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SINGURUL EXPOZANT DIN ROMÂNIA
LA SIBOS 2009 HONG KONG
O dat` pe an, Sibos (Swift International Banking Operations
Seminar) adun` laolalt` actorii de prim rang ai industriei financiare,
pentru a crea oportunit`]i unice de interrela]ionare între aceste
entit`]i şi organiza]ii de profil. Anual, manifestarea reuneşte mii de
participan]i din aceast` industrie, reprezentând institu]ii financiarbancare comerciale şi de reglementare, operatori de sisteme centrale
de clearing, furnizori de aplica]ii specializate şi consultan]i.
De aceast` dat`, în 2009, Sibos s-a desf`şurat în perioada 14-18
septembrie la Hong Kong, unde România a fost reprezentat` printr-o
delega]ie format` din reprezentan]i ai B`ncii Na]ionale a României,
Asocia]iei Române a B`ncilor şi Transfond – ca participan]i, precum
şi de Business Information Systems (BIS) – ca furnizor cu stand
propriu, singura companie privat` româneasc` de profil, prezent`
constant la acest eveniment în ultimele 10 edi]ii.
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nc` din anul 1980, Sibos a devenit un eveniment anual exclusivist al comunit`]ii interna]ionale
financiar-bancare prin faptul c`
a) reuneşte managementul de
top (guvernatori, vice-guvernatori de b`nci centrale, preşedin]i, vicepreşedin]i de b`nci comerciale, directori
executivi de institu]ii financiar-bancare şi
corpora]ii), b) sunt aduse în discu]ie tendin]e ale industriei serviciilor financiare,
oportunit`]i şi provoc`ri c`rora aceast`
industrie trebuie s` le fac` fa]`.
Cu toate c` edi]ia din acest an s-a desf`şurat într-o perioad` dificil` pentru
industria financiar`, Sibos a înregistrat un
num`r mare (peste 5.500) de participan]i
– bancheri, manageri de investi]ii, brokeri, specialişti în trezorerii, profesionişti
în opera]iuni, reprezentând mari corpora]ii sau pie]e emergente. O a doua mare
categorie de participan]i au constituit-o
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reprezentan]ii din sfera furnizorilor de
aplica]ii, integratori de sisteme, exper]i în
activit`]i de clearing şi consultan]i.
Plenarele şi sesiunile Sibos au cuprins
teme de interes general, precum administrarea riscului financiar şi global, inova]ie
şi colaborare, tendin]e perturbatoare şi
tehnologii, peisajul economic global şi
impactul asupra industriei serviciilor
financiare, responsabilitatea social` corporatist` etc.
În cadrul expozi]iei Sibos, compania
Business Information Systems (BIS) a
avut un stand propriu, în care au fost
promovate produsele şi serviciile oferite
b`ncilor care au sau inten]ioneaz` s` îşi
deschid` opera]iuni în Europa.
Mesajul transmis de c`tre compania
româneasc` s-a focalizat pe prezentarea
unui lan] financiar compus din: furnizor
de solu]ii (BIS), institu]ii publice centrale
şi institu]ii de credit, pentru a demonstra
compatibilizarea activit`]ilor de pl`]i cu
ini]iativa SEPA reglementat` de EPC
(European Payment Council). BIS a
accentuat c` experien]a alinierii la
standardele SEPA a opera]iunilor de pl`]i
ale institu]iilor publice din România poate
fi „exportat`“, cu efecte benefice atât în
armonizarea mediului de pl`]i european,
cât şi în creşterea vizibilit`]ii României.
În data de 16 septembrie 2009, în cadrul
Sibos 2009, compania BIS a semnat un
acord de parteneriat cu firma SWIFT, un
aşa-numit „contract de agen]ie” care
prevede furnizarea de solu]ii complete de
mesaje clien]ilor comuni. Liniile de
business vizate sunt remiterile de bani
dinspre str`in`tate c`tre România, pl`]ile
de mare volum, arhitectura inovatoare
destinat` afacerilor corpora]ie-banc`
numit` Member Administered Closed
User Group MACUG/SCORE, solu]ii de
raportare a lichidit`]ii, de investigare a

excep]iilor, precum şi de integrare a
sistemelor bancare eterogene func]ional şi
tehnologic.
Semnatarii în]elegerii au fost Horia Beşchea, Directorul de Dezvoltarea Produselor Software al BIS şi Alan Raes, Chief
Executive EMEA, din partea SWIFT.
Prin participarea la conferin]a interna]ional` Sibos 2009 - Hong Kong, BIS a
continuat s`-şi consolideze pozi]ia de
competitor de succes pe pia]a Uniunii
Europene, produsele sale fiind aliniate
standardelor industriei financiare, dezvol-

