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Dominanţa plăţilor de mică valoare
Industria plăţilor interbancare non-card din România este dominată la ora actuală, în ceea ce priveşte
numărul de operaţiuni, de plăţile de mică valoare. Dintre acestea, operaţiunile cu ordine de plată deţin
ponderea în totalul plăţilor electronice fără card din ţara noastră.
Sistemul de procesare a plăţilor interbancare
de mică valoare (sub 50.000 lei) din România
(SENT) a împlinit recent un deceniu de la
lansare. 13 mai 2005 a reprezentat pentru România alinierea la standardele europene în domeniul
plăţilor. Intrarea în funcţiune a sistemului SENT
a adus o serie de avantaje comparativ cu
procesarea manuală a plăţilor interbancare cu
ordin de plată şi debit direct: viteză sporită, un
plus de siguranţă şi tarife mai reduse. SENT
reprezintă peste 95% din plăţile efectuate într-o
zi între băncile din România, cu ordine de plată,
debite directe şi instrumente de debit.
În primul trimestru al acestui an au fost
înregistrate în România peste 17,3 milioane de
operaţiuni de plată de mică valoare, în sumă
totală de aproape 66 mld. lei, dintre care 54,2
mld. lei au reprezentat ordine de plată. Statistica
dovedeşte că s-a păstrat trendul de creştere din
2014, când plăţile de mică valoare au fost cu
10,5% mai mari faţă de 2013. „Majorarea volumelor plăţilor de mică valoare se datorează, pe
de o parte, îmbunătăţirii stării economiei româneşti, iar pe de alta tendinţei deja recunoscute de
creştere a gradului de utilizare a mijloacelor de
plată electronice (transferuri bancare), care încep
să înlocuiască treptat tot mai multe operaţiuni cu
numerar. În ceea ce priveşte evoluţia volumelor
plăţilor în euro, naţionale şi transfrontaliere, în
2014 sistemul a procesat încasări şi plăţi
naţionale şi transfrontaliere în valoare de peste
44 mil. euro”, informează pentru revista noastră
Mirela Raţiu, Director al TransFonD, instituţia
recunoscută drept operatorul tehnic al Sistemului
Electronic de Plăţi din ţara noastră.

Migrarea la SePA
În zona euro, industria plăţilor a fost marcată
în ultimii doi ani de migrarea la standardele
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schemelor de plată „Single Euro Payment Area”
– SEPA. Pentru ţările non-euro, deci şi România,
termenul-limită de migrare la standardele SEPA
a fost stabilit pentru finalul lunii octombrie 2016.
În acest context, TransFonD a demarat încă din
2010 un program de modernizare a infrastructurii de plăţi interbancare, adaptată cerinţelor
Uniunii Europene. Programul a cuprins trei
componente: procesarea ordinelor de plată în
format SEPA în lei (Credit Transfer), finalizată şi
intrată în producţie în noiembrie 2012, procesarea ordinelor de plată în euro, naţionale şi transfrontaliere, operaţională din decembrie 2013, şi
procesarea debitelor directe interbancare în
format SEPA, atât în lei cât şi în euro, ce va fi
însoţită de un serviciu adiţional – Registrul Unic
al Mandatelor – componentă ce urmează a fi
finalizată la 31 martie 2016. Aşadar, şi în
România s-au făcut paşi importanţi în domeniu
prin introducerea serviciului de procesare a
plăţilor în euro, componentă distinctă a Sistemului Electronic de compensare pe bază netă,
administrat de TransFonD. Noul serviciu permite
respectarea standardelor SEPA, respectiv o
efectuare a plăţii în aceeaşi zi în care a fost ordonată sau cel mult în ziua următoare, performanţă valabilă atât pentru plăţile între rezidenţi,
cât şi pentru cele transfrontaliere, în cadrul UE.
Cât priveşte Registrul Unic de Mandate,
serviciu adiţional al componentei Debit Direct,
acesta va fi un instrument de gestionare
centralizată a mandatelor de debitare directă,
care va schimba substanţial modul de emitere şi
gestionare a mandatelor de debitare directă
interbancară, cu beneficii atât pentru bănci cât şi
pentru clienţii acestora – colectorii de plăţi prin
debitare directă şi plătitorii de facturi. Avantajul
principal al acestui serviciu cu valoare adăugată
pentru consumatorul de servicii financiare constă
în faptul că plătitorul nu trebuie să semneze şi să
transmită mandatul decât o singură dată, datele

de mandat fiind transmise automat, prin sistem,
celorlalte părţi interesate (fără ca debitorul să fie
obligat să se prezinte şi la creditor şi la banca sa).
Ulterior, datele din mandatele de debitare directă
vor servi ca bază pentru validarea tuturor instrucţiunilor de debitare directă, eliminând practic
riscul de debitare neautorizată şi conferind astfel
mai multă încredere plătitorilor.
La solicitarea Asociaţiei Române a
Băncilor, TransFonD a fost iniţiatorul proiectului de implementare a standardelor schemelor
de plată SEPA. Avantajele schemelor SEPA
pentru plăţile în lei, respectiv în euro, ţin în
primul rând de faptul că acestea facilitează în
mai mare măsură automatizarea, de către bănci,
a proceselor interne de reconciliere şi a celor
legate de tratarea excepţiilor în materie de plăţi.
În contextul în care, pentru plăţi în euro, băncile
româneşti vor trece la standardul SEPA, va
trebui să fie asigurat acelaşi standard şi pentru
plăţi în lei, ceea ce ar simplifica procesele la
nivelul băncii. Infrastructura de plăţi interbancare, atât la nivel central cât şi al fiecărui participant care va trece la plăţi în lei la standarde
SEPA, va fi pregătită pentru nevoile generate de
adoptarea monedei unice, indiferent când se va
produce aceasta.

