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EDITORIAL

CORONAWINERS

Norel Moise

În momentul în care scriu aceste rânduri, virusul cu
nume de băutură alcoolică, plecat din China să bântuie
lumea şi să pună marile economii pe butuci, tocmai ce
a trecut în viteză de un milion de infectări şi 50.000 de
victime. În mare parte cantonată la domiciliu, populaţia
României urmăreşte cu îngrijorare evoluţiile de pe
mapamond şi îşi face provizii, golind rafturile magazinelor. Rând pe rând, unităţile de producţie îşi închid
pe o perioadă nedeterminată activitatea, din lipsă de
cerere. Sau din dorinţa de a limita pagubele, cel puţin
pe termen scurt! Povara de pe umerii statului devine din
ce în ce mai apăsătoare, rezervele avute la dispoziţie
sunt de la puţin spre deloc, încasările, firave, sunt şi ele
amânate, în timp ce cheltuielile se umflă într-un ritm
infernal.
Luată la început ca o glumă, criza actuală a trecut
deja de la epitetul de ”similară cu 2008” la cel de ”cea
mai mare criză de la cel de al doilea război mondial
încoace”.
Totuşi, cu siguranţă, în şi post criză vor răsări şi
câştigători. Unii sunt vizibili: şi nu ne referim doar la
companiile farmaceutice şi producătorii de medicamente. Sau, eventual, la companiile de IT a căror
activitate creşte, întrucât munca la domiciliu a devenit un
lucru obişnuit, pentru mulţi angajaţi şi multe companii.
Cum până şi emisiunile radio sau TV se fac de acasă, se
instalează de zor echipamente şi programe în afara
sediilor. O altă categorie de câştigători sunt firmele de
curierat dar şi cei care livrează mâncare la domiciliu.
Câştigători, la momentul acesta, sunt şi marii retaileri.
Vânzările lor au depăşit în luna aceasta orice aşteptări,
iar asigurările privind continuitatea în aprovizionare nu
par să domolească apetitul pentru provizii al unei
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populaţii panicate. Sper să fi folosit termenul potrivit: nu
de alta dar dacă ne uităm pe stradă, parcă sunt prea mulţi
cei care ies şi sfidează virusul, legea şi pe noi toţi - pentru
că trebuie să înţelegem că lucrurile nu vor reveni la
normal dacă noi nu facem totul pentru a limita
răspândirea virusului! Cineva spunea că banii pot cumpăra orice, dar nu şi caractere. Foarte adevărat! Dacă noi
nu vom arăta că suntem caractere puternice, nu vom
intra, la final, pe harta ”CoronaWiners”. Acolo vor fi
doar cei care înţeleg la timp ce se întâmplă, se conformează şi acţionează ca atare.
Revenind la economia globală, e clar pentru toată
lumea că suntem în pragul unor schimbări. Şi nu mă refer
aici la poli economici, pentru că, din punctul meu de
vedere aceştia vor rămâne neschimbaţi. Europa va fi cea
care va suferi cel mai mult, iar criza COVID va fi testul
de rezistenţă pentru fragila construcţie a Uniunii
Europene. La momentul actual temelia sa e destul de
şubredă iar criza adânceşte nemulţumirile în interiorul ei,
pornind de la tratamentul diferenţiat aplicat statelor
membre.
În rest, pentru marii rechini, cei care deţin peste 10%
din avuţia lumii, criza vine ca o mănuşă. Ei ştiu că, chiar
dacă azi acţiunile sunt jos, peste un an, cel mult, vor
reveni la valori normale. Până atunci pot cumpăra liniştiţi
alte titluri, ajunse azi la valori derizorii, urmând să
marcheze noi profituri către final de an. E clar că marii
învingători sunt cei care azi deţin cash sau pot mobiliza
resurse pentru a cumpăra ce e mai bun pe nişte burse care
au pierdut, în cel mai fericit caz, un sfert din capitalizare.
După cum e la fel de clar că falia dintre bogaţi şi săraci
se va adânci şi mai mult, ca de fiecare dată după o criză
economică.
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florin luca

Băncile și tehnologia
în anii 2020:
între transformări
de anvergură,
«operații estetice» și
«căsătorii din interes»

INTERVIUL EDI}IEI

Modelul operațional al Patria Bank
presupune o combinație între tehnologie
și interacțiune umană
este clar că momentul actual e un test de reziliență pentru toți actorii implicați în sistemul bancar.
luăm permanent decizii pentru a ne adapta la noile condiții din piață, pentru a putea ieși în întâmpinarea
clienților noștri. cred că deciziile luate de fiecare sunt singurele controlabile, într-o perioadă cu multă
incertitudine” ne spune daniela iliescu, ceo al patria bank.

au trecut trei decenii de la momentul în
care banking-ul în românia a pornit pe un
nou drum. cum apreciaţi procesul de
reconstrucţie şi consolidare a banking-ului
românesc?

Cred că sistemul bancar a avut o evoluție
foarte dinamică în această perioadă, un exemplu
este chiar revenirea economică post-criză, iar un
altul operațiunile de optimizare a operațiunilor
bancare cu ajutorul tehnologiei. În ultimii 10 ani,
indicatori cum sunt lichiditatea, profitabilitatea,
creditele neperformante și adecvarea capitalului
au cunoscut evoluții pozitive. Dacă privim însă
din punctul de vedere al economiei țării noastre,
pe care sistemul bancare o deservește, lucrurile
stau mai puțin bine. Sigur, sectorul bancar este
evident mult mai consolidat și mai stabil decât
acum 30 de ani, și mai ales față de acum 10 ani,
după consolidarea post-criză, însă există în
continuare probleme structurale privind sursele
de finanțare, respectiv deficitul la nivelul
economisirii locale și retragerea surselor de
finanțare externe, ce limitează capacitatea
sistemului bancar local de a evolua și de a servi
drept un motor pentru creșterea economică
sustenabilă.
Dacă ar fi să ne gândim la trei transformări
în banking, realități banale azi dar de
neconceput în anii 90, care ar fi acestea?

În primul rând transformările datorate
inovației și tehnologiei, cred că nimeni nu putea
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anticipa evoluția acestora la nivelul la care a
ajuns în acest moment, inclusiv în banking.
Apoi apariția Fintech- urilor, care poate unii
dintre noi nu o găsim cea mai confortabilă, însă
este un semnal pentru nevoia de inovație, întrun sistem destul de rigid prin definiție. Apoi
adaptarea la piața locală, această conviețuire a
unei piețe în același timp disponibile și pentru
publicul digitalizat și pentru cei depărtaţi de
tehnologie, cum sunt cei din mediul rural și
urban mic. Aici aș putea spune că Patria Bank și
Patria Credit IFN au făcut chiar eforturi
semnificative să ajungă în ambele Românii și să
găsească permanent soluții pentru fiecare dintre
ele. Trei exemple care mie mi se par a fi inovații
extraordinare în modul de operare al băncilor se
referă la: plățile online ale facturilor (prin
IB/carduri/etc.), gestionarea economiilor și
managementul lichidității personale; dezvoltarea tehnologiei care permite operațiuni și
activități paperless și care eficientizează
modelul operațional al băncilor.
anii post-criză au venit cu presiuni foarte
mari pe partea de cerințe de capital,
restructurare portofolii de credite și
reducere a ratei nPl. cum s-a descurcat
Patria bank într-un context atât de
complicat? cum vedeţi traversarea acestui
an greu, cu o pandemie nemaiîntâlnită ce
consumă multe energii?

Am mers și noi pe calea firească, în aceste
situații, mai ales după finalizarea fuziunii cu

Banca Carpatica. Am externalizat portofolii de
credite neperformante și am ieșit în
întâmpinarea clienților cu soluții pentru
restructurarea creditelor, acolo unde situația o
cerea. În ceea ce privește situația actuală, este
un context nemaiîntâlnit nicăieri în lume, în
ultimii 30 ani, măcar, deci este dificil să
anticipăm cum vor evolua lucrurile și care va
fi impactul din punct de vedere economic. Este
clar că este un test de reziliență pentru toți
actorii implicați în sistemul bancar, iar noi
luăm permanent decizii pentru a ne adapta la
noile condiții din piață, ca să putem ieși în
întâmpinarea clienților noștri. Cred că deciziile
luate de fiecare sunt singurele controlabile,
într-o perioadă cu multă incertitudine.
listarea pe piața de capital românească a
fost un element de suport, în acest context
de creștere a cerințelor de capital care
pornesc de la eba? cum poate să se
descurce în acest mediu extrem de
concurențial o bancă de talie mai mică,
fără să aibă în spate un grup financiar
străin de anvergură?

Deși nu are un grup financiar străin, banca
are un fond de investiții în spate cu o
experiență vastă în domeniul financiar-bancar.
Grupul Patria are ca acționari majoritari
Fondul de Investiții Emerging Europe Accession Fund (EEAF), un fond de private equity
ai cărui principali investitori sunt BERD
(Banca Europeană de Reconstrucție și Dez-

voltare), FEI (Fondul European de Investiții,
parte a Grupului Băncii Europene pentru
Investiții), DEG (Banca de Dezvoltare, parte a
grupului bancar KFW) şi BSTDB (Banca de
Dezvoltare a Regiunii Mării Negre), lucru care
ne conferă stabilitate în piață. Începând cu anul
2019 consolidarea bazei de capital a fost
influențată pozitiv de emisiunea de obligațiuni
negarantate, neconvertibile și subordonate,
denominate în Euro, în valoare totală de 5
milioane de Euro plasată cu succes în luna
septembrie 2019. Obligațiunile au o scadență
de 8 ani și o rată a dobânzii fixă de 6,50%/an.
A fost o decizie curajoasă, al cărei rezultat a
adus în același timp și o confirmare a
modelului de business Patria Bank.
aţi decis să intrați într-o zonă de care
foarte mulți bancheri se feresc, chiar dacă
unii spun că nu o fac - agricultura. De ce și
cum v-ați descurcat într-un domeniu cu
destul de multe specificități și, la o primă
vedere, puțin ofertant: statisticile spun că
avem cele mai mici ferme din ue și cu cei
mai în vârstă manageri…

Patria Bank are o reputație bună în ceea privește
creditarea agriculturii. Peste 35% dintre creditele nou
acordate de Patria Bank în 2019 sunt pentru
finanțarea fermierilor, agricultura reprezentând una
dintre direcțiile strategice de dezvoltare a băncii.

Patria Bank are o reputație bună în ceea
privește creditarea agriculturii. Peste 35%
dintre creditele nou acordate de Patria Bank în
2019 sunt pentru finanțarea fermierilor,
agricultura reprezentând una dintre direcțiile
strategice de dezvoltare a băncii. Evoluția
pozitivă a soldului de credite din 2019 continuă
creșterea susținută a portofoliului de credite
pentru agricultură, care s-a triplat din 2017
până în prezent. În ciuda celor expuse de tine,
credem că România, este și o oportunitate de
dezvoltare și de business în acest domeniu.
Creșterea suprafeţelor de lucru pentru fermieri
este următorul pas către dezvoltare, iar
creșterea susținută a modernizării afacerilor
agricole este una continuă. Abordarea noastră
a fost cea a unei echipe specializate în
domeniul agricol, și dedicate acestui tip de
finanțare (suntem printre puținele bănci cu o
divizie de creditare în agricultură dedicată). În
plus, creditele pentru proiectele din Fonduri
Europene pot fi o soluție, iar noi ne bucurăm
că, în Patria Bank avem expertiză și putem
oferi astfel de produse. Acoperim și micii
antreprenori sau producători agricoli prin
divizia dedicată de microfinanțare, noi având o
experienţă de peste 15 ani în acest domeniu.
Un alt lucru care ne-a ajutat este flexibilitatea.
martie 2020 Pia}a financiar|
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Finanțarea, rambursarea și soluțiile de
asigurare a cash-flow-ului țin cont de activitatea sezonieră.
viitorul banking-ului pare de neconceput
fără digital. cum vedeți această balanță
digital/ branch clasic, din care se pare că
a luat naștere și un figital. cum vedeți
banking-ul viitorului și relația băncilor
cu fintech-urile?