tate prin utilizarea unor tehnologii de vârf
şi apreciate de vizitatori Sibos. Al`turi de
conformitatea SEPA certificat` de SWIFT,
au suscitat interes în cursul întâlnirilor şi
alte extensii ale qPayIntegrator, cum sunt
solu]ia pentru remiteri, solu]ia destinat`
automatiz`rii pl`]ilor pentru Alliance
Lite, precum şi solu]ia destinat` „Birourilor de Service“.
Pe perioada Sibos, blogul BIS destinat
discut`rii aspectelor legate de SEPA
(http://bisstandpoint.blogspot.com/) a
g`zduit un spa]iu de cronic` a experien]ei
tr`ite de delega]ia BIS pe durata conferin]ei, spa]iu care, deşi nu a înregistrat şi un
schimb activ de opinii, s-a dovedit cel pu]in de interes, dac` ne raport`m la num`rul
acceselor, care a întrecut orice aşteptare.
„Din perspectiva noastr`, aceast` edi]ie a
Sibos a fost un succes, atât prin prisma
semn`rii contractului cu SWIFT, în acest
moment o ini]iativ` unic` din punctul de
vedere al partenerului nostru (SWIFT),
cât şi prin atingerea obiectivelor generale
propuse – de asigurare a continuit`]ii
prezen]ei BIS ca juc`tor semnificativ în
spa]iul industriei financiar-bancare, dar şi
de consolidare a unei echipe capabile s`
comunice cu profesionişti ai pie]ei financiare din toate geografiile“, a spus Dan
Anghelescu, şeful echipei BIS pe durata
conferin]ei.
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SIBOS 2009,
UN REGAL
PE T|RÂM ASIATIC
F`r` putin]` de t`gad`, atmosfera comunit`]ii SWIFT,
reunit` anul acesta la Sibos, în Centrul Expozi]ional din
Hong Kong, a fost mult mai relaxat` decât în „lunea
neagr`” de acum un an, când pr`buşirea Lehman
Brothers a coincis cu momentul de deschidere a forumului
Sibos 2008 de la Viena. Dar relaxarea din acest an a fost
mai degrab` una aparent`.
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riza finaciar` r`mâne una
global`!”, a spus Yawar Shah,
preşedintele board-ului SWIFT.
„Nu cred c` exist` vreo
regiune de pe glob care s` nu
fi fost afectat` de criz` într-un fel sau altul.
Ca r`spuns, cred c` a sosit vremea s` ne
concentr`m pe clien]i, s`-i ascult`m şi s`-i
în]elegem cât mai bine”.
Când Lazaro Campos şi-a preluat func]ia
de CEO al SWIFT în aprilie 2007, el a fost
unul dintre vizionarii care s-au bazat şi au
contat din capul locului pe acest concept.
„Criza ne testeaz` acum pe fiecare, la
modul cel mai serios, în privin]a aten]iei cu
care ştim s` ne trat`m clien]ii”, a spus
Campos în deschiderea evenimentului.
Practic, nimic nu s-a schimbat din viziunea
ini]ial` a SWIFT, a punctat el. „Am lansat
ini]iative care adâncesc aşa-zisa noastr`
obsesie privind centricitatea asupra
clientului. De exemplu, am lucrat recent, cu
sprijinul a unui num`r de 20 dintre clien]ii
noştri de top, pentru a sonda opinia a peste
5.000 de persoane cu privire la gradul lor
de satisfac]ie asupra serviciilor noastre. În
paralel, am lansat solu]ii eficiente de
reducere a costurilor, care pun clientul în
centrul aten]iei noastre”, a mai ad`ugat
oficialul SWIFT.
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 Criz` cu mai multe fe]e
Atât Yawar Shah, cât şi Lazaro Campos au
subliniat c`, în timp ce prefacerile
economice din ultimul timp pot fi globale,
efectele lor sunt departe de a fi uniforme
pe glob. „Atunci când vorbim despre criz`,
cel mai adesea o privim fie din perspectiv`
european`, fie american`”, a spus Campos.
„Din perspectiv` asiatic`, ea arat` cu totul
altfel. Aici se întrev`d oportunit`]i. În
China, sentimentul este acela c` cea mai
rea parte a crizei a trecut în octombrie
2008. Dac` ne uit`m la organiza]iile din
Singapore şi Sydney, observ`m c` ele au
transformat recesiunea în oportunit`]i şi c`
toate acumuleaz` cote de pia]` importante
de la juc`torii majori”.
Shah a completat, la rândul s`u: „Fiecare
]ar` şi regiune se afl` într-o situa]ie diferit`.
Rata economisirii este diferit` şi ea în
spa]iul geografic, cum de altfel şi abilitatea
de a reveni se va deosebi mult. Aceast`
diversitate ridic` o obliga]ie particular` în
fa]a SWIFT”, a spus acesta. „Clien]ii noştri
se aşteapt`, pe bun` dreptate, s` fim al`turi
de ei în vreme de criz`. Ceea ce înseamn`
c` ei se aşteapt` din partea noastr` la
reduceri substan]iale de costuri, la mai
multe informa]ii automatizate legate de
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managementul riscului şi la un alt nivel de
flexibilitate din partea noastr` într-un
context economic neclar”. Mul]i, de
exemplu, trec prin schimb`ri majore în
abordarea business-ului, prin etape de
cesionare de ac]iuni sau achizi]ii. Cu to]ii
vor ca SWIFT s` fie apt s`-i sus]in`, a
subliniat preşedintele organiza]iei.
Oficialii SWIFT au demonstrat c` sunt
conştien]i de toate aceste aştept`ri. „Auzim
tot mai des c` majoritatea clien]ilor şi-ar
dori s` st`m cu ei la aceeaşi mas`, de
vreme ce mediul economic se schimb` atât
de dramatic. Nimeni nu ştie când va veni
sfârşitul crizei, dar în tot acest timp SWIFT
trebuie s` se dovedeasc` a fi un partner.
Marea provocare e aceea c` suntem un
partener de talie mondial`, care trebuie s`
fie în stare s` se ridice la nivelul aştept`rilor”, au spus aceştia.

