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Primul SWIFT Business Forum
din România
Pentru a identifica [i marca noi solu]ii de traversare a
crizei, SWIFT, Asocia]ia Român` a B`ncilor, Business
Information Systems [i Institutul Bancar Român au
organizat pe 15 septembrie 2010 prima edi]ie a SWIFT
Business Forum Romania, eveniment care a avut loc în
Aula Institutului Bancar Român [i care s-a concentrat pe
tematica managementului pl`]ilor [i lichidit`]ilor.
Forumul, al c`rui unic partener media a fost revista „eFinance”, [i-a propus s` g`seasc` r`spunsuri la întreb`ri
provocatoare pe timp de recesiune: Cum se poate
asigura vizibilitatea total` [i în timp real a numerarului?
Cum poate fi identificat [i administrat riscul de
lichiditate? Cum pot fi optimizate fluxurile financiare?
Cum poate deveni mai eficient` comunicarea
informa]iilor financiare între b`nci [i corpora]ii?
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The Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication (SWIFT) este una dintre
principalele organiza]ii mondiale care activeaz` în
domeniul securit`]ii tranzac]iilor bancare
electronice.
Re]eaua SWIFT reprezint` un sistem de comunicare
care se bazeaz` pe principiul transmiterii reciproce
de informa]ii între dou` b`nci sau între doi
participan]i oarecare. Banca ini]iatoare a trimiterii
mesajului [i cea destinatar` (receptoare a
mesajului) nu se afl` în leg`tur` direct`, mesajul
fiind transmis prin intermediul centrului de operare
la care este racordat` ]ara din care acesta porne[te.
Practic, SWIFT s-a înfiin]at în 1973, în Belgia, ca o
societate privat` pe ac]iuni, non-profit, prin
participarea a 239 de b`nci din 15 ]`ri. Scopul
acestei companii a fost, de la începuturi, acela de
a oferi institu]iilor financiare din întreaga lume
servicii de transfer rapid de fonduri pe o baz`
standardizat`. În timp, SWIFT a devenit unica
fereastr` de conectare a zonelor caracteristice
categoriilor de pl`]i electronice, care permite
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b`ncilor comerciale [i institu]iilor financiare s`-[i
optimizeze costurile, întrucât pune la dispozi]ia
acestora un singur canal de comunica]ie, un singur
standard [i numeroase solu]ii pentru derularea
instruc]iunilor de plat`.
România a putut s` adere la SWIFT abia în 1990,
reu[ind s` transmit` primul mesaj în re]ea abia la
7 septembrie 1992. Startul pentru intrarea în SWIFT
s-a dat pentru patru b`nci, România devenind cea
de-a 84-a ]ar` intrat` în familia SWIFT.
Din septembrie 1992, comunitatea româneasc` s-a
l`rgit continuu, în afara b`ncilor comerciale, care
sunt toate membre SWIFT, existând [i al]i membri
sau participan]i, precum Trezoreria statului, Ministerul Finan]elor, Transfond [i Banca Na]ional`.
Între timp, multe alte organiza]ii au în]eles s` devin` participan]i, ultima fiind Depozitarul Central.
Evenimentul a fost deschis de gazda conferin]ei,
Petru Rare[, pre[edintele executiv [i directorul
general al Institutului Bancar Român, [i s-a bucurat
de salutul vicepre[edintelui Asocia]iei Române a
B`ncilor, Steven van Groningen, precum [i al
[efului SWIFT pentru Europa Central` [i de Est,
Christian Kothe.
Evenimentul a fost urm`rit de peste 60 de
reprezentan]i ai managementului [i personalului
din departamentele de opera]iuni, pl`]i [i decont`ri, trezorerie ale institu]iilor de credit, precum [i
departamentele de trezorerie ale companiilor.
În esen]`, mesajul SWIFT este clar: poate asigura
servicii nu doar b`ncilor corespondente [i celor
centrale, ci [i corpora]iilor care deschid ochii la
timp s` vad` beneficiile aduse de un partener
notoriu, global, de maxim` încredere.

Înv`]`minte [i concluzii
În prima sa prezentare, oficialul PwC, Thierry
Lopez, s-a referit pe larg la riscurile unui
management ineficient al lichidit`]ilor în
economiile aflate în schimbare. „Istoria recent`
arat` c` lipsa lichidit`]ilor poate cauza dispari]ia
unei organiza]ii chiar [i atunci când aceasta e
solvabil`”, a spus acesta. S-a vorbit detaliat despre
riscul de lichiditate în contextul politicii monetare
europene, având o aten]ie particular`, concentrat`
pe sistemul bancar. Expertul luxemburghez a
punctat în fa]a asisten]ei am`nunte despre
viitoarele prevederi ale Acordului Basel III [i despre
schimb`rile pe care acesta le va aduce în anii
urm`tori. „Criza recent` din sectorul financiar a
descoperit sl`biciuni fundamentale în cadrul
managementului riscurilor aplicat în multe institu]ii
de credit de pe glob. Pentru a reduce
magnitudinea unor posibile alte viitoare crize,
Comitetul de la Basel a decis unele norme de
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aplicat pe termen îndelungat, printre care [i un
standard global de lichiditate minim`. Aici vorbim
despre rata de acoperire a lichidit`]ilor pe 30 de
zile, despre rata finan]`rilor net stabile, doi
indicatori care vor intra curând în aten]ia b`ncilor”,
a explicat Thierry Lopez.