Cum am spus și mai sus, evoluția
digitalului și apariția fintech-urilor sunt parte
din schimbările zilelor noastre. Cred că
digitalizarea serviciilor bancare a devenit o
normalitate, însă asta încă nu elimină
necesitatea existenței serviciilor clasice, în
agenție, pentru anumite zone ale țării, mai ales.
Cum nivelul incluziunii financiare este încă
scăzut în România, nevoia unui serviciu clasic
încă există. Relația cu fintech-urile nu poate fi
altfel decât de parteneriat, iar acolo unde
rămâne una competitivă, este binevenită într-o
piață liberă și în continuă dezvoltare. Putem

susțină în întregime necesitățile clienților
sistemului bancar, în pofida unor retrageri de
numerar mai semnificative derulate pe parcursul lunii martie, cauzate în special de
tensiunile provenite din criza COVID-19. În
prezent, retragerile de numerar s-au redus
semnificativ, față de nivelurile înregistrate pe
parcursul lunii martie, iar sistemul bancar
revine într-o stare de normalitate. Este posibil,
ca urmare a evoluției COVID-19, prețul
lichidității să cunoască anumite fluctuații, în
funcție de durata și amplitudinea efectelor
pandemiei asupra economiei naționale.
sintetizând ceea ce am aflat până acum
din discuțiile cu mai mulți bancheri,
încrederea, clienții și personalul sunt
principalele active ale unei bănci. cum
sunt tratate aceste valori în Patria bank?

Și noi credem același lucru, iar criza prin
care trecem ne-o dovedește încă odată. Avem
nevoie de implicarea și responsabilitatea
oamenilor, acum, mai mult ca oricând. La noi,

Cred că anul 2020 va fi anul concesiilor și al
colaborării. Avem nevoie de multă implicare,
parteneriate strategice și colaborare cu instituțiile
statului, astfel încât să sprijinim clienții și economia
să treacă prin această criză. În plus, va fi un an
al adaptării continue, într-o piață care devine mai
îngustă decât înainte.

învăța unii de la alții cum să ne adaptăm și să
creștem. Modelul operațional gândit și
dezvoltat de noi presupune o combinație între
tehnologie și interacțiune umană, credem noi
optimă pentru piața românească și clienții
cărora ne adresăm.
Preţul banilor rămâne la un nivel destul de
jos în continuare. iar cOviD 19 pune
presiune şi mai mult pe băncile centrale. cât
mai poate continua politica banilor ieftini?

Cum a declarat și guvernatorul Băncii
Naționale a României, lichiditatea în piață
rămâne la un nivel destul de bun și capabil să
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în Patria, nu au întârziat să apară aceste valori
și mă bucur că avem o echipă puternică,
implicată și pusă pe treabă. Am luat și luăm în
continuare decizii, iar inițiativele și
mobilizarea colegilor din bancă au fost la fel ca
situația, fără precedent, atât în unități, cât și în
centrele operaționale. Vreau să le mulțumesc și
pe această cale pentru atitudine și solidaritate.
Încă odată acest nou context a adus la suprafață
valorile primordiale – noi existăm ca
organizație pentru a servi clienții noștri, fapt
imposibil fără angajați; prin solidaritatea
colegilor și fidelitatea față de organizație
putem să acționăm astfel încât deservirea
clienților să fie la nivel optim.

suntem în continuare în coada
clasamentelor în ceea ce privește
incluziunea financiară și intermedierea
financiară: cum putem ieși din acest
crepuscul unde nu e prea bine să stăm
prea mult?

Dat fiind contextul, cel de dinaintea crizei,
în care sistemul bancar își desfășoară
activitatea și problemele de la nivel structural
despre care am vorbit mai sus, pentru a facilita
accesul la servicii financiare în România întrun mod armonios, pentru a genera creștere
economică și o rezilienţă reală la şocuri, este
nevoie de prezența acestui subiect cât mai atent
și responsabil pe agenda publică. În acest
moment acest subiect lipsește, din păcate de pe
această agendă, în ciuda importanței sale
pentru viitorul ţării; şi tot din păcate nu vom
reuşi să ieşim foarte repede din această situaţie
– incluziunea financiară va continua să existe
atâta timp cât vor exista dezechilibre structurale semnificative în ţara noastră pe plan
geografic, social, economic pentru a accelera o
traiectorie ascendentă a gradului de intermediere financiară ( măsurată ca raport
credite/PIB ) e nevoie ca actorii principali instituţiile guvernamentale, cele de reglementare, bănci şi clienţi să acţioneze în aceeaşi
direcţie. Noi, prin strategia pe care o urmărim
zi de zi, prin produsele și serviciile pe care le
oferim, contribuim într-o mică măsură la
îmbunătățirea acestui indicator.
cum vedeți anul 2020 pentru Patria bank?
ce urmează? cu ce atuuri abordați lupta în
această piață care pare să devină de la an
la an mai concurențială, chiar dacă mulți
o privesc ca pe un oligopol?

Cred că anul 2020 va fi anul concesiilor și
al colaborării. Avem nevoie de multă implicare, parteneriate strategice și colaborare cu
instituțiile statului, astfel încât să sprijinim
clienții și economia să treacă prin această criză.
În plus, va fi un an al adaptării continue, într-o
piață care devine mai îngustă decât înainte. Ce
ne ajută este flexibilitatea, prin care am putut
să găsim soluții potrivite și să luăm decizii
rapide. Este și o reziliență testată a băncii, pe
parcursul transformărilor prin care a trecut,
care acum cred că ne ajută să acționăm și să
luăm decizii mult mai rapid.
norel Moise

București, 13 martie 2020

allevo a finalizat cu succes implementarea proiectului tOss
Business Information Systems (Allevo), în calitate de beneficiar al Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, a finalizat cu
succes, proiectul TOSS (Treasure Open Source Software).

Cu o perioadă de implementare de 31 de luni, între 16 august 2017 și 15 martie 2020, proiectul a avut o valoare totală de 6.805.370,35 lei,
din care asistență financiară nerambursabilă 3.443.370,17 lei. Proiectul TOSS a avut ca scop dezvoltarea unei soluții software inovatoare
pentru prelucrarea tranzacțiilor financiare, distribuită în regim open source. Astfel, rezultatele implementării sunt:
✔ Portal pentru comunitatea FINkers United, disponibil la fintp.org
✔ Portal Allevo reproiectat, disponibil la allevo.ro
✔ O unealtă de testare automată, disponibilă via fintp.org
✔ O unealtă de benchmarking, disponibilă via fintp.org
✔ O suită de aplicații FinTPc, disponibilă via fintp.org.

Soluția software dezvoltată în cadrul proiectului se adresează IMM-urilor și trezoreriilor de corporații.

Proiectul contribuie la sporirea utilizării, calității și a accesului la tehnologia informației și comunicațiilor, eficientizând costul și durata de
procesare și decontare a operațiunilor financiare ale corporațiilor prin:
l optimizarea deciziilor financiare ale corporațiilor, prin dezvoltarea unei suite de aplicații de trezorerie ce va integra toate plățile inițiate
de sistemele ERP, resurse umane etc;
l realizarea unei arhitecturi moderne de conectare a corporațiilor la băncile cu care lucrează, permițând corporațiilor să folosească același
tip de tehnologie ca cea utilizată de bănci;
l dezvoltarea unui sistem de centralizare a operațiunilor financiare și de trezorerie;
l crearea unei componente de predicție pe termen scurt a fluxurilor de lichidități ce va permite corporațiilor să identifice în avans
eventualele riscuri de întârziere a propriilor obligații financiare și să ia măsuri în evitarea acestora;
l oferirea de soluții inovative de prelucrare a tranzacțiilor financiare în regim open source tuturor membrilor Clusterului Regional Inovativ
EURONEST IT&C Hub, din care Allevo face parte.

Grupurile țintă ale acestui proiect sunt: marii producători (industriile automobile, farmaceutică, energie și altele) sau prestatori de servicii
(distribuție utilități, distribuție de mărfuri, lanțuri de retail și altele), întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară afaceri în legătură cu mari
producători, procesatorii de tranzacții financiare sau furnizori de servicii intermediare pentru unele instrumente financiare, precum și
infrastructurile financiare intra- sau inter-sectoriale.
Alte extensii posibile privesc relația corporației cu clienții săi instituționali sau individuali și externalizarea către aceștia a unor informații
sau chiar permiterea unor operațiuni financiare care să însoțească schimbul de mărfuri sau servicii.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2
„Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”. Business Information Systems (Allevo), CUI: RO
5258486, J40/2067/1994. Cod MySMIS: 115724, Nr. Contract Finanțare: 101/16.08.2017.
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Adresă:
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E-mail:

Adriana Costea
Marketing Manager
Calea Vitan 23C, etaj 3, 031281București, România
+4021 255 45 77
adriana.costea@allevo.ro

Despre Allevo

SC Business Information Systems (Allevo) SRL este o companie furnizoare de soluții software care sprijină instituțiile financiare de toate tipurile
și dimensiunile să reducă costul total al investiției și să atingă interoperabilitate de-a lungul întregului lanț de distribuție, prin utilizarea FinTP,
aplicația open source care procesează tranzacții purtătoare de valoare, automatizează fluxuri de operațiuni și asigură conformitatea cu
diversele standarde și reglementări din industria financiar-bancară.

Distribuția FinTP garantată de Allevo este destinată să crească competitivitatea, să elimine riscul operațional și să facă sistemele de procesare
a tranzacțiilor financiare accesibile și pentru întreprinderile mici și mijlocii.

www.allevo.ro
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Acum, mai mult ca oricând, plățile electronice
protejează sănătatea clienților
interviu cu crina nicOlae, Director Dezvoltare carduri, inG bank românia
un mesaj comun transmis în această perioadă de Asociația română a băncilor, de membrii acesteia, este
acela al necesității sporite de protejare a clienților și personalului bancar de pericolul pandemiei de covid19 prin utilizarea pe scară largă a plăților electronice. care este trendul acestora la ora actuală, dar și cum au
evoluat în ultimul an plățile fără numerar la nivelul unei bănci care de multă vreme și-a legat numele de
inovație și o viziune modernă de banking, aflăm de la crina nicolae, director dezvoltare carduri, ing bank
românia, în cadrul unui interviu acordat revistei noastre.

În contextul manifestării pandemiei de
cOviD -19 și în românia, pentru
protejarea sănătății românilor, credeți că
ar fi indicată folosirea în și mai mare
măsură a plăților electronice?

În general, recomandăm clienților noștri să
folosească plățile electronice și canalele digitale,
cu atât mai mult acum, în contextul pandemiei de
COVID-19. Home’Bank este principalul canal
de comunicare al clienților noștri cu banca,
responsabil pentru 98% din interacțiuni (dintre
care peste 90% au loc de pe telefonul mobil).
Clienții au opțiunea de a face toate operațiunile
financiare non-numerar direct din aplicația de
mobil. În situația actuală, utilizarea canalelor
digitale și a plăților electronice nu aduce doar
confort și rapiditate, ci chiar protejează sănătatea
clienților. Așadar, încurajăm clienții să folosească metodele de plată electronice, pe care le
pot efectua de oriunde și oricând. În același timp,
recomandăm tuturor persoanelor să limiteze
folosirea bancnotelor și a monedelor, optând
pentru plățile cu cardul/telefonul sau online.
care a fost în 2019 și care este în prezent
abordarea clienților băncii vizavi de plățile
electronice?

Clienții au îmbrățișat cu mult interes toate
soluțiile de plată electronice puse la dispoziție
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pe parcursul anului 2019 și iată câteva cifre
care susțin afirmația: peste 1 milion de
utilizatori ING Home’Bank, mai mult de
200.000 de clienți care au făcut plata cu
telefonul (ING Pay și Apple Pay), operațiunile
e-commerce cu cardul au crescut cu 41% și
90% din tranzacțiile efectuate cu cardul la POS
au fost contactless.
cum apreciați evoluția cardurilor băncii în
2019, comparativ cu cea din 2018?