 Shared services, o cerin]`
Aceiaşi oficiali au amintit şi faptul c` se
pune un accent tot mai mare pe servicii
comune. „Existau domenii în care, acum
doi ani, de exemplu, ni se sugera s` nu ne
interfer`m. Acum lucrurile stau exact
invers, suntem invita]i s` ne implic`m!”, a
ar`tat Lazaro Campos. „Ni se cere, practic,
s` cooper`m în domenii noi, pentru ca ei,
clien]ii, s` se poat` concentra mai bine pe
core-business-ul propriu”.
Pentru a se asigura c` îşi concentreaz`
corect energiile în aceste direc]ii, SWIFT a
pus la punct şi o nou` strategie lucrativ`,
SWIFT 2015. Board-ul SWIFT a decis s`
încurajeze formarea unor grupuri diverse
de practicieni şi exper]i. „Eu, personal,
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Yawar Shah,
pre[edinte, SWIFT

Lazaro Campos,
CEO, SWIFT

INNOTRIBE – UN CONCEPT FIERBINTE
Unul dintre cele mai inovative concepte promovate asiduu la Sibos 2009 a fost cel denumit
Innotribe – o colec]ie de programe care î[i propun
s\ aduc\ inovarea în comun ca [i curent nou [i
eficient în domeniul serviciilor financiare.
Cu siguran]\, cea mai activ\ comunitate din
domeniul swiftcommunity.net din ultimele luni a
fost Innotribe, „tribul inovatorilor”, o „pia]\
public\ deschis\”, unde beneficarii [i furnizorii de
idei se pot întâlni, schimba opinii [i unde pot g\si
c\i pentru a inova cot la cot. „Pl\nuim s\ extindem acest concept cu func]ionalit\]i îmbog\]ite
de re]ea social\, pentru a face din acesta un
forum larg al industriei”, a spus Kosta Peric, [eful
departamentului de inova]ie al SWIFT.
Ce a oferit Innotribe la Sibos 2009? Nimic altceva
decât prezent\ri, discu]ii tete-a-tete, workshopuri interactive SibosLab etc.
Innotribe este o nou\ abordare a SWIFT în cadrul
Sibos [i face parte din seria activit\]ilor orientate
spre stimularea inova]iei [i a colabor\rii între
membrii comunit\]ii financiare, chiar dac\ ace[tia
sunt parteneri sau competitori în pia]\. Linia
aceasta a fost adoptat\ înc\ din anii trecu]i, odat\
cu acceptarea re]elelor de socializare online
(LinkedIn, SWIFT Community, Facebook, MySpace etc.), a blogurilor [i a mecanismelor de microblogging (Twitter, Tumblr, Plurk, Squeelr, Jaiku
etc.), pentru crearea [i consolidarea încrederii
între parteneri, ]inta fiind ob]inerea unei pie]e
deschise spre nou [i spre colaborare.

