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Avansul pieței împrumutului sindicalizat va alimenta noi oportunitați de business.
Elena Iacob, partener ZRP: Exista perspective foarte bune de creștere datorita
investițiilor planificate în domeniul energiei și al infrastructurii

Bancheri locali, investitori și avocați au participat la primul seminar privind împrumuturile sindicalizate de
pe piața locala, organizat recent de firma de avocatura Zamfirescu Racoți & Partners împreuna cu Loan
Market Association (LMA), vocea autorizata a pieței împrumuturilor sindicalizate din Europa, Orientul
Mijlociu și Africa (EMEA). Evenimentul a oferit oportunitați fara precedent jucatorilor cheie de pe piața,
care au putut, astfel, sa interacționeze cu vorbitori de nivel înalt, ce au prezentat analize despre cum va
evolua piața împrumuturilor sindicalizate locale.
"În ultimii ani, împrumuturile sindicalizate s-au confruntat cu presiuni venite din mai multe direcții – fie ca vorbim
de turbulențe politice, de volatilitate economica sau de criza financiara, însa piața locala este în creștere și exista
perspective foarte bune pentru a crește și mai mult, datorita investițiilor planificate în domeniul energiei și al
infrastructurii. Bancile și investitorii instituționali redefinesc piața cu soluții creative de finanțare și revizuiesc
modelele de afaceri, împingând industria pe calea schimbarilor. În acest context, a fost oportun sa discutam
provocarile și perspectivele pieței și, astfel, am abordat LMA, pentru a ajuta la reunirea actorilor-cheie de pe
piețele de împrumut sindicalizate primar și secundar din EMEA ", a declarat Elena Iacob, partener al ZRP și
co-coordonator al departamentul Banci & Finanțe.
”Întotdeauna salutam oportunitatea de a vizita țari noi în care se extinde comunitatea de membri ai LMA. Am fost
încântați sa-i susținem pe avocații de la Zamfirescu Racoți & Partners în organizarea acestui eveniment la
București, primul de acest fel în România. Am fost foarte mulțumiți de numarul celor care au participat și de
gradul mare de implicare. Evenimentul a oferit un loc ideal, pentru a discuta atât despre piața locala, cât și despre
cea europeana de împrumuturi, dar și pentru a sublinia rolul important pe care îl joaca Asociația noastra în
promovarea acestui tip de produs", a comentat Nicholas Voisey, Director General al LMA.
Principalele concluzii ale discuțiilor au fost:
• Exista lichiditate pe piața, iar împrumutul, în ciuda tuturor creșterilor și a scaderilor pe care le-a înregistrat
economia în ultimii ani, ramâne un instrument de finanțare viabil;
• Data fiind lichiditatea interna și diversificarea din ce în ce mai mare a surselor de finanțare, cum ar fi investițiile
în titluri de valoare, IPO-urile și IFI, mediul va fi in continuare favorabil celor care vor apela la împrumuturi.
• Piața locala este suficient de mare încât sa acopere cu ușurința majoritatea finanțarilor locale pe termen scurt; în
schimb, tranzacțiile mari ar putea atrage atenția bancilor internaționale;
• Brexit-ul va aduce provocari și în zona bancara, dar exista prevederi care abordeaza problema schimbarii
creditorilor.
• Prima majorare a ratei cheie este așteptata în cel de-al doilea trimestru al anului 2018. Excedentul de lichiditate –

page 1 / 2

www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2017-12-07 13:19:26

înasprirea condițiilor prin reducerea numarului de credite neperformante este așteptat în trimestrul 4 al anului
2017, înaintea majorarii ratei cheie în trimestrul II din 2018;
• Rolul agentului de garanție, ca punct unic de contact între parțile financiare (creditori, banci emitente, alți
creditori) și debitori (debitor, parinte) se consolideaza și devine tot mai complex;
• Îmbunatațirea legislației este o necesitate pentru o structurare mai flexibila a tranzacțiilor financiare-bancare
securizate.
Zamfirescu Racoti & Partners (ZRP) este acreditata ca una dintre cele mai importante societati de avocatura din
România, oferind servicii de asistenta juridica atât în sfera litigiilor si a arbitrajului, cât si în domeniul avocaturii
de business si al consultantei fiscale.
ZRP are o echipa de 53 de avocați, dintre care opt asociati – Calin-Andrei Zamfirescu, Ioana Racoti si Stan
Tîrnoveanu – asociati fondatori, Cosmin Vasile (asociat coordonator), Anca Danilescu (asociat senior), Elena
Iacob, Alina Tugearu si Antoniu Obancia (asociați) și un asociat of counsel – Valerian Cioclei.
Loan Market Association (LMA) are ca obiectiv principal îmbunatațirea lichiditații, a eficienței și a transparenței
pe piețele de credite sindicalizate primare și secundare din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA). Prin
stabilirea unor practici de piața sanatoase, acceptate pe scara larga, LMA urmarește sa promoveze împrumutul
sindicalizat ca unul dintre produsele cheie disponibile pentru debitorii din regiune.
Ca și voce autorizata a pieței împrumuturilor sindicalizate din cadrul EMEA, LMA lucreaza cu creditori, firme de
avocatura, debitori și autoritațile de reglementare pentru a educa piața despre avantajele împrumutului sindicalizat
și pentru eliminarea barierelor la intrarea noilor participanți.

page 2 / 2