Evoluția cardurilor se menține pe un trend
crescător, ING sporindu-și cota de piață, atât în
ceea ce privește numărul de carduri (12,1% în
Q4 2019 vs. 10,9% în Q4 2018, cu un număr
de 2,2 milioane de carduri active la finalul
anului 2019), cât și tranzacționarea (21,3% în
Q4 2019 vs. 20,7% în Q4 2018 cota de piața
per număr de tranzacții efectuate cu cardul).
De asemenea, observăm din aceste cifre că
gradul de utilizare al cardurilor ING rămâne
unul mult peste media pieței (peste 30
tranzacții/card/trimestru, dintre care 20
tranzacții la POS, 5 tranzacții e-commerce și 5
retrageri la ATM vs. 17 tranzacții / card /
trimestru media pieței, dintre care 11 tranzacții
la POS, 2 tranzacții e-commerce și 4 retrageri
la ATM).
În ponderea tranzacțiilor cu cardul, se
remarcă creșterile operațiunilor e-commerce

(41% creștere anuală) și la POS (32% creștere
anuală).
care au fost premierele de menționat în
materie de produse și servicii pentru
carduri și plăți electronice oferite în ultima
perioadă de bancă și cum au fost primite
acestea de către clienți?

Anul trecut, un moment mult așteptat a fost
lansarea ApplePay, ING Bank România
aflându-se în primul val al băncilor care au
permis înrolarea cardurilor în portofelul
ApplePay. La finalul anului, am înregistrat
aproximativ 1,25 milioane de tranzacții pe lună
efectuate cu ApplePay. O atenție deosebită în
cursul anului trecut a fost acordată implementării cerințelor directivei europene Payment
Services Directive 2 – PSD 2, precum și
îmbunătățirii infrastucturii de plăți.
În ce măsură banca pe care o reprezentați
promovează soluții de self-banking?

Din noiembrie 2018, ING a devenit
singura bancă din România care a renunțat la
casierii, așadar cardul este un instrument
esențial în accesul clienților la fondurile
deținute la ING și în utilizarea acestora pentru
cumpărături la POS, e-commerce și retrageri la
ATM.

(la POS sau e-commerce).Vom continua și cu
alte noutăți în aceeași direcție.
ce ne puteți spune despre infrastructura
care stă la baza utilizării cardurilor băncii
la ora actuală și cum a evoluat aceasta în
ultimul an?

În decembrie 2019, au intrat în vigoare și
în românia prevederile directivei
europene Payment services Directive 2 –
PsD 2 - și standardele de reglementare
privind autentificarea plăților electronice
efectuate în spațiul economic european. În
opinia dumneavoastră, care sunt
implicațiile transpunerii în practică a
directivei pentru români și rețelele de plăți
la care aceștia apelează?

Atât legiuitorul, cât și instituțiile financiarbancare și organizațiile de carduri (Visa și
Mastercard), au făcut și continuă să facă
eforturi pentru ca implementarea directivei
europene să-și atingă obiectivele de sporire a
securității plăților, în general, și a tranzacțiilor
cu cardul, în special, fără a afecta experiența
clienților. Acesta este unul din motivele pentru
care Autoritatea Bancară Europeană și BNR au
permis o flexibilitate de un an (până în decembrie 2020) în implementarea SCA (Strong
Customer Authentication) pentru tranzacțiile
e-commerce. Considerăm că aceste măsuri
sunt menite să sporească încrederea utilizatorilor în folosirea cardurilor și a plăților
electronice și vor ajuta la o utilizare a lor pe o
scară mai largă.

care sunt direcțiile strategice ale băncii
pentru 2020 și cum s-au materializat
acestea în primele luni ale anului?

Vom continua implementarea strategiei
noastre de digitalizare. Dorim să permitem
clienților interacțiuni și operațiuni financiarbancare cât mai multe și cât mai la îndemână
prin intermediul telefonului mobil. În prima
parte a acestui an, au fost comunicate deja
câteva astfel de inițiative: implementarea
procesului de deschidere relație (cont bancar)
complet online prin intermediul aplicației ING
Home’Bank instalată pe telefonul mobil
(lansat în luna ianuarie; până în prezent, avem
830 noi clienți prin acest proces) și Alerte Push
îmbunătățite (la orice tranzacție). Începând cu
1 mai a.c., vom lansa cursul de schimb valutar
personalizat pentru tranzacțiile cu cardul.
Cursul personalizat este oferit clienților care
dețin un cont ING Card Complet, au salariul la
ING și fac cel puțin o plată pe lună sau au
opțiunea ING Gold, în limita a 10.000 lei/ lună
calendaristică sau echivalentul în altă valută,
atât la plata cu cardul cât și în Home’Bank.
Această modificare vine în contextul în care
observăm o creștere a operațiunilor de schimb
valutar și a plăților transfrontaliere cu cardul

Ne-am concentrat pe creșterea rezilienței,
a disponibilității și securității infrastucturii care
stă la baza utilizării cardurilor. În 2019, am
avut în prim-plan actualizarea majoră a sistemului și a infrastucturii aferente, spre a fi
pregătiți pentru volumele de carduri și tranzacții în creștere, dar și pentru a răspunde
exigențelor tot mai ridicate ale clienților în
materie de disponibilitate și securitate.
La finalul anului 2019, ING deținea 570 de
ATM-uri și trend-ul este în scădere. La
jumătatea anului trecut, ING a renunțat la
multimate, în contextul creșterii accelerate a
utilizatorilor aplicației ING Home’Bank. Pe
parcursul anului 2019, utilizatorii de ING
Home’Bank au efectuat 156 milioane de
autentificări (+40% vs. 2018) și aproximativ
40 milioane de tranzacții (+30% vs. 2018). Am
observat, de asemenea, o creștere a utilizării
dispozitivelor mobile în accesarea ING
Home’Bank. Astfel, dacă la începutul lui 2019,
84% din autentificări erau efectuate de pe
mobil, la final de an procentul a ajuns la 92%.
Totodată, pe parcursul anului trecut, procentul
retragerilor la ATM în totalul operațiunilor cu
cardul a scăzut de la 18,5% la 15,7%.
În ce măsură banca se implică la ora actuală
în acțiuni de combatere a fraudelor
în domeniul plăților fără numerar?

ING monitorizează activ tranzacțiile cu
carduri și în cazurile în care identifică o utilizare atipică, ia măsuri de limitare a potențialelor tranzacții frauduloase. De asemenea,
implementarea cerințelor directivei europene
Payment Services Directive 2 – PSD 2, privind
autentificarea plăților electronice efectuate în
Spatiul Economic European, se aliniază aceleiași direcții de limitare a fraudelor în
domeniul plăților cu carduri. Suntem un participant activ în toate acțiunile care implică
organizarea, la nivel de sistem bancar, a unor
grupuri de lucru tematice pe subiectul fraudelor
în domeniul plăților fără numerar.
coralia Popescu
martie 2020 Pia}a financiar|
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Factoring 2019, poza economiei
Figurativ vorbind, dacă privim partea plină paharului, piața de factoring din românia s-a stabilizat, ca
evoluție, anul trecut. dacă vedem însă partea goală, putem vorbi de o piață în ușoară scădere în 2019.
pentru 2020, Asociația română de Factoring transmite un mesaj de prudență către mediul economic, care cu
siguranță va fi profund afectat de consecințele pandemiei de coronavirus, dar și de instablitatea politică
prelungită la nivel local.
Piața de factoring din România s-a concretizat în 2019 prin gestionarea unui volum de
creanțe de circa 5 miliarde euro. Informația
este comunicată de Asociația Română de
Factoring, odată cu finalizarea studiului său de
piață pentru anul trecut. Conform ARF, piața
analizată s-a menținut în 2019 „la aproximativ
același nivel ca anul precedent, înregistrând o
ușoară scădere. Având în vedere contextul
economic, considerăm acest rezultat de
stabilizare la un nivel de 5 miliarde euro în
2019 unul pozitiv, peste aștepările jucătorilor
din piață”. Studiul anual realizat de ARF este
singurul de acest fel care ne prezintă date
sintetice privind piața de factoring din

România, respectiv evoluția în profunzime și
tendințele manifestate în perioada analizată.
În 2019, din punct de vedere al nivelului de
afaceri al companiilor care au accesat finanțări
prin factoring, o pondere însemnată au avut
cele cu cifra de afaceri cuprinsă între 5 și 50
milioane euro (43%). Firmele cu cifra de
afaceri de peste 50 milioane euro au reprezentat 35% din piață, în timp ce societățile cu
un nivel al afacerilor sub 5 milioane euro au
rulat restul de 22% din volumul creanțelor
cesionate în factoring.
“După ce în ultimii ani am înregistrat
constant creșteri de două cifre ale pieței de
factoring, în 2019 piața și-a dovedit matu-

“Pe un scenariu în care mediile politic și economic se află într-o etapă
de instabilitate prelungită, mediul privat ar putea fi impactat, poate mai
mult ca în alți ani. Tendința de depreciere continuă a leului, criza
resurselor umane, lipsa investițiilor majore ale statului și costurile
excesive pentru menținerea unui aparat administrativ inflatat sunt doar
câteva din premisele suplimentare care vor afecta consistent creșterea
economică și în acest an și, implicit, piața de factoring. În plan extern,
efectele globale ale reducerii producției industriale în China și în alte
zone afectate de noul Coronavirus, precum și o potențială recesiune pe
piețele principale ale exportatorilor români, vor corecta cu siguranță
estimările. Ca de fiecare dată, ARF transmite un mesaj către companiile
din mediul privat să abordeze cu precauție relațiile comerciale cu clienții
și furnizorii și să-și asigure sursele de finanțare din timp și, implicit,
continuitatea afacerii. Este foarte important pentru fiecare companie săși facă din vreme analize și proiecții interne de business și să gestioneze
cu prudență portofoliul de clienți, astfel încât fluctuațiile cererii să nu le
afecteze major activitatea. O parte dintre probleme vor pleca și de la
gestionarea disponibilităților de numerar, multe dintre companii putând
intra în blocaje chiar dacă activează într-un context favorabil al pieței,
la un anumit moment. Un sprijin consistent în acest sens poate veni din
zona instituțiilor care oferă soluții de factoring, fie că vorbim despre
bănci sau IFN-uri”.

bogdan roșu, Președintele asociației române de factoring
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ritatea, reușind să atingă un nivel similar cu
anul 2018, în condițiile unui început de an mai
dificil. Evoluția din 2019 ar fi fost, probabil,
mai convingătoare dacă nu era afectată de
factori externi, cum a fost cazul Ordonanței
114, adoptată la sfârșitul anului 2018. În plus,
întrucât analiza rezultatelor pieței se realizează
în euro, un impact suplimentar al cifrelor
raportate a fost dat și de devalorizarea leului în
raport cu cele mai importante valute, în special
euro. În același timp, trebuie să subliniem
aspectele pozitive ale evoluției pieței. Dintre
acestea, unul din elementele de bază ale ofertei
de factoring, cu impact puternic în piață în
ultimii ani, factoring-ul revers, a înregistrat o
creștere de 7%, atingând aproape 1,4 miliarde
euro. Factoring-ul revers s-a dezvoltat puternic, fiind foarte bine primit de piață. Și asta
pentru că are o trăsătură specială, în sensul
că este propus furnizorilor de servicii și
produse direct de către beneficiarul acestora,
împreună cu instituția finanțatoare”, consideră
președintele ARF, Bogdan Roșu.
Studiul mai arată că factoring-ul intern a
însemnat aproximativ 3,9 miliarde euro,
respectiv același nivel ca în 2018. O creștere
consistentă a caracterizat factoring-ul extern,
pe zona de import, unde procentual a existat un
salt de 38%, în cifre absolute, nivelul operațiunilor trecând de 129 milioane euro.
Din punct de vedere al principalelor sectoare de activitate în care activează companiile
care accesează finanțări prin factoring, sectorul
bunurilor de larg consum (FMCG) a rămas și
în 2019 pe locul întâi, cu un volum de 987
milioane euro, nivel similar cu cel din 2018.
Poziția secundă a fost ocupată de sectorul
„Metale, Chimicale, Apă, Reciclare”, cu 905
milioane euro creanțe gestionate prin factoring.