conduc un grup care încearc` s` defineasc`
ce înseamn` servicii în comun în cazul
institu]iilor mari de credit; al]ii se specializeaz` pe alte domenii. Trebuie ca, astfel, s`
ghid`m spre eficien]` sute de mii de clien]i
care conteaz` pe SWIFT”, a spus Shah.

 Prima sc`dere SWIFT

în ultimii 37 de ani

Unul dintre efectele cele mai clare ale
recesiunii mondiale este acela c`, în anul
ce s-a scurs între congresele Sibos, a fost
înregistrat` prima sc`dere a volumului de
trafic SWIFT în ultimii 37 de ani. „În 12
luni, volumul pl`]ilor a sc`zut, ca şi cel al
împrumuturilor interbancare, cum s-a
întâmplat şi în cazul tranzac]iilor de pe
pia]a de capital. Singurul lucru care a
crescut a fost traficul titlurilor de valoare,
pentru c` mul]i dintre juc`tori şi-au revizuit
portofoliile. Toat` lumea a fost în
expectativ`, a dorit s`-şi cunoasc` clar
pozi]ia pe pia]`. Dac` investitorii obişnuiau
s` cear` rapoarte s`pt`mânale, acum ei au
ajuns s` le solicite de mai multe ori pe zi!
Dar, din decembrie 2008, chiar şi circula]ia
titlurilor de valoare s-a redus puternic. „Am
încheiat anul aproape de ]inta propus`, dar
asta mai degrab` datorit` evolu]iilor
anterioare, din septembrie şi octombrie”, a
m`rturisit public şeful SWIFT. „În ianuarie,
organiza]ia a înregistrat un minus de 4-5%
fa]` de aceeaşi perioad` a anului 2008.
Acum suntem cu o contrac]ie de 2-2,5% pe
12 luni, asta dup` o estimare de creştere de
9%. Un ecart de 11% ar ridica probleme
oricui!”, a mai spus Campos.
Criza şi-a spus cuvântul şi e de aşteptat ca
şi cifrele viitoare s` fie afectate. Din
fericire, SWIFT este, din punct de vedere
managerial, opera]ional şi tehnologic într-o
form` bun`. Contracararea descreşterii
traficului ar trebui s` fie o chestiune ce ]ine
mai degrab` de strategie decât de tactic`.
„SWIFT are datoria s` treac` la ajustarea

costurilor f`r` ca vreunul dintre clien]i s`
resimt` acest lucru. Avem s` ne urm`m
planul de a reduce cu 50% costurile
mesajelor c`tre clien]i în urm`torii cinci
ani!”, a anun]at CEO-ul SWIFT.
Atâta timp cât aten]ia clien]ilor se concentreaz` pe reducerea costurilor propriilor
tranzac]ii, Shah e de p`rere c` a venit
timpul ca SWIFT s`-şi extind` capabilit`]ile şi în afara industriei pe care o deserveşte în mod tradi]ional. În acelaşi timp,
sus]ine Campos, SWIFT trebuie s` fie sensibil` la capacitatea membrilor s`i de a
adopta solu]ii şi coordonate de management adecvate noilor condi]ii de pe pia]`.

 Sibos nu e SWIFT!
„Sibos înseamn` cu totul altceva decât
SWIFT”, a spus Shah. „Rolul SWIFT, cel
de zi cu zi, nu e acela de a crea agita]ie în
camerele de consiliu ale firmelor. El
func]ioneaz` ca un departament financiar,
exact şi continuu, f`r` ca cineva s` bage
asta în seam` în mod special.
La rândul s`u, Sibos e cu totul altceva: e
frenetic şi vibrant. Unde altundeva s`
participi pentru a avea dezbateri deschise
pe subiecte ce oscileaz` de la tranzac]ii
bancare c`tre risc şi lichidit`]i la nivel
mondial, de la solu]ii ale furnizorilor şi
pân` la modele de business ale vendorilor?
Unde altundeva, decât la Sibos?”, s-a
întrebat retoric bossul SWIFT.
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