Catherine Banneux, Senior Market Manager în
cadrul SWIFT, a încercat s` r`spund` unei întreb`ri:
Se preg`tesc b`ncile pentru implementarea unor
noi cadre de reglementare a riscurilor lichidit`]ilor?
Pentru aceasta, a f`cut referire la rezultatele unui
studiu de pia]` realizat de SWIFT în iunie 2010, cu
ajutorul a 255 de trezorieri [i manageri de risc din
diverse institu]ii financiare. Concluzia? Peste 80%
dintre b`nci investesc deja în îmbun`t`]irea
managementului riscului lichidit`]ilor. Mai mult,
un procent de 60% din institu]iile din Europa
Central` [i de Est au astfel de preocup`ri, cea mai
mare concentrare f`cându-se pe riscurile de
lichiditate, care pot fi evitate în mare m`sur`
rapoartele SWIFT intra-day.
Judit Baracs, Manager Payments Markets Initiatives
Central & Eastern Europe în cadrul SWIFT, s-a
referit la infrastructura actual` a pie]ei în contextul
unui management mai bun al riscurilor, la
func]ionalit`]ile sistemelor de top de decontare pe
baz` brut` (RTGS – Real Time Gross Settlement), la
sistemul transeuropean automat de transfer rapid
cu decontare pe baz` brut` în timp real (TARGET2)
[i la capabilit`]ile modulului ICM al SWIFT (Information and Control Module), precum [i la beneficiile substan]iale aduse de SWIFT partenerilor s`i.
Stephen Kraft, SWIFT Country Manager România,
a venit cu o contribu]ie extrem de interesant`
legat` de accesul tot mai mare al corpora]iilor la
SWIFT. Dup` integrarea b`ncilor în re]eaua SWIFT
în 1973, s-au petrecut, istoric vorbind, multe

„adop]ii” în timp. În 1998 au fost integrate trezoreriile, apoi, în 2001, grupurile închise de utilizatori
administrate de un partner SWIFT (cunoscutele
MA-CUG), [i s-a ajuns la sistemul SCORE – The
Standardised Corporate Environment, bazat pe un
grup închis administrat de SWIFT. „Tot mai multe
firme descoper` avantajele nete pe care noi le
oferim. La finalul lunii iunie 2010, în sistemul SWIFT
erau deja înscrise 642 de corpora]ii, cele mai multe
din EMEA – 69%. Num`rul acstora este în cre[tere
continu`, ca [i num`rul de mesaje SWIFT”, a spus
acesta.
Masa rotund` final` a zilei a fost deschis` de
Corina Mihalache, consultant de business în cadrul
companiei Business Information Systems, care a
prezentat o perspectiv` extrem de interesant`
asupra dezvolt`rii solu]iei qpPayIntegrator, proprie
firmei BIS. Audien]a a putut în]elege evolu]ia
acestei solu]ii de la stadiul de hub de pl`]i, felul în
care solu]ia a câ[tigat ulterior capabilit`]i de
business, apoi altele noi, orientate spre client, pân`
la cele de azi, când qpPayIntegrator a devenit o
platform` comun`, cu aplica]ii pratice dintre cele
mai diverse.
Una dintre acestea se refer` la remiterile de bani
f`cute de muncitorii str`ini din str`in`tate. „SWIFT
a intrat pe aceast` pia]`, încercând s` devin` o
alternativ` viabil` la marile firme dedicate trasferurilor de bani la nivel mondial, precum Western
Union [i MoneyGram. BIS sus]ine acest demers al
SWIFT exact prin solu]ia sa, qpPayIntegrator”, a
punctat Ruud van der Horst – un consultant
independent din Olanda, ]ar` unde func]ioneaz`
un sistem de micropl`]i procesate în Amsterdam
pentru remiterile c`tre Kenya, Tanzania [i Uganda.
Rodica Tuchil`, pre[edintele grupului român de
utilizatori SWIFT a tras, în final, câteva concluzii de
valoare, subliniind beneficiile sistemului SWIFT
pentru b`nci: acoperirea extins` (accesul direct la
comunitatea financiar` interna]ional` [i clien]i,
vizibilitate în tranzac]ii, reducerea riscului de a lucra
cu un corespondent unic sau alternativ), cre[terea
eficien]ei opera]ionale (ra]ionalizarea canalelor de
comunica]ii, automatizare, procesarea integrat`,
reducerea costurilor de operare), cre[terea calit`]ii
serviciilor oferite clien]ilor, securitate [i disponibilitate.
Nu în ultimul rând, au fost sintetizate [i beneficiile
aduse de SWIFT corpora]iilor care în]eleg s` devin`
membri ai re]elei SWIFT: vizibilitate global` a
fondurilor, costuri mai mici ale tranzac]iilor
financiare prin utilizarea unui canal unic, cre[terea
securit`]ii [i abilitatea de a controla ini]ierea
pl`]ilor, conformitate cu reglement`rile, precum [i
reducerea opera]iunilor de administrare pentru
documentarea [i între]inerea proceselor.
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