Pe al treilea loc din punct de vedere ale
volumelor s-a situat domeniul intitulat generic
„Autovehicule, Utilaje, Echipamente”, cu
operațiuni de 629 milioane euro, în creștere cu
20% față de anul 2018. O radiografie la nivel
de produse arată că factoring-ul domestic a fost
dominat de sectorul FMCG și „Electronice și
IT&C” (21%, respectiv, 15% din totalul
acestor operațiuni), în timp ce în cadrul tranzacțiilor internaționale, „Metale, Chimicale,
Apă, Reciclare” a contribuit cu peste 53%.
După cum se poate vedea, informațiile
transmise de studiul ARF ne indică în mare
evoluția cererii agenților economici pentru
factoring în 2019. Un mesaj pozitiv, ce nu lasă
loc de ambiguități, este acela privind creșterea
cu 7% a factoring-ului revers, element specific

piețelor cu un anume grad de maturitate în
materie de afaceri. Importurile supradimensionate din anul trecut, cu efecte nefavorabile
asupra balanței noastre comerciale și a
vânzărilor de bunuri din producția locală, se
reflectă direct în creșterea cu 38% a factoringului extern pe zona de import. Tendința exacerbată de consum care a caracterizat anul 2019
în România se regăsește, evident, și în studiul
ARF: factoring-ul a fost accesat anul trecut în
special de companii din sectorul bunurilor de
larg consum. Este încă un indiciu că în 2019
am avut de-a face în România cu o creștere
economică bazată în mare parte pe consum. În
rest, o serie de informații furnizate de studiu
sunt mult prea generale, date fiind categorii
precum „Metale, Chimicale, Apă, Reciclare”

“Observăm un comportament ușor diferit față de anii anteriori în ceea
ce privește cerințele clienților, comportament care denotă o cunoaștere
mai bună a produsului și a avantajelor oferite de factoring. Dincolo de
finanțare, clienții încep să acorde atenție sporită celorlalte servicii
prestate în cadrul contractului de factoring (administrare creanțe,
colectare, preluare risc de neplată). Sunt elemente care de multe ori
influențează decisiv opțiunea clienților cu privire la alegerea
furnizorului de factoring”.

Magdalena zăvelcă, Director factoring, brD

sau „Autovehicule, Utilaje, Echipamente”. În
afară de sectorul auto, domeniu în care
vânzările au crescut anul trecut în România cu
nu mai puțin de 23,4% pentru autoturisme noi,
nu avem o imagine clară asupra obiectului de
activitate al firmelor care au recurs la contracte
de factoring. Ce gen de utilaje și echipamente
comercializează companiile care au apelat de
factoring și care sunt firme active în aceste
sectoare? Răspunsul la o astfel de întrebare near putea aduce un plus de informații cu privire
la tendințele anumitor sectoare din economia
României.

bănci implicate
prin tradiție

Există deja o istorie a operațiunilor de
factoring în România, începută în 1993 de
BRD prin lansarea factoring-ului de export.
„Observăm în prezent o diversitate în ceea ce
privește tipurile de produse de factoring
vândute pe piața locală și, de asemenea, o
reprezentativitate prin numărul de instituții
bancare și IFN-uri care au în ofertă operațiuni
de factoring. Cu toate acestea, având în vedere
că volumele totale derulate prin factoring
martie 2020 Pia}a financiar|
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“Așa cum reiese din sondajul de piață derulat de Asociația Română de
Factoring, în pofida unor mici sincope punctuale, piața de factoring a
înregistrat o creștere constantă, furnizorii de astfel de servicii
răspunzând consecvent nevoilor companiilor românești, indiferent de
dimensiunea lor sau industria de care aparțin. Adaptabilitatea și
rezistența de care a dat dovadă acest produs de-a lungul anilor este
rezultatul unor eforturi constante de eficientizare și consecvență în
gestionarea riscurilor”.

alecsandra valasuteanu,
Head of factoring, unicredit bank
reprezintă sub 3% din PIB, considerăm că piața
de factoring din România are încă mult
potențial de dezvoltare”, declară Magdalena
Zăvelcă, Director Factoring, BRD.
La rândul său, Alecsandra Valasuteanu,
Head of Factoring, UniCredit Bank, subliniază: „Adaptabilitatea și rezistența de care a
dat dovadă acest produs de-a lungul anilor este
rezultatul unor eforturi constante de eficientizare, dezvoltare și consecvență în gestionarea
riscurilor. Cu cât economia evoluează, cu cât
reglementările din domeniul financiar se
înăspresc, cu atât provocarea cea mai mare
pentru factori va fi să se redefinească pentru a
putea răspunde în continuare, rapid și
personalizat, cerințelor cu care se confruntă din
partea unor companii care, la rândul lor, au
aceleași provocări în industriile specifice. Din
punctul meu de vedere, aceasta este definiția
unei piețe mature”.
La etapa actuală de dezvoltare a pieței de
factoring din România se referă și Traian
Halalai, Președinte Executiv, EximBank:
“Considerăm că piața de factoring românească
se află într-o etapă de maturizare, atât prin
prisma cererii în continuă creștere, a complexității soluțiilor oferite și accesate, cât și a
domeniilor în care factoring-ul se dovedește a
fi o variantă viabilă pentru asigurarea cashflow-ului unei companii. Chiar dacă traversează o perioadă de stabilizare, considerăm că
piața de factoring are în continuare potențial de
creștere. Dar, desigur, acest lucru depinde de
evoluția economiei în general”.
BRD, în continuare banca cu o consistentă
cotă de piață pentru factoring, a avut în 2019
o evoluție pozitivă în domeniul analizat. „Cifra
de afaceri a crescut moderat, în special pe
fondul dezvoltării operațiunilor de reverse și
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factoring clasic fără regres. Avem un portofoliu
diversificat de clienți, atât din punct de vedere
al domeniului de activitate, dar și al mărimii
companiei, clienți cărora le oferim o paletă
complexă de produse de factoring: cu și fără
regres, standard sau tailor-made”, precizează
Magdalena Zăvelcă.
UniCredit Bank, recunoscută în timp ca
nivel de reprezentativitate în piața locală de
factoring, a avut și în 2019 o evoluție bună în
ceea ce privește volumele sale de tranzacții de
profil, în pofida unui prim trimestru mai dificil,
ca urmare a introducerii taxei pe activele
bancare. „În condițiile în care tendința
companiilor mari din segmentele internațional
și multinaționale de a consolida soluțiile de
gestionare a capitalului circulant la nivel de
grup s-a menținut, ponderea furnizorilor din
segmentele 5-50 mil. euro și sub 5 mil. euro
cifră de afaceri, care au ales soluții de factoring
în 2019, a crescut până la 57%, respectiv, 16%.
În același timp, similar cu evoluția înregistrată
în 2018, 25% din furnizorii care au derulat
operațiuni de factoring prin UniCredit Bank au
reprezentat companii care nu au accesat
soluțiile noastre în 2018, o parte semnificativă
din ei fiind la prima experiență cu o astfel de
soluție. În condițiile diversificării portofoliului

de export, în 2019 am observat din ce în ce mai
multe companii românești înregistrate în
scopuri de TVA în alte țări. Aceste cazuri
necesită o atenție sporită a specialistului de
factoring pentru a identifica prevederile
relevante aplicabile de impact. Fiind vorba
despre facilități de export, avem avantajul
apartenenței la Factors Chain International,
comunicarea cu partenerii noștri permițândune o gestionare eficientă a acestor tranzacții”,
comentează Alecsandra Valasuteanu.
În 2019, ING Bank România a înregistrat
o creștere a operațiunilor pentru toate produsele sale de factoring, atât prin atragerea de
noi clienți, cât și prin majorarea programelor
de factoring acordate anterior. Sunt de remarcat câteva trasături la nivel de portofoliu
specific, evidențiate de Anca Udroiu, Head of
Trade Sales, ING Bank România: „În general,
produsul de factoring fără regres a fost cel mai
solicitat, creșterea volumelor pe acest segment
fiind de peste 10% față de anul precedent.
Remarcăm, de asemenea, amploarea pe care o
au programele de factoring reverse pe piața
românească. Astfel, anul 2019 a însemnat
pentru noi o creștere cu peste 15% a volumelor
tranzacționate, în timp ce numărul de furnizori
înrolați a fost cu 28% mai mare față de 2018”.
EximBank a înregistrat în 2019 o stabilizare a operațiunilor pe segmentul de factoring, cifra de afaceri situându-se la același
nivel din 2018. Acest rezultat este explicat de
Traian Halalai: „Cum dinamica operațiunilor
de factoring este strâns legată de dinamica
economiei în general, această evoluție este o
consecință firească a contextului economic
care a caracterizat 2019, cu provocări atât pe
plan intern, cât și internațional. Ca și în anii
anteriori, ponderea cea mai mare au avut-o
operațiunile de factoring de export, domeniu în
care EximBank a reușit să convingă tot mai
multe companii că are capacitatea de găsi
soluții financiare optime pentru a răspunde

„Factoring-ul presupune rigurozitate, disciplină operațională, un cadru
legal și fiscal stabil și predictibil. Prin programele de factoring reverse,
marile companii își pot susține furnizorii tradiționali, cu precădere firme
mici și mijlocii, le pot asigura acces ușor la lichiditate, dar și o
obișnuință în a se finanța prin factorizarea creanțelor”.

anca udroiu,
Head of trade sales, inG bank românia

„Anul acesta, vom continua să urmărim direcția strategică de
promovare a exporturilor românești, de susținere a dezvoltării și creștere
a competitivității IMM-urilor. Avem ca prioritate adaptarea produselor
de factoring la evoluția pieței. Dorim să ne extindem și să ne rafinăm
oferta astfel încât aceasta să fie accesată de tot mai multe companii”.

traian Halalai,
Președinte executiv, eximbank
preocupărilor de optimizare a cash-flow-ului și
de finanțare, administrare și colectare a creanțelor, lucru care ne-a propulsat, în 2018, pe
prima poziție în topul băncilor care oferă
servicii de factoring de export”.

2020, o necunoscută
economică și nu numai

În actualele condiții naționale și internaționale atât de dificile, când recesiunea bate
la ușă, este practic imposibil de a face
previziuni economice și, implicit, în materie de
cerere pentru factoring. Nici sursele consultate
pentru analiza de față nu s-au hazardat în
predicții. Ca deziderat, jucătorii mari au
prevăzută pentru 2020 o dezvoltare a volumelor de factoring și implicit o creștere a
clienților atrași. Pentru BRD, dezvoltarea
factoring-ului se regăsește în continuare în
strategia băncii alături de alte soluții oferite sub
umbrela Global Tranzaction Banking. În 2020,
sunt așteptate rezultatele lansării platformei
MyFactoring BRD, pentru care faza-pilot s-a
încheiat recent, clienții urmând a fi înrolați pe
rând. Noua platformă facilitează clientului
accesul direct, on-line, în timp real, la contul
său de factoring. Astfel, clienții au posibilitatea
să vizualizeze tranzacțiile înregistrate în contul
de factoring, limitele alocate, încasările primite
de la debitori, statusul facturilor cesionate și
alte informații actualizate legate de derularea
contractului de factoring. Mai mult, clienții își
pot genera prin intermediul platformei diverse
statistici și rapoarte referitoare la operațiunile
derulate, pe care le pot descărca în stația locală,
pentru uz propriu. În faza-pilot, clienții au
apreciat independența pe care le-o dă noua
platformă și posibilitatea de a avea acces direct
la datele actualizate. Într-o etapă următoare,
platforma va putea fi interfațată cu sistemul

contabil al clientului în scopul încărcării
automate a facturilor fără intervenție umană,
ceea ce va duce la scurtarea și securizarea
fluxului de finanțare. „Facem toate eforturile
ca, până la sfârșitul anului 2020, să avem toți
clienții înrolați în platforma MyFactoring
BRD”, precizează Magdalena Zăvelcă.
Factoring-ul rămâne în continuare unul
dintre elementele de bază ale ofertei UniCredit
Bank pentru companii, fiind preferat altor
facilități dedicate gestionării nevoilor de
capital circulant din piață. În relația cu clienții
interesați, UCB se va axa pe consultanță,
inclusiv pe proiectul său de promovare a
soluțiilor de factoring în zona IMM-urilor, la
nivel național, prin specialiști de produs
dedicați fiecărei regiuni din țară. UniCredit
Bank folosește soluții automate de gestionare
a portofoliului de factoring începând cu anul
2008. Din 2015, a pus la dispoziția clienților și
debitorilor săi o platformă on-line, care
permite acces rapid, de oriunde, 24/7, la
situația contului de factoring, putând fi
accesate rapoarte complexe cu privire la

