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SEPA – plăţi fără frontiere

Allevo despre

Iniţiativa care s-a lansat la începutul anului 2008 avea să ne
permită efectuarea plăţilor în cadrul zonei Euro în aceleaşi
condiţii cu cele naţionale, un fel de Schengen pentru
instrumentele de plată. Bineînţeles că şi state non-euro din cadrul
Uniunii, printre care şi România, au aderat la această iniţiativă din
start. 
Conform estimărilor, care s-au dovedit a fi extrem de optimiste,
anul 2010 urma să fie momentul în care majoritatea plăţilor în
euro erau efectuate conform principiilor SEPA. Optimismul ne-a
cuprins şi pe noi – Allevo –, ca furnizori de soluţii de procesare a
instrumentelor financiare, şi în 2008 qPayIntegrator a fost prima
soluţie certificată SEPAReady de către SWIFT. Însă realitatea
brutală a fost că la sfârşitul anului 2010, mai puţin de 10% dintre
transferurile credit în euro erau „SEPA”.
Criza care a lovit sistemul financiar, business case-ul SEPA care nu
arată un impact pozitiv imediat asupra veniturilor băncilor şi
companiilor – ci dimpotrivă, lipsa unui termen limită impus de
organismele de reglementare, toate au fost cauze care au făcut
ca implementarea SEPA să tărăgăneze (la începutul lui 2012
procentul de migrare era de cca 24%). Anul 2012 avea să aducă
însă un suflu nou în proiect – Regulamentul UE 206/2012 sau
„regulamentul SEPA” – care extinde „teritoriul SEPA” la toate

statele membre nu doar la zona euro şi care impune termene limită, respectiv
februarie 2014 pentru zona euro şi octombrie 2016 pentru statele non-euro. 
Odată cu această reglementare, anul 2013 a devenit unul fierbinte pentru

bănci şi mai ales pentru companii, pentru că nu trebuie să uităm că SEPA se
referă la plăţi, nu la bănci care sunt doar un intermediar pe fluxul lor. În zona
euro, SCT (SEPA credit transfer) şi SDD (SEPA direct debit) sunt probabil cele
mai utilizate acronime în mediul financiar. Multe dintre conferinţele
organizate în mediul financiar bancar pun în discuţie modul în care se vor
efectua plăţile începând cu februarie 2014. Doar un exemplu, EBADay, unul

dintre cele mai importante evenimente organizate
de industria financiară europeană, care va avea loc
luna aceasta la Berlin, are ca temă „Towards a
Borderless World for Payments” şi majoritatea
subiectelor dezbătute în cadrul conferinţei se vor
referi la implementarea SEPA. Urmând tradiţia
stabilită în ultimii patru ani, Allevo va participa ca
expozant şi vom publica pe site-ul nostru impresii
şi imagini de la eveniment. 
Revenind în România, aţi putea spune: „2014 nu-i
pentru noi, iar 2016 e departe”. Aşa să fie oare?
Implementarea SEPA este un proces complex, care
se referă în primul rând la standardizarea

proceselor de încasări şi plăţi la nivel european, nu doar la utilizarea unor noi
formate de transfer a informaţiilor; SEPA este mult mai mult
decât implementarea ISO20022. La nivel de companie SEPA va
schimba modul actual de lucru – de la modi ficarea administrării
conturilor cu BIC şi IBAN la reorganizarea profilurilor de risc a
contrapartidelor datorită noilor reglementări europene privind

debitarea directă. Procesele şi sistemele utilizate de
departa mentele comerciale, achiziţii, resurse umane,
contabi litate sunt doar câteva din cele care vor trebui
reanalizate prin prisma implementării SEPA.
Nici la nivel de bănci implementarea SEPA nu este un
proces facil. Standardizarea end-to-end a fluxului de
plată va impune modificări ale proceselor şi sistemelor,
atât în ceea ce priveşte relaţiile bancă-companii, cât şi
cele interbancare. 
În România, utilizarea conturilor IBAN şi posibilitatea
folosirii standardelor SEPA pentru transferurile credit
interbancare în lei constituie un bun start în ceea ce
priveşte aderarea la termen la spaţiul „Schengen”
pentru instrumentele de plată, însă cursa e abia la
început. 
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Îmi aduc aminte, în urmă cu mai bine de 6 ani scriam cu oarecare entuziasm despre o
iniţiativă care părea că va schimba modul în care se efectuează plăţile la nivel european
şi implicit în România ca parte a UE, SEPA – Single Euro Payment Area. 

„Success 

is like a

science, 

if you have 

the right

conditions you

get the result.”

Oscar Wilde


