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Deloitte: România domina piața transferurilor de portofolii de credite
neperformante din regiune

În contextul în care vânzarile de portofolii de credite reprezinta o metoda tot mai frecventa de
dezintermediere (“deleveraging”), acestea continua sa fie un element strategic pentru banci.
În acest context, piața portofoliilor de credite neperformante din regiune a câștigat teren în 2015, iar România
apare în topul regional al Europei Centrale și de Est, cu vânzari estimate (ce includ tranzacții în derulare la sfârșitul
anului) la 2,5 miliarde EUR, potrivit studiului Deloitte Deleveraging Europe 2015-2016.
“Daca comparam volumul creditelor neperformante (“NPL”) tranzacționate în România în ultimii doi ani cu
celelalte țari din regiune, putem spune cu certitudine ca România se numara printre cele mai active țari din
regiune”, a spus Radu Dumitrescu, Director consultanța financiara Deloitte România.
“Potrivit studiului Deloitte, un numar de tranzacții inițiate la finalul anului trecut sunt în continuare în derulare și
acestea vor reprezenta factorul-cheie ce va influența tendințele pieței din acest an”, a adaugat Dumitrescu.
Efervescența în activitatea de tranzacționare a creditelor neperformante se reflecta și în evoluția documentației
contractuale folosita în acest tip de tranzacții.
“Chiar daca la momentul actual nu putem vorbi despre un 'standard de piața' propriu-zis în ce privește contractele
de transfer de portofolii, avocații și consultanții financiari implicați în multiple tranzacții de tip NPL au dezvoltat
un set de 'bune practici'. Aceasta abordare este de altfel comuna și altor jurisdicții, în care contractele cu transferuri
de portofolii tind sa fie adaptate, concepute și negociate în conformitate cu specificul fiecarei tranzacții în parte,
avându-se în vedere bunele practici locale și internaționale. Aceasta abordare poate fi ușor diferita în tranzacțiile
prin care se transfera expuneri individuale mari de credite neperformante (nu portofolii), cazuri în care standardul
dezvoltat de catre Loan Markets Association (LMA) poate reprezenta un bun punct de plecare pentru redactarea
contractului de cesiune”, a spus Andrei Burz-Pînzaru, Partener Reff & Associații, societatea de avocați
reprezentând rețeaua internaționala de avocați Deloitte Legal în România.
Studiul Deloitte arata ca, în 2015, cei mai activi cumparatori din CEE au fost Deutsche Bank, Kredyt Inkaso,
Kruk și APS. Printre cei mai activi vânzatori s-au numarat Banca Comerciala Româna (BCR), Unicredit Țiriac
Bank (România) și Piraeus România.
Principalele concluzii Deloitte Deleveraging Europe 2015-2016:
• România ramâne cea mai activa piața din CEE și se estimeaza ca va continua sa ramâna așa și în 2016
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• La nivelul CEE, tranzacțiile încheiate în 2015 au ramas în linie cu nivelurile înregistrate în 2014
• Un numar de tranzacții inițiate la finalul lui 2015 în CEE sunt înca în derulare și vor influența în mod
determinant tendințele pieței din acest an
• Tranzacțiile eșuate nu ajuta la dezvoltarea pieței, iar investitorii manifesta anumite rețineri în ce privește
probabilitatea finalizarii tranzacțiilor
• Stabilirea unei platforme de deservire a portofoliilor garantate dupa achiziție este una dintre preocuparile
importante pentru mulți investitori internaționali
• Investitorii regionali se concentreaza pe construirea unor relații cu investitorii internaționali carora le lipsește
experiența în regiune, dar au capitalul necesar de a achiziționa portofolii mai mari, și care sunt interesati sa
acceseze aceasta piața
• Schimbarile legislative și impactul creanțelor scoase în afara bilanțului ca urmare a ultimelor runde de exericiții
AQR au condus la micșorarea diferenței de preț dintre asteptarile cumparatorilor și vânzatorilor de credite
neperformante (NPL)
• Se așteapta ca Slovenia și Croația sa înregistreze creșteri substanțiale în activitatea tranzacționala în 2016
Raportul integral Deloitte poate fi accesat aici.
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