tranzacțiile de factoring derulate cu banca.
Anumiți clienți beneficiază inclusiv de
automatizarea aproape integrală a fluxului de
factoring, interacțiunea cu banca, dar mai ales
volumul documentelor necesare fiind reduse la
minimum sau chiar eliminate.
Strategia de factoring a ING Bank
România în 2020 este una de creștere, pentru
companiile mici aflându-se aici în pregătire a
soluție personalizată. La modul general,
EximBank și-a propus să se extindă pe acest
segment și să-și perfecționeze oferta specifică
astfel încât aceasta să fie accesată de tot mai
multe companii.
Ar fi de precizat că mai multe bănci locale
au în prezent oferte de factoring numai că
acestea nu au răspuns solicitării revistei noastre
cu informații de profil. Spre a vedea cam care
sunt jucătorii implicați pe această piață este
suficient, spre exemplu, să ne uităm la
membrii ARF: BRD, UniCredit Bank, BCR,
Banca Transilvania, ING Bank România, CEC
Bank, Raiffeisen Bank, Libra Internet Bank,
Patria Bank, First Bank. Ca instituții financiare
nebancare, sunt membre ale asociației
profesionale de profil IFN Next Capital
Finance și Acces Financial Services IFN.
O analiză de piață ar trebui în final să
cuprindă un mesaj pertinent pentru finanțatori
și clienți, deopotrivă. Dar, în vremuri excepționale, imprevizibile, de maximă încercare
pentru mediul de afaceri și nu numai, nu putem
face asta. E sigur, însă, că 2020 va fi altfel
pentru români, pentru lumea întreagă.
coralia Popescu
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accent

e vital pentru fiecare antreprenor
să acționeze, orice paralizare acum
afectează viitorul companiei
interviu cu andreea ciOnca anGHelOf, Managing Director, impetum Group
în actuala perioadă de grea încercare pentru toată lumea, auzim aproape zilnic că-și întrerup activitatea
mari companii inclusiv din românia, dar și firme de talie medie și mică, întregi sectoare economice fiind
afectate de pandemia de coronavirus. câteva recomandări despre felul în care ar trebui acționat în materie
de business în vremuri excepționale ca acestea vin din partea impetum group, grup românesc lansat
recent și care aduce la un loc capital, management și servicii ce țintesc afacerile. grupul s-a format din
reunirea a trei jucători de prestigiu din mediul de afaceri românesc: citr, liderul pieței de insolvență din
românia, rocA, prima soluție de consolidare a imm-urilor locale care au un viitor valid dar traversează un
moment dificil, și rocA X, proiect destinat start-up-urilor disruptive din piața de tehnologie. Sperăm ca
interviul prezentat în continuare, realizat cu Andreea cionca Anghelof, managing director, impetum
group, să fie util cât mai multor antreprenori aflați la răscruce în aceste vremuri tulburi.

care este agenda pentru 2020 a impetum
Group și în ce stadiu se află la ora actuală
principalele sale proiecte legate de
susținerea afacerilor locale și de formare a
managerilor?

Am creat Impetum Group din dorința să
punem laolaltă resursele pe care le avem în
toate companiile din grup și fiindcă în
business-ul românesc avem nevoie, pe lângă
knowledge și capital, și de lideri competenți,
pe fondul exodului tinerilor din România. Așa
că am ales să facem ceva activ. În contextul
crizei recent declanșate, agenda noastră nu s-a
modificat radical, focusul Impetum Group
rămâne același ca la înființare și e mai actual
ca oricând: maximizarea valorii din toate
etapele de viață ale firmelor românești, prin
cele trei companii ale grupului, CITR, ROCA
Investments și ROCA X. Concret, în CITR
suntem pregătiți pentru a ne intensifica
eforturile în vederea salvării companiilor
românești în criză, care acum, poate mai mult
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decât niciodată, au nevoie de măsuri concrete
de salvare, dublate de o vastă expertiză de
management, pe care CITR a acumulat-o în 20
de ani. Prin ROCA Investments și ROCA X,
care sunt menite să consolideze valoarea din
business-uri deja funcționale sau încă la stadiu
de idee, ne propunem să aducem în piață
capital suplimentar și resurse de management
care să susțină cel puțin 25 de companii noi, în
care ne propunem să ne implicam. ROCA
Investments va continua să fie un punct de
sprijin pentru IMM-urile care traversează o
perioadă de dificultate, iar ROCA X, proiect
destinat afacerilor disruptive la început de
drum, mizezează pe piața tech, care promite să
rămână unul dintre sectoarele economiei cel
mai puțin destabilizate.
În paralel cu inițiativele noastre de
business, am demarat și Fundația Impetum, un
demers nonprofit, prin programele căruia ne
propunem să consolidăm cultura antreprenorială din țară. Am ales să ne implicăm în
educație, nu doar sprijinind financiar, ceea ce

vom face, ci și contribuind activ cu experiențele proprii și ale companiilor noastre, pe
care vom continua să le creștem și să le dăm
mai departe. Proiectele Impetum Group pentru
2020 formează împreună această rețea de resurse pe care le aducem în economia națională,
în beneficiul ecosistemului de business și al
antreprenorilor români.
ce ne puteți spune despre programul
fundației impetum pentru anul în curs,
cine sunt în prezent beneficiarii
programelor și proiectelor educaționale
înscrise pe agenda acesteia?

Fundația va derula programe și proiecte
educaționale pentru consolidarea culturii
antreprenoriale și de management din România,
de care e atât de mare nevoie pentru a stabiliza
balanța într-o economie unde resimțim deja și
vom continua să vedem o penurie de resurse
financiare. Avem deja în desfășurare trei proiecte menite să susțină business-ul românesc,

României promisiunea de a repatria o resursă
valoroasă: mințile agere, pregătite la școli de
top din afară, și de a le reintegra în ecosistemul
de business local pentru a răspunde nevoilor de
dezvoltare a economiei naționale în timp util.
cu puțin timp în urmă, a fost anunțată și o
entitate de diagnoză la nivelul grupului.
când va prinde aceasta contur?

dintre care unele cu amploare națională iar
altele dezvoltate pentru început la nivel de
grup. ROCA Management Accelerator este
prima inițiativă externă a Fundației Impetum
Group, un program intensiv de management
aplicat prin care ne dorim să accelerăm formarea următoarei generații de manageri pentru
România, care vor fi cruciali în reechilibrarea
economiei, mai cu seamă în contextul
crizei.Tot sub tutela Fundației se vor desfășura
și programele Leadership Academy, în această
etapă destinată pentru dezvoltarea de skill-uri
de leadership în rândul managerilor grupului,
precum și Liga CEO, dedicată managerilor din
companiile ROCA Investments.
recent, ați demarat rOca Management
accelerator. care sunt principalele direcții
ale acestui proiect la ora actuală?

Va fi nevoie de manageri competenți și
pregătiți să administreze business-uri în economia României, o economie fragilă care va fi

puternic zguduită de criza mondială ale cărei
efecte nu le putem cuantifica la acest moment.
ROCA Management Accelerator are obiectivul
să formeze acești manageri în funcție de
nevoile reale ale companiilor din țara noastră
și vizează tinerii absolvenți de universități
europene, cărora le oferă șansa de a pune în
practică teoria învățată în aceste instituții
prestigioase, în timp ce acumulează experiență
practică de management în companii din
portofoliul brandurilor din cadrul Impetum
Group. Nu e un program teoretic, ci unul
practic, care în primul an își propune să acorde
zece burse cu valoare între 800-1.500 de euro
lunar, finanțate din fonduri private, precum și
expunerea la o experiență practică diversă și
mentorat cu unii dintre cei mai de succes
antreprenori și manageri din România. Mai
mult, ROCA Management Accelerator este un
program intensiv și comprimă perioada de care
un manager are nevoie pentru a se forma după
absolvirea studiilor, de la 10-15 ani la 3-5 ani.
Astfel, proiectul este pentru economia

Prin complementaritatea companiilor
noastre și sinergizarea lor putem oferi această
soluție integrată pentru business-ul românesc, care
include partea de consultanță și diagnoză prin
specialiștii din CITR, ROCA Investments și
ROCA X, cu expertiză pe zonele de insolvență, scale-up și start-up. Acest serviciu de
diagnoză este deja activ. Echipa noastră
interdisciplinară are capacitatea de a evalua în
timp real nevoile de business, le încadrează
într-o tipologie, identificând concret soluția
adecvată. Azi, pe fondul crizei ale cărei efecte
nimeni nu le poate anticipa, va fi cu atât mai
mult nevoie de adaptare în timp real, prin
identificarea și implementarea cât mai rapidă a
măsurilor potrivite pentru fiecare business în
parte. Echipa noastră de specialiști pluridisciplinari ajută compania să valorifice altfel
timpul și energia pe care le-ar investi în identificarea problemei și își propune să găsească
soluții adecvate. Antreprenorii trebuie doar să
înțeleagă că în momente de criză e imperios
necesar să acționezi și să te adaptezi zi de zi la
condițiile dictate de piață.
care credeți că sunt în prezent
vulnerabilitățile economiei românești
și cum anume ar putea fi acestea atenuate
pe viitor?

Înainte de criză, aveam o structură economică deja fragilă, în care 0,1% din totalul
companiilor românești produceau 40% din
cifra de afaceri la nivel național, în timp ce
95% dintre firme produceau doar 20% din
total CA. Situația de dificultate s-a agravat și
este o realitate pentru multe dintre firmele
românești, iar impactul tehnologiei, etapa
superioară și vitală în dezvoltarea companiilor
din toate sectoarele economice, este încă la un
nivel incipient. Mai mult decât atât, anticipăm
că aceste companii vor avea și o problemă
mare de cash în viitor, cauzată de procesul de
oprire-repornire a activității. Misiunea
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Impetum Group de a maximiza valoarea de
business e mai actuală ca oricând iar responsabilitatea pe care ne-o asumăm față de mediul
de afaceri românesc crește.
Față de anunțurile generalizate de
solidaritate și sprijin cu fonduri bănești în
piață, enunțate azi la nivel global, credem că
va mai dura un timp până când vor fi
dezvoltate mecanisme propriu-zise prin care
aceste fonduri să ajungă concret în companiile
românești. Prin urmare, credem că va fi nevoie
de soluții mult mai creative și aplicate.
Angajamentul nostru este să
punem pilonii Impetum Group,
de capital, management și servicii, în sprijinul companiilor
care au nevoie de susținere
pentru a traversa perioada de
dificultate sau pentru a crește.
Ne propunem ca, prin acești
piloni, să ne adaptăm rapid nevoilor concrete din piața de azi
și avem în plan să dublăm capitalul aflat la dispoziția grupului
și a companiilor noastre în
următorii doi ani, ajungând la o
valoare între 60 și 80 milioane
euro. Pentru a se stabiliza, economia României
are nevoie de companii echilibrate. Impetum
Group își propune să devină un hub de resurse
care maximizează valoarea de business, prin
reunirea de: business knowledge specific
pentru fiecare din cele trei etape din viața unei
companii (start-up, criză de creștere, distress),
capital, sinergii și cross-uri între business-uri
complementare, precum și o comunitate de
manageri și antreprenori dornici să participe
activ la consolidarea culturii antreprenoriale
din România.

un plafon de care ricoșează multe companii
este unul psihologic: neputința de a cere
ajutorul. În România, cultura antreprenorială e
foarte tânără și nu a ajuns la o etapă de
maturitate. Eșecul e văzut ca un stigmat și e
încă blamat în antreprenoriat, ceea ce descurajează schimbarea în business-ul românesc
și, în schimb, încurajează pasivitatea. Pentru
supraviețuirea unei afaceri este esențială
adaptabilitatea, capacitatea de a spune am
greșit, de a apela la ajutor specializat, de a face
o ajustare de perspectivă.

de afaceri, un test de reziliență și de „decision
making”.
care ar fi fundamentele unui business
sănătos în românia, dată fiind experiența
de mai bine de 20 de ani a fondatorilor
celor trei entități ale grupului?

