
România
Colocviile juridice ale BNR – EdiŃia a VI-a

Cuvânt de deschidere1 al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu
Doamnelor şi domnilor,
Continuăm astăzi seria Colocviilor juridice ale Băncii NaŃionale, şi vom dezbate
împreună o temă provocatoare, respectiv „Instrumente juridice de restructurare şi
relansare a companiilor din România”. În ediŃiile anterioare am abordat teme legate
de:
- implicaŃiile noului Cod civil asupra sistemului financiar-bancar (temă dezbătută în
două ediŃii, dată fiind complexitatea noului act normativ);
- instrumentele de plată;
- deŃinerile temporare de acŃiuni ale debitorului de către instituŃiile de credit;
- mecanisme de restructurare a creditelor.
Am fost preocupaŃi cu precădere, de efectele recesiunii asupra sistemului bancar şi a
economiei reale, şi de soluŃii de ieşire ordonată din recesiune.
Colocviul de astăzi vine cu o temă de dezbatere pe care o putem subscrie de asemenea
preocupărilor noastre privind relansarea economică: instrumente de restructurare şi
relansare a companiilor din România.
Restructurarea companiilor este, se ştie, un proces extrem de complicat. Managerii
unui proces de restructurare vor trebui să demonstreze o performanŃă net
superioară celor care au condus acele companii până atunci. Apare întrebarea în ce
situaŃii se impune instituirea unui proces de restructurare? Sunt cu siguranŃă mulŃi
experŃi printre invitaŃii de faŃă care să vorbească despre acest lucru. Nu voi dezvolta
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răspunsul la această întrebare, care depinde de piaŃă, produse, clienŃi, furnizori, reŃea de
aprovizionare sau de distribuŃie, centre de cost şi de profit. În loc de aceasta, voi prefera
să subliniez din nou: în materie de restructurare şi relansare a companiilor,
cuvântul cheie este performanŃa. PerformanŃa şi competitivitatea.
Aici aş vrea să remarc însă un lucru: indiferent care ar fi cauzele care impun la un
moment dat restructurarea - fie că vorbim de ineficienŃa sistemului de management sau
de neadaptarea obiectivelor şi strategiilor la evoluŃia pieŃei ori la contextul general al
mediului de afaceri - intrarea într-o zonă de risc a societăŃilor comerciale poate şi
trebuie să fie monitorizată pentru a fi evitată o cădere definitivă iremediabilă. De
altfel, nici cei mai buni experŃi în management de criză nu vor accepta uşor, sau deloc,
în ciuda onorariilor atractive, să preia o companie care a depăşit deja un anumit prag de
avarie, pentru că şi-ar asuma practic o misiune imposibilă.
Care ar fi cea mai bună abordare faŃă de risc, mai ales în context de criză? ar suna o altă
întrebare. În formularea unei alternative de răspuns, ca orice bancher central aş fi tentat
să aduc în discuŃie concepte macro, constant uilizate de noi, ca bancă centrală, şi anume
supravegherea şi prudenŃialitatea.
Am văzut cum, începând cu anul 2008 – când noi atrăgeam repetat atenŃia asupra
riscurilor asociate creditului cu buletinul - piaŃa de consultanŃă din România a înregistrat
o cerere din ce în ce mai mare de servicii de restructurare/ reorganizare. În acelaşi timp,
în avocatura de business, segmentul consultanŃei de criză începea să crească în
detrimentul tranzacŃiilor. Nu ştiu câŃi au făcut la acea vreme vreo legătură între cele
două fenomene, dar astăzi sperăm că principii precum supravegherea şi prudenŃialitatea
- pe care banca centrală le predică consecvent – au o rezonanŃă mult mai puternică în
mediul de afaceri. Şi asta cu atât mai mult cu cât astăzi contextul economic nu este
favorabil nici la noi nici în Europa.
Mărturisesc că găsesc aici un bun prilej să deschid această dezbatere pentru colegii
jurişti, dar şi jurnalişti, a căror perspectivă asupra temei de asăzi este una de interes
specific. De aici şi subiectele pe care le vor aborda participările la acest colocviu.
MenŃionez că organizăm astăzi un eveniment cu participare internaŃională pe tema
restructurării şi relansării companiilor. Între invitaŃii de onoare avem Turnaround
Management Association – TMA cu dl. Carlos Gila - Director TMA Europa şi alŃi
specialişti cu recunoaştere naŃională şi internaŃională în domeniul relansării societăŃilor
comerciale. Mai adaug că personalităŃile care vor vorbi astăzi în faŃa dumneavoastră s2

au remarcat prin idei inovatoare în domeniu, s-au impus prin profesionalismul
demonstrat în relansarea societăŃilor comerciale şi provin din toate zonele de
specialitate.
Doamna SperanŃa Munteanu - Partener în ConsultanŃă în Afaceri, KPMG România şi
domnul Mircea Busuioceanu - Director executiv, Divizia Risc, Raiffeisen Bank, vor
încerca să răspundă la întrebarea ”OfiŃerul de restructurare, util … sau imperativ în
procesul de restructurare? - aspecte practice ale rolului ofiŃerului de restructurare.”
Domnul Jurgen de Ruijter - Şef departament recuperare şi restructurare financiară la
Banca Comercială Română va aborda o temă de mare actualitate: ,,Leasingul
internaŃional, răspunsuri şi consideraŃii generale”. Tot din perspectiva industriei bancare
va conferenŃia doamna Mirela Iovu - Vicepreşedinte CEC Bank, pe tema
,,Reorganizarea companiilor aflate în dificultate financiară-oportunităŃi şi provocări” un studiu de caz finalizat cu succes.
Perspectiva internaŃională va fi completată de domnul Nigel Davies - Director, Grant
Thornton International, prin tema ,,Turnaround Management Association şi condiŃiile de
piaŃă în Marea Britanie". Nu mai puŃin importantă va fi intervenŃia reprezentantului
profesiei juridice: domnul Ioan Chiper - Partener S.C.P.A. Miculiti, Chiper,
Shollenbarger, Angelo, cu tema ,,Prezentare generală a cadrului legal pentru
restructurarea datoriei în România”.
Doresc, în final, să salut prezenŃa în sală a unui număr mare de specialişti, reprezentanŃi
ai sectorului administraŃiei de stat, ai marilor societăŃi de avocatură şi de insolvenŃă, ai
mediului de afaceri. Şi, desigur, reprezentanŃi ai comunităŃii bancare, de la cel mai înalt
nivel.
Vă mulŃumesc şi vă doresc o dezbatere fructuoasă!
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