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SEPA – la un pas de linia de sosire

Allevo despre

Octombrie 2016 este termenul limită şi pentru actorii pieţelor

financiare – fie ei instituţii bancare, de plată, administraţii publice

sau companii – din ţările non-euro să fie conformi cu

reglementările în domeniul procesării instrucţiunilor de plată;

este momentul în care la nivelul Uniunii Europene vom putea

spune că SEPA – single euro(pean) payment area este o realitate.

Dar sunt pregătiţi actorii pieţei financiare din România pentru

octombrie 2016? Nu voi încerca în acest articol o radiografie a

statusului implementării acestei iniţiative, ci doar să reiterez

importanţa acestei iniţiative.

SEPA a fost considerată vreme îndelungată o iniţiativă a

sistemului bancar, mai corect spus, o iniţiativă ce trebuia pusă în

practică de instituţiile financiare, beneficiarii finali fiind însă

clienţii acestora – companii şi indivizi. Dacă pentru indivizi SEPA

aduce beneficii (posibilitatea pentru consumatorul european de

a efectua plăţi în aceleaşi condiţii indiferent de locul în care se

află) implicit, fără a fi necesară implicarea proprie, nu la fel este şi

în cazul companiilor. 

Reglementările SEPA se referă şi la companii – schemele şi

regulile fiind obligatoriu de implementat şi de către acestea şi

termenul este octombrie 2016. 

Astfel, pentru pregătire apar întrebările:

1. Este demarat în cadrul companiei un proiect SEPA?

2. Există o analiză a impactului SEPA asupra proceselor şi procedurilor

interne?

3. Sunt aplicaţiile interne pregătite să furnizeze cereri de plată şi/sau de

debitare directă conforme?

4. A fost stabilit un program de testare internă?

5. A fost stabilit un program de testare cu băncile partenere?

Fiecare dintre punctele de mai sus reprezintă etape esenţiale în vederea

pregătirii companiilor pentru conformitatea cu reglementările SEPA. 

Reglementarea modului în care tranzacţiile financiare se realizează, deşi

implementată la nivelul instituţiilor financiare, reprezintă o noutate pentru

companii.

Modul în care se realizează dialogul în mod „automat” între companii şi

băncile partenere este extrem de diferit, instituţiile financiare având fiecare

propriile cerinţe. O parte importantă a iniţiativei SEPA o reprezintă impunerea

unui unic mod de comunicare între companii şi instituţiile financiare prin

utilizarea standardului ISO20022 în ceea ce priveşte iniţierea cererilor de

plată, respectiv de debitare directă. 

Pentru instituţiile financiare mult mai obişnuite cu utilizarea diverselor

standarde de comunicare, cel puţin la nivel interbancar, implementarea unui

standard SEPA şi la nivelul relaţiei cu clienţii putem spune că nu reprezintă o

noutate, multe declarând finalizarea proiectelor de implementare SEPA – atât

la nivel interbancar, cât şi la nivel client-bancă. 

Din punct de vedere al companiilor, procesul de implementare a unui

standard este de asemenea unul laborios, asemănător cu învăţarea unei limbi

străine, şi presupune o pregătire temeinică şi mult exerciţiu. Într-un limbaj

mai tehnic ar putea fi tradus prin: analiză de impact, definire cerinţe,

actualizare/achiziţie, implementare şi testare. 

Având în vedere termenul impus de reglementare, respectiv octombrie 2016,

vă propunem să aveţi în vedere, pe lângă actualizarea tuturor aplicaţiilor

interne pentru conformitate SEPA, două noi alternative:

1. utilizarea unui convertor care să traducă cererile actuale

de plată în noul limbaj SEPA – aceasta ar putea fi o soluţie

temporară care ar asigura doar conformitatea cu

standardele, fără a beneficia însă de utilizarea unui limbaj

unic;

2. utilizarea unei soluţii de centralizare a cererilor de plată,

indiferent de formatul/standardul utilizat de aplicaţiile

actuale, soluţie conformă cu reglementările SEPA.

Beneficiile aduse de implementarea unei astfel de soluţii se

referă nu doar la conformitatea cu reglementările, ci şi la

cele corespunzătoare centralizării într-o fereastră unică a

tuturor tranzacţiilor financiare în relaţia cu băncile

partenere, respectiv raportare şi management lichiditate,

reconciliere etc.

Pentru ambele alternative vă propun şi un nume FinTP: soluţia

pentru procesarea tranzacţiilor financiare dezvoltată de Allevo

care asigură, prin funcţionalităţile sale, atât conformitatea cu

standardele SEPA, cât şi centralizarea tuturor tranzacţiilor

financiare.

Corina Mihalache, CEO

Vreme îndelungată s-a dezbătut subiectul creării unei zone unice de plăţi la nivel
european; a fost nevoie de aproape 8 ani pentru pregătirea şi lansarea, în februarie
2008, a celui mai de amploare proiect pentru standardizarea modului în care se
efectuează plăţile la nivel european şi tot de 8 ani pentru a se implementa.