Din păcate, trăim vremuri de incertitudine,
vremuri fără precedent în România, despre ale
căror consecințe pentru economia națională nu
ne putem pronunța încă. Ne menținem opti-

„Față de anunțurile generalizate de solidaritate și sprijin
cu fonduri bănești în piață, enunțate azi la nivel global, credem
că va mai dura un timp până când vor fi dezvoltate mecanisme
propriu-zise prin care aceste fonduri să ajungă concret în
companiile românești. Prin urmare, credem că va fi nevoie
de soluții mult mai creative și aplicate. Angajamentul nostru
este să punem pilonii Impetum Group, de capital, management
și servicii, în sprijinul companiilor care au nevoie de susținere
pentru a traversa perioada de dificultate sau pentru a crește.”

cum vă explicați faptul că 50% dintre
companiile de impact pentru economia
românească (cu active de peste 1 mil. euro)
sunt în stare de dificultate de business?

Aceste companii sunt business-uri care
și-au bazat dezvoltarea pe credit, fără o structură de capital adecvată, astfel că acum se
confruntă cu îndatorare și probleme de lichiditate. Sigur că problema nu ține doar de cash și
denotă o strategie inadecvată de dezvoltare
accelerată, determinată de piață, fără o dublare
a mecanismelor de management necesare
pentru susținerea creșterii pe termen lung. Însă
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Pe scurt, în opinia dumneavoastră,
care sunt soluțiile de ieșire din această
situație și cum anume ar putea fi reparat
dezechilibrul dintre pătura de mijloc
implicată în business și restul
companiilor din românia?

Cifrele care descriau stratificarea companiilor din economia românească vor fi date
peste cap de criză. Nu există soluții universal
valabile la acest moment, important e să
adaptăm măsurile de intervenție pe care le
aveam în vedere și până acum: creșterea și
consolidarea business-urilor mici și principii
de parteneriat dublate de investiții continue în
dezvoltare, inclusiv în infrastructura tehnologică. Digitalizarea este un mare atu la nivel
de companii pentru că facilitează adaptarea la
orice situație de criză, cum e și cea prezentă.
Alte măsuri ce pot fi avute în vedere sunt
diversificarea portofoliului de furnizori/clienți,
pentru a diminua riscurile ridicate de anularea
unui proiect sau a unei colaborări și dezvoltarea, adaptarea din mers a business-ului la
noile condiții de piață, demers care e crucial.
Momentul prezent va fi un test pentru mediul

miști și credem că mediul de afaceri românesc
poate, prin solidaritate, să depășească și acest
moment. Încurajăm companiile să facă „reality
check” zilnic, să se adapteze, cum spuneam,
din mers, să fie flexibile și să-și schimbe
strategiile dacă piața o impune. Pentru business-urile care nu au altă opțiune acum decât
să oprească activitatea, cel mai înțelept e să
țină capitalul disponibil pentru când condițiile
vor permite reluarea operațiunilor. Pe scurt, e
vital pentru fiecare antreprenor să acționeze,
orice paralizare acum afectează viitorul
companiei. Nu există soluții miraculoase, dar
instrumentele pe care le avem la îndemână
sunt comunicarea și intuiția. Important e să
stăm conectați, să ne adaptam rapid și să fim
solidari. Perioada pe care o traversează
business-ul românesc sperăm să nu lase alte
urme asupra noastră decât un sentiment mai
puternic de apartenență, să ne dăm seama cât
suntem de puternici împreună și să reușim
definirea mai clară a nevoilor și identității
noastre ca echipă, familie și comunitate.
coralia Popescu

fonduri de

investiŢii
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ASF eSte pArtener
pentru mediul de AFAceri
intereSAt de FinAnțAre prin
mecAniSmele pieței de cApitAl
interviu cu GAbriel GrădineScu, vicepreşedinte Al ASF româniA
ʺSuntem conștienți de concurența internațională pentru atragerea investițiilor și capitalului
necesar pentru dezvoltarea piețelor naționale de capital. În acest context, opinez că va trebui
să sprijinim partenerii noștri din piață pentru a face față provocărilor asociate temerilor
investitorilor cauzate de epidemia cu CoVID 19ʺ, ne-a declarat Gabriel Grădinescu,
vicepreşedinte al ASF România. Norel Moise

Cum a fost anul 2019 pentru
piaţa de capital românească?
Ce plusuri şi ce minusuri
aţi remarcat?
Cu siguranță principalul plus al
anului 2019 a fost anunțul
furnizorului de indici FtSe
russel de caliﬁcare a pieței
locale de capital în categorie
piețelor emergente, în
conformitate cu
îndeplinirea criterilor impuse
de această companie.
Creșterea solidă a indicatorilor
de performanță a pieței locale
de capital a putut ﬁ ușor
remarcată de toți stakeholderii
(ﬁe că vorbim de capitalizare,
ﬁe de randamente). de
asemenea, aș dori să remarc
listarea pe piața locală în luna
mai a primei emisiuni de
obligațiuni ipotecare în valoare
de 200 milioane euro. În mod
similar, anul 2019 a fost foarte
beneﬁc pentru ﬁnanțarea
companiilor locale prin
intermediul emisiunilor de
succes de obligațiuni
corporative la BVB. acest
instrument de ﬁnanțare a

început să ﬁe pe lista de
opțiuni viabile pentru imm-uri.
Ca minusuri, aș putea
remarca faptul că nu am
reușit să autorizăm încă o
Contraparte Centrală, dar
lucrăm cu cei de BVB pentru a
accelera implementarea
acestei arhitecturi de piață
necesară pentru dezvoltarea
internă.
ASF a fost foarte activă
pe parte de piaţă de capital:
care ar ﬁ principalele noutăţi
legislative care s-au
concretizat pe parcursul
anului trecut? Dar în debutul
anului 2020?
Principala noutate legislativă
a anului trecut a fost
publicarea în luna decembrie
a Legii nr. 243/2019 privind
reglementarea fondurilor de
investiții alternative în
românia. a fost un demers
susținut și foarte bine primit
de către industria de fonduri
de investiții locală.
Că piese de legislație
secundară propuse direct de

către aSF pot
evidenția regulamentul aSF
nr. 10/2019 regulament
privind procedura de
subscriere și răscumpărare
prin internet a titlurilor de
participare emise de
organismele de plasament
colectiv, regulamentul aSF
nr 4/ 2019 pentru modiﬁcarea
regulamentului aSF nr.
4/2013 privind acțiunile
suport pentru certiﬁcatele de
depozit, și regulamentul aSF
nr. 8/2019 privind modiﬁcarea
regulamentului aSF nr.
12/2018 (documentele cu
informații esențiale
referitoare la produsele de
investiții individuale
structurate şi bazate pe
asigurări - PriiPS).
Pe de altă parte, în anul 2020,
intenționăm să
promovăm un nou proiect de
lege de modiﬁcare a Legii nr.
24/2017 privind emitenții de
instrumente ﬁnanciare și
operațiuni de piață, a Legii nr.
126/2018 privind piețele de
instrumente ﬁnanciare și a
O.U.G. nr. 32/2012, prin care

vor ﬁ introduse prevederi
naționale referitoare la
domeniul securitizării,
precum și unele ajustări
corespunzătoare derivate din
acquis-ul comunitar.
totodată, pachetul european
legislativ CBdF (cross-border
distribution of funds, ce
conține regulamentul Ue nr.
1156/2019 și directiva Ue nr.
1160/2019) va necesita, din
partea aSF, un demers
amplu de modiﬁcare
corespunzătoare a
reglementărilor în domeniul
distribuției transfrontaliere
de titluri de participare ale
OPC. totodată anul 2020 va ﬁ
probabil și anul investițiilor
sustenabile, în condițiile în
care în data de 09.12.2019, au
fost publicate două noi
regulamente europene
privind ﬁnanțarea durabilă,
cu impact asupra domeniului
de activitate a participanților
la piață și al indicilor Ue de
referință pentru activitățile
de tranziție climatică sau
indicilor de referință Ue
aliniați acordului climatic de
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la Paris. aSF a
analizat integrat impactul
acestor reglementări
europene pentru a identiﬁca
modalitatea optimă de
aplicare a acestora și a emite
eventuale prevederi naționale
pentru piața românească.
2020 vine cu o încercare grea
pentru pieţele ﬁnanciare şi
pentru economii: pandemia
COVID 19. Cum poate contribui
ASF la limitarea pierderilor şi
relansarea în timp cât mai
scurt a pieţelor pe care le
supraveghează?
aSF urmărește cu atenție
evoluția impactului
pandemiei asupra pieței de
capital, în scopul adoptării
măsurilor preventive
necesare asigurării stablității
acestei piețe de ﬁnanțare a
companiilor locale.
intenționăm să ne aducem
contribuția tehnică la un nou
act normativ care să faciliteze
derularea aGa a emitenților
prin mijloace electronice. de
asemenea, pentru ușurarea
presiunii resimțite de
industria de fonduri de
investiții din românia,
intenționăm să transmitem
un pachet de propuneri de
modiﬁcare a Codului Fiscal,
prin acordarea de facilități
ﬁscale pentru anumite
categorii de Fia. aceeași
abordare o avem și față de
impozitarea tranzacțiilor pe
piața de capital și de
posibilitatea introducerii
impozitării la sursă pentru
impozitul aplicat asupra
câștigurilor investitorilor.
Ce impact consideraţi că va
avea mult aşteptata lege a
fondurilor de investiţii
alternative?
Legea nr. 243/2019 a fost deja
publicată și va produce efecte
pentru actualele aOPC locale

începând cu luna iulie a.c.
Precum am mai declarat în
presă, anticipez că zonă de
interes deosebit al pieței se va
axa pe domeniul FiaS
specializate în investiții
imobiliare, Fia cu capital
privat și în perspectivă, Fia
specializate în investiții în
titluri de stat emise de
ministerul Finanțelor
Publice. Sperăm că toate
aceste produse ﬁnanciare vor
ﬁ de succes și asigurăm
participanții din piață de
spijinul nostru în procesul de
autorizare. Ca o părere
personală, consider că
această lege este una dintre
cele mai bune legi pentru
piața de capital, ca o dovadă
ﬁind şi votul unanim obținut
în Parlamentul ramâniei.

operaționalizare a
contrapărții centrale. de
asemenea, redeschiderea
pieței de instrumente
ﬁnanciare derivate este un
obiectiv important pe care
BVB ni l-a comunicat că îl are
în vedere.
Şi dacă tot vorbim de o piață
emergentă iar decidenții au în
vedere listarea pe bursă a
HidrOeLeCtriCa, atunci
sunt convins că o pot face
româneşte, cu instituții
romaneşti şi pentru români.
Consider că este justiﬁcată
listarea numai pe piața
autohtonă a acestei societăți
având în vedere că există
resurse ﬁnanciare şi apetit
suﬁciente pentru realizarea
cu succes a acestei listări.
Numai în 2019 au fost listate

ASF urmărește cu Atenție evoluțiA impActului pAndemiei
ASuprA pieței de cApitAl, în Scopul Adoptării măSurilor
preventive neceSAre ASigurării StAblității AceStei piețe
de FinAnțAre A compAniilor locAle. intenționăm Să ne
Aducem contribuțiA tehnică lA un nou Act normAtiv
cAre Să FAciliteze derulAreA AgA A emitenților prin
mijloAce electronice.