infrastructură
pan-europeană, în 2016

De la intrarea în producţie şi până în prezent,
numărul instituţiilor de credit care utilizează
componenta de procesare a plăţilor în euro a
crescut, acesta ajungând în prezent la şapte. În
ceea ce priveşte interoperabilitatea sistemului
SENT cu alte case de compensare europene, în
prezent TransFonD este implicată în procesul de
creare a unei infrastructuri pan-europene
(European Clearing Company – ECC), care va
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asigura interoperabilitatea centralizată pentru
plăţi în euro transfrontaliere între membrii
asociaţiei European Automated Clearing House
Association – EACHA. Scopul ECC este acela
de a furniza cadrul şi soluţia pentru asigurarea
ridicării aranjamentelor de interoperabilitate
EACHA la un nivel superior, într-un model de
interoperabilitate adecvat încheierii migrării la
standarde SEPA a plăţilor comerciale (de retail)
în euro, prin crearea unei „case de compensare a
caselor de compensare”. După aderarea la
sistemul ECC, TransFonD va avea acces la un
serviciu de interoperabilitate şi va oferi
participanţilor la sistemul SENT soluţii cu un
grad crescut de adresabilitate pentru procesarea
plăţilor în euro cu partenerii din Uniunea
Europeană. Este estimat că legătura României cu
această infrastructură va fi realizată la începutul
anului viitor, astfel încât interoperabilitatea
serviciului de plăţi în euro va fi extinsă, într-o
primă etapă (primul semestru din 2016), către
următoarele pieţe: Italia, Germania, Grecia,
Olanda, Germania, Spania, Italia, Polonia şi
Austria. În următoarea etapă de dezvoltare a
ECC (al doilea semestru al anului viitor),
obiectivul îl constituie interconectarea sistemelor
de compensare ECC şi Casa de compensare paneuropeană (utilizată de 125 de bănci cu relevanţă
europeană sau globală), astfel încât, înainte de 31
octombrie 2016 – termenul-limită pentru
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migrarea la instrumentele de plată în euro pentru
ţările din zona non-euro – TransFonD să poată
oferi participanţilor săi un grad de adresabilitate
de 100%. Prin participarea la ECC se urmăreşte
lărgirea cadrului de interoperabilitate şi pentru
alte servicii cu valenţe de extindere paneuropeană: plăţi instantanee, facturi electronice,
mandate electronice de debit direct ş.a. „Odată
cu extinderea interoperabilităţii, avem convingerea că tot mai multe bănci vor adera la sistemul
de procesare a plăţilor în euro”, subliniază
aceeaşi sursă TransFonD.
Până în prezent, schema SEPA a fost adoptată în România de 29 de bănci, ca participanţi
direcţi, şi de doi participanţi direcţi nedecontatori. Pe viitor, inclusiv instituţiile de plăţi nonbancare vor deveni un participant activ al pieţei
plăţilor electronice locale şi un concurent al
serviciilor similare furnizate de bănci. „În
România mai sunt paşi importanţi de parcurs în
bancarizarea serviciilor populaţiei şi afacerilor
până când se va putea discuta de o piaţă a plăţilor
electronice interbancare suficient de adâncă încât
competiţia să aibă efecte vizibile şi rapide.
TransFonD a demarat analiza dezvoltării de
servicii adiţionale celor clasice de plăţi oferite
până în prezent pentru a acoperi, în parteneriat cu
băncile, nevoile generate de piaţă şi de
consumatorii finali, atât persoane fizice cât şi
operatori economici”, arată Mirela Raţiu.

2,15

65.944,42

În concluzie, în România, 2015 este anul în
care se lucrează la finalizarea implementării
standardelor SEPA, atât pentru plăţile în lei, cât
şi pentru cele în euro, cu atragerea cât mai multor
instituţii financiar-bancare în utilizarea lor. În cei
zece ani de funcţionare, SENT a asigurat
băncilor comerciale din România infrastructura
necesară pentru onorarea solicitărilor, venite din
partea clienţilor proprii, de procesare a plăţilor
interbancare de mică valoare fără card. În tot
acest interval de timp a avut loc şi o campanie de
reducere a comisioanelor percepute instituţiilor
financiar-bancare, acestea ajungând la un nivel
de 24% faţă de perioada procesării în format
hârtie, în scopul facilitării atragerii de către bănci
a unui volum cât mai mare de plăţi din zona
numerarului către mediul electronic. În prezent,
TransFonD practică o politică de preţ unitară
pentru plăţile în euro şi cele în lei, comisionul
perceput pe operaţiune fiind de 0,51 lei,
comision ce păstrează această valoare din 2010,
nefiind corectat cu indici de inflaţie sau ajustat în
funcţie de diferenţele de curs valutar, ceea ce
rezidă într-o valoare reală diminuată a acestuia.
Preţul de procesare a plăţilor în euro practicat de
TransFonD a fost stabilit la acelaşi nivel cu cel al
plăţilor în lei pentru încurajarea utilizării
canalului de plăţi în moneda unică europeană.
Coralia Popescu
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