Cum poate ﬁ valoriﬁcat cât mai
bine statutul de piaţă
emergentă, dobândit după
atât de multe eforturi? Ce
urmează pentru BVB, în
condiţii normale, după
stoparea iureşului pandemiei?
Pentru corecta informare a
investitorilor, doresc să
menționez că încă nu am fost
reclasiﬁcați de furnizorul
global de indici
FtSe russel ca piață
emergentă, demersul formal
ﬁind așteptat să
ﬁe ﬁnalizat în cursul lunii
septembrie a acestui an. În
paralel, sunt convins că BVB
va continua eforturile
întreprinse cu sprijinul aSF de

cu succes un număr de 17
emisiuni de obligațiuni la BVB
cu o valoare totală de peste 4
miliarde lei, iar dacă ne uităm
în istoric găsim o listare de
succes similară a unei
companii de stat, tot din
sectorul energetic, unde s-au
înregistrat suprasubscrieri.
dintre beneﬁciile listării
acțiunilor Hidroelectrica la
BVB aş enumera
următoarele: 1. Creşterea
probabilității de reclasiﬁcare
în categoria piețelor
emergente de către agenția
de rating mOrGaN StaNLeY
CaPitaL iNterNaŢiONaL (
mSCi ); 2 Creşterea
atractivității şi vizibilității
pieței autohtone de capital
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atât pe plan intern cât şi pe
plan extern pe fondul
interesului tot mai mare
manifestat de investitori. Şi
dacă vrem să gândim
româneşte până la capăt
atunci cred că este imperios
necesar ca orice formă de
realizare a unei oferte
publice, atât primară cât şi
secundară, să cuprindă de
astăzi înainte în mod
obligatoriu şi o ofertă către
retail în procent de 25%,
aceasta ducând la creşterea
numărului de conturi
individuale deschise la BVB. Şi
nu în ultimul rând, sunt
încrezător că prin listarea la
BVB a HidrOeLeCtriCa o
parte semniﬁcativă de acțiuni
ar putea ﬁ achiziționate de
către administratorii de
fonduri de pensii private din
românia, care din lipsa unor
emitenți atractivi de pe piața
românească au investit în
afara țării.

Ce aşteptări aveți, în acest
context, de la piața de
capital românească, în
2020? Cu ce noutăți va
contribui reglementatorul la
dezvoltarea ei sustenabilă?
doresc să știți că poziția aSF
este de partener pentru
mediul de afaceri interesat de
ﬁnanțare prin mecanismele
pieței de capital locale.
Suntem conștienți de
concurența internațională
pentru atragerea investițiilor
și capitalului necesar pentru
dezvoltarea piețelor
naționale de capital. În acest
context, opinez că va trebui
să sprijinim partenerii noștri
din piață pentru a face față
provocărilor asociate
temerilor investitorilor
cauzate de epidemia cu
CoVid 19. măsurile
întreprinse sunt în derulare și
vă vor ﬁ comunicate din timp.
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după crAhul FinAnciAr din 2008, urmeAză o nouă perioAdă diFicilă,

o nouă criză poAte FrânA dezvoltAreA
induStriei Fondurilor
de ionuţ dumitriu
Susținute de rezultate foarte bune, fondurile pe obligațiuni și-au majorat substanțial activele anul trecut, după răscumpărările
nete semniﬁcative înregistrate în 2018. Fondurile diversiﬁcate si cele pe acțiuni au continuat de asemenea să se bucure de
intrări nete de capital și in 2019, insă acestea continuă să reprezinte mai puțin de 10% din activele industriei organismelor de
plasament colectiv. Condițiile favorabile de pe piețele ﬁnanciare în ultimii ani au făcut ca performanțele fondurilor să se
constituie într-un argument de marketing convingător. Însă, o deteriorare inevitabilă a performanțelor în 2020, în contextul
crizei de încredere generate de pandemia coronavirus, ar putea genera un volum semniﬁcativ de răscumpărări nete și reducerea
activelor tuturor categoriilor de fonduri.

după doi ani de ieșiri de
capitaluri substanțiale din
fondurile pe obligațiuni, adică
de la răscumpărări nete de
364 milioane lei în 2017 și de
2,3 miliarde lei în 2018, cel mai
important segment al
industriei locale a
organismelor de plasament
colectiv s-a bucurat în 2019 de
subscrieri nete de 1,75
miliarde lei. menționăm că,
deopotrivă, statisticile
asociației administratorilor
de Fonduri (aaF) se referă
atât fondurile denominate în
lei, cât și pe cele în valută.
recâștigarea încrederii

publicului în fondurile cu risc
scăzut reprezintă o evoluție
notabilă, susținută în bună
măsură de rezultatele foarte
bune raportate de acestea în
ultimii ani. Performanțele au
fost favorizate de reducerea
sistematică a randamentelor
la care se tranzacționează
instrumentele cu venit ﬁx, în
condițiile reducerii dobânzilor
cheie și a politicilor de
achiziții de active ale băncilor
centrale, care au urmărit să
mențină un cost redus de
ﬁnanțare pentru guverne și
companii. dacă luăm în
considerare și fondurile

denominate în euro și dolari,
ajungem la concluzia că peste
90% din deținerile a circa
350.000 de investitori
români în titluri emise de
organismele de plasament
colectiv sunt reprezentate de
fondurile orientate către
investiții în depozite bancare
și obligațiuni
guvernamentale, municipale
și corporatiste.
La rândul lor, fondurile pe
acțiuni și diversiﬁcate au
continuat să beneﬁcieze de
intrări nete de capital, care au
ajuns în 2019 la niveluri de 42
milioane lei și respectiv 186

tABel 1. StRuCtuRA FOnDuRilOR Din CAtegORiA OPCvM (FeBRuARie 2020)
Categorie fond
Fonduri cu plasamenteîin obligațiuni și instrumente monetare

nr. investiori

Active nete
(mil euro)

Pondere
în total OPCvM

32.979

548,7

11,3%

223,4

4,6%

Fonduri de obligațiuni

182.795

1.981,3

Fonduri de acțiuni

10.788

126,7

Fonduri diversificate

Fonduri denominate în USD/EUR (cu profil de risc scăzut)
Alte fonduri

Total OPCVM

64.997
50.958

1.898,7

347.917

4.838,9

5.400

60

40,9%
2,6%

39,2%
1,2%

Nota: Nu au fost incluse fondurile ING Romanian Bond Fund și ING Romanian Equity Fund care nu sunt rezidente în
România, dar investesc pe piața locală
Sursa:AAF

milioane lei. menționăm că,
fondurile pe acțiuni și
diversiﬁcate au avut în 2018
subscrieri nete de 8,5
milioane lei și respectiv de 106
milioane lei. intrările nete de
capitaluri în fondurile cu risc
cel puțin mediu, în ﬁecare din
ultimii doi ani, au fost însă
mai reduse comparativ cu
2017, când fondurile de
actiuni au beneﬁciat de
subscrieri nete de 77 milioane
lei, iar cele diversiﬁcate de 346
milioane lei. acest fapt
reprezintă un detaliu
interesant deoarece
înseamnă că s-au făcut
subscrieri mai semniﬁcative în
2017 față de următorii ani, iar
investitorii respectivi au avut
astfel șansa să beneﬁcieze de
cel puțin doi ani de creștere ai
piețelor de acțiuni.
Una peste alta, faptul că în
ultimii trei ani fondurile pe
acțiuni și diversiﬁcate s-au
bucurat de intrări nete de
capital susținute de
performanța prelungită a
piețelor de acțiuni, reprezintă
un semnal sănătos pentru o
creștere a importanței
acestor fonduri în
economisirea pe termen
lung.
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vor Fi răScumpărări
nete SubStAnțiAle în
2020?
din păcate însă, evoluțiile
pozitive concretizate în
creșterea nivelului
subscrierilor nete și ale
activelor administrate până la
sfârșitul lui 2019 vor ﬁ foarte
probabil întrerupte de
prabușirea piețelor de acțiuni
în luna martie din acest an, în
lunile următoare existând în
continuare circumstanțe
relativ negative pentru
piețele ﬁnanciare, în funcție
de cât de controlabilă se va
dovedi pandemia COVid-19.
astfel, se arată drept foarte
probabil că fondurile mutuale
vor ﬁ puse în 2020 în postura
de a face față unui volum al
răscumpărărilor mai ridicat în
condițiile unei volatilități
ridicate a piețelor ﬁnanciare
și a ajustării substanțiale a
piețelor de acțiuni în luna
martie, cauzată de criza
coronavirus. În aceste
condiții, mulți investitori s-ar
putea simți mai în siguranță
să stea pe cash. rămâne să
constatăm foarte curând în
ce măsură, în luna martie, vor

ﬁ înregistrate răscumpărari
importante în cazul
fondurilor cu proﬁl de risc
scăzut (adică cu plasamente
în instrumente purtătoare de
dobânzi, în special
obligațiuni). Pentru că în
cazul fondurilor cu proﬁl de
risc cel puțin mediu (fonduri
diversiﬁcate și pe acțiuni)
sunt riscuri mai mari să
asistăm la ieșiri mai
importante de capital,
desigur raportate la
dimensiunea redusă a acestor
fonduri.
În poﬁda unei creșteri de
audiență în ultimii ani,
fondurile cu risc peste cel
scăzut, adică cele
diversiﬁcate și pe acțiuni,
continuă să aibă o prezență
timidă în portofoliile
investitorilor români, având
active de circa 223 milioane
euro și respectiv de 127
milioane euro. acestea
reprezintă mai puțin de 8%
din activele de circa 4,8
miliarde euro ale industriei
locale de organisme de
plasament colectiv în valori
mobiliare (OPCVm).
Creșterea activelor fondurilor
cu risc mai ridicat va rămâne

pentru mulți ani de acum
înainte principala provocare
pentru industria locală a
organismelor de plasament
colectiv. de asemenea, în
condițiile creșterii presiunilor
de depreciere a leului, inclusiv
în contextul crizei
coronavirus, este de așteptat
să vedem o consolidare a
prezenței fondurilor
denominate în euro și dolari
care reprezentau la sfârșitul
lunii februarie 2020, circa
40% din industria fondurilor
deschise.
cinci Ani de lA
trecereA lA mArcAreA
lA piAță A
obliGAțiunilor
dezvoltarea fondurilor de
obligațiuni în ultimii cinci ani
a fost inﬂuențată negativ de
schimbarea modului de
înregistrare în activul net al
organismelor de plasament
colectiv a instrumentelor cu
venit ﬁx (titluri de stat,
obligațiuni municipale și
corporatiste). astfel,
începând cu primăvara anului
2015, liderul pieței erste Bond
Flexible rON a trecut la
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marcarea instrumentelor cu
venit ﬁx la prețul lor de piață,
ceea ce expune investitorii și
unor scăderi pe termen scurt
a valorii activelor unitare
(VaNU). Ulterior, liderul
pieței a fost urmat de ceilalti
jucători importanți,
marcarea la piață ﬁind
standardul internațional de
evaluare a instrumentelor cu
venit ﬁx.
Practica de pe piața
românească de a înregistra
progresiv în activul net
dobânda asociată unui
instrument cu venit ﬁx,
asemenea unui depozit
bancar, a fost o abordare
locală confortabilă pentru
administratori și aparent
lipsită de complicații pentru
investitori. din această
perspectivă, alinerea la
standardele internaționale
care presupun înregistrarea
valorilor mobiliare la valoarea
lor de piață a reprezentat un
important pas înainte al
industriei locale a
organismelor de plasament
colectiv.
Se poate vorbi astfel de două
efecte pozitive concrete ale
acestei decizii. Primul efect ar
consta în asigurarea
comparabilității
performanțelor fondurilor de
instrumente cu venit ﬁx
locale cu cele raportate de
fonduri similare
internaționale. iar al doilea
efect pozitiv se referă la
îmbunătățirea proﬁlului de
risc al fondurilor de
obligațiuni care prin
înregistrarea la preț de piață a
instrumentelor cu venit ﬁx, ar
putea să onoreze cereri de
răscumpărare de dimensiuni
foarte mari, fără a exista însă
un impact negativ asupra
VaNU-ului, ceea ce nu era
cazul când administratorii
utilizau metoda dobânzii
acumulate.
Prețul plătit însă de industria
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tABel 2. evOluțiA FOnDuRilOR Din CAtegORiA OPCvM Pe ClASe De RiSC
(2007- FeBRuARie 2020), Mil euRO
Fonduri cu plasamente preponderent
monetare (denominate ROn)

Fonduri de Obligațiuni
(denominate ROn)

Fonduri Diversificate
(denominate ROn)

Fonduri Acțiuni
(denominate ROn)

total OPCvM*/**

Feb 2020

548,7

1.981,3

223,4

126,7

4.838,9

Feb 2018

1.163,7

1.621,0

170,2

102,9

4.812,6

2016

1.248,8

94,4

114,6

96,1

51,8

An

Feb 2019
Feb 2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

994,3

1.282,7
1.185,4
1.000,5
776,8
571,6
830,2
713,2
422,6
87,6
36,6

1.305,2

185,6

1.871,3

109,6

1.838,5

105,3

1.417,9

70,4

343,5

56,5

1.852,3
1.853,5
919,9
222,6
173,1
61,7
20,2

88,1
75,7
73,2
44,2

59,3

36,3

68,6

52,5

61,0
50,7
95,3

41,0
44,2
21,3

110,2

4.048,1
4.922,3
4.856,9
4.635,7
4.076,8
2.895,8
2.008,0
1.569,8
1.280,8
792,3
235,9
264,3

Nota: *) Nu au fost incluse fondurile ING Romanian Bond Fund și ING Romanian Equity Fund care nu sunt rezidente în România dar investesc pe piața locală**) include
"Alte fonduri" denominate în RON precum și fondurile denominate denominate în USD și euro, cu diferite profiluri de risc
Sursa:AAF

locală prin marcarea la piață
a instrumentelor cu venit ﬁx a
constat în intrări de capital
substanțial mai mici în aceste
fonduri, fapt ce s-a
concretizat în răscumpărări
nete substanțiale în ultimii
ani. așa se explică faptul că
activele fondurilor pe
obligațiuni denominate în lei
nu au mai depășit pragul de 2
miliarde euro. de menționat
că saltul consemnat al valorii
activelor nete ale acestor
fonduri între februarie 2019 și
februarie 2020, adică de la 1,3
miliarde euro, la 1,9 miliarde
euro se explică în mare
măsură și prin clasiﬁcarea
fondului raiﬀeisen rON Plus
(a) în categoria celor de
obligațiuni, în condițiile în
care anterior a fost catalogat
drept un fond cu plasamente
preponderent în instrumente
monetare.
Percepția de risc mai ridicat a

unei părți a publicului față de
fondurile pe obligațiuni s-a
referit de fapt la
conștientizarea faptului că
fondurile de acest tip mai pot
să raporteze și scăderi ale
VaNU-urilor pe termen scurt,
ceea ce nu era posibil până în
2015. Ca atare, noul statut al
fondurilor de obligațiuni a
indus un disconfort
investitorilor și a inﬂuențat
modul de poziționare al
acestora, inﬂuențând decisiv
dezvoltarea industriei după
2015, având în vedere că
fondurile cu risc scăzut au o
pondere de peste 90% în
activele totale. Ca atare, în
acest context trebuie să
înțelegem răscumpărările
nete înregistrate începând cu
2015 și scăderea activelor
fondurilor, care s-a produs în
bună măsură prin
intermediul liderului pieței
erste Bond Flexible rON. din

fericire, inﬂația, dobânzile și
randamentele în trend
descendent, la care s-au
tranzacționat instrumentele
cu venit ﬁx denominate atât
în lei, cât și în euro și dolari
după 2015, au susținut din
plin performanța fondurilor
de obligațiuni, iar acest fapt
ar ﬁ de natură să înlăture tot
mai mult eventuale rețineri
față de acestea în viitor.
În ceea ce privește erste Bond
Flexible rON, se poate spune
că în poﬁda rezultatelor
foarte bune raportate de-a
lungul timpului, acesta a fost
cel mai afectat de trecerea la
marcarea la piață. Liderul
pieței avea la sfârșitul lunii
februarie 2020 active de 893
milioane euro, față de 1,5
miliarde euro la sfârșitul
anului 2014, în timp ce
numărul de investitori în
perioada menționată a
scăzut cu peste 40.000.

dacă avem în vedere o
perioadă de 5 ani (februarie
2015 - februarie 2020)
observăm că în cazul
fondurilor cu risc scăzut se
înregistrează o creștere a
activelor acestora, ceea ce
sugerează că un anumit
punct critic a fost depășit.
astfel, există circumstanțe ca
industria fondurilor cu risc
scăzut să își continue
ascensiunea, iar investitorii
să se familiarizeze tot mai
mult cu modul lor de
funcționare, mai ales în
condițiile în care fondurile de
obligațiuni locale nu au
înregistrat scăderi ale VaNUrilor pe orizonturi mai lungi
de timp de natură a suscita
îngrijorări printre investitori.
Însă trebuie spus că o
eventuală creștere a
dobânzilor și randamentelor
obligațiunilor
guvernamentale ale
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româniei în contextul
deteriorării percepției de risc
de țară favorizată de criza
globală a coronavirusului
care tulbură și piețele
ﬁnanciare internaționale,
reprezintă un risc pentru
fondurile de instrumente cu
venit ﬁx. există astfel
posibilitatea unor scăderi pe
termen scurt ale prețurilor
obligațiunilor, iar din această
perspectivă, deteriorarea
fundamentelor economiei
româniei, în primul rând prin
depășirea țintei de deﬁcit
bugetar cu mult peste 3%
poate reprezenta un element
de presiune asupra
randamentelor obligațiunilor
guvernamentale românești.
managerii de fonduri au însă
posibilitatea să se protejeze
față de o dinamică
nefavorabilă a prețurilor
obligațiunilor și prin
reducerea scadenței medii a
instrumentelor cu venit ﬁx
din portofolii în cazul în care
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GHF GHF GHF GHF GHF IHE



nota: pentru 2010 si 2011, datele sunt calculate prin adunarea datelor aferente bcr monetar si bcr obligatiuni care au
fuzionat in iunie 2012
Sursa:AAF

se estimează o creștere a
randamentelor într-un
orizont de timp relativ redus.
din această perspectivă, este
util ca investitorii să
urmărească indicatorul
„modiﬁed duration” (ce
măsoară scadența medie a

portofoliului) care în
perioadele de turbulențe pe
piețele ﬁnanciare este indicat
să înregistreze valori mai
reduse. Performanțele
fondurilor de obligațiuni ce
urmează să ﬁe raportate de
aaF pentru luna martie și

lunile următoare ne vor aduce
indicii și în legătură cu
deciziile ce vor ﬁ luate de
manageri pentru a
administra provocările cu
privire la volatilitatea ridicată
a piețelor ﬁnanciare din
această perioadă.
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ASpecte utile privind Fondurile pe obliGAțiuni
l Un aspect important de înțeles se referă

la familiarizarea investitorilor cu riscurile
reale ale fondurilor de obligațiuni în
perspectiva unei creşteri a dobânzilor,
dinamică de natură a induce scăderea
prețului obligațiunilor şi deci a VaNUurilor fondurilor.
l administratorii care consideră o
probabilitate ridicată a unor astfel de
scenarii este de aşteptat să reducă
scadența medie a instrumentelor cu
venit ﬁx din portofolii, astfel încât să
minimizeze impactul unor creşteri ale
randamentelor la care acestea se
tranzacționează.
l Ca atare, nu numai mişcările dobânzilor
pe piețele ﬁnanciare au un impact (în
sens invers) asupra prețurilor, ci şi
maturitatea medie a instrumentelor
purtătoare de dobândă din portofoliu. Cu
cât maturitatea instrumentelor cu venit
ﬁx din portofoliu este mai mare, cu atât
impactul asupra prețului obligațiunilor al
creşterii dobânzilor sau al unor
evenimente negative este mai mare.
aceasta poartă numele de modiﬁed
duration, conform termenului folosit de
asociația administratorilor de Fonduri
(aaF) şi reprezintă o mărime esențială în
cazul unei obligațiuni, măsurând în mod
efectiv timpul mediu până la care se
încasează ﬂuxurile de numerar aferente
unui instrument cu venit ﬁx.
l acest indicator are în mod ﬁresc o
valoare mai mică decât maturitatea
instrumentului cu venit ﬁx. astfel, cu cât
o obligațiune are o maturitate mai
ridicată, cu atât volatilitatea prețurilor la
care se tranzacționează obligațiunea
este mai ridicată şi cu atât impactul
creşterii sau scăderii dobânzilor este mai
mare. dacă managerul de fond se
aşteaptă la o creştere a dobânzilor sau a
randamentelor instrumentelor cu venit
din pricina unor evenimente pe piețele
ﬁnanciare, atunci acesta va opta pentru
scăderea maturității medii a portofoliului
respectiv. evident, în cazul scăderii
dobânzilor şi a randamentelor, aşa cum a
fost cazul ultimilor ani, opțiunea multor
administratori a fost diametral opusă, şi
anume de a lungi scadența medie a
instrumentelor cu venit ﬁx deținute în
portofolii.

l Un detaliu important este cel referitor la

supraunitară a acestui indicator. Spre
exemplu, în cazul unui fond cu modiﬁed
duration de 1, o creştere a randamentelor
de piață cu 0,5% pentru toate
obligațiunile deținute de fond, ar
determina o diminuare a valorii unității
de fond cu aproximativ 0,5%.

standardul internațional cu privire la
indicatorul „modiﬁed duration”. astfel, în
timp ce fondurile monetare au o
scadență medie a portofoliului de
instrumente cu venit ﬁx mai mică de 1,
fondurile de obligațiuni au o valoare
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nota: nu au fost incluse fondurile ing romanian bond Fund și ing romanian equity Fund care nu sunt
rezidente în românia, dar investesc pe piața locală
Sursa:AAF
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nota: nu au fost incluse fondurile ing romanian bond Fund și ing romanian equity Fund care nu sunt
rezidente în românia, dar investesc pe piața locală
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nota: nu au fost incluse fondurile ing romanian bond Fund și ing romanian equity Fund care nu sunt
rezidente în românia, dar investesc pe piața locală
Sursa:AAF
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FotoGrAFiA deținerilor populAției în Fondurile deSchiSe,

perSoAnele Fizice AveAu AproApe
4 miliArde euro în Fondurile deSchiSe
de ionuţ dumitriu
Românii aveau titluri la fondurile deschise în valoare de 3,7 miliarde euro la sfarșitul lunii februarie, cu circa 700 milioane euro
mai mult comparativ cu un an în urmă. Creșterea notabilă se explică în principal printr-o revenire a apetitului investitorilor
individuali față de fondurile de obligațiuni, care s-au bucurat anul trecut de subscrieri nete de aproape 370 milioane euro.
Deși fondurile diversiﬁcate și pe acțiuni au beneﬁciat, la rândul lor, în 2019 de intrări de capital de aproape 48 milioane euro,
acestea continuă să aibă o prezență foarte timidă în portofoliile persoanelor ﬁzice. Astfel, expunerea populației pe fondurile
diversiﬁcare era de circa 145 milioane euro, în timp ce valoarea plasamentelor în fondurile pe acțiuni era mai mică
de 50 miloane euro.

La sfârșitul lunii februarie
2020, valoarea activelor
deținute de persoanele ﬁzice
în fondurile deschise locale,
clasiﬁcate în categoria
organismelor de plasament
colectiv în valori mobiliare
(OPCVm) era de 3,7 miliarde
euro. adică cam 77% din totalul
activelor nete ale industriei de
4,8 miliarde euro. această
expunere înseamnă mai puțin
de 8% din depozitele bancare
ale populației, ceea ce indică o
audiență încă foarte redusă
pentru fondurile mutuale.
Câteva calcule simple
conﬁrmă astfel ce știm de
când au luat naștere aceste
vehicule de economisire și
anume că există foarte mult
loc de creștere pentru
organismele de plasament
colectiv pe seama mutării
unei părți, chiar și foarte
reduse, a economiilor
populației dinspre depozitele
bancare spre fondurile
deschise. Însă, pentru ca un
astfel de ﬂux al economisirii
dinspre depozitele bancare
către fondurile deschise să se
materializeze efectiv este
nevoie de mult timp și de un
efort major inclusiv din partea
jucătorilor de pe piața
ﬁnanciară în direcția
contribuției la îmbunătățirea

educației ﬁnanciare a
populației.
riScul mediu și ridicAt
ocupă 5% din
expunereA populAției
pe opcvm-uri
Nivelul activelor detinute de
persoanele ﬁzice în fondurile
pe acțiuni s-a dublat între
februarie 2017 si februarie
2018, avansând de la 19
milioane euro, la peste 38
milioane euro, pentru ca în
februarie 2019 să ajungă la 32
milioane euro, iar în februarie
2020 la 49 milioane euro. Și
valoarea activelor deținute de
persoanele ﬁzice în fondurile
diversiﬁcate locale aproape sa dublat între februarie 2017 și
februarie 2018, avansând de
la 62 milioane euro, la 112
milioane euro, însă în
februarie 2019 a coborât la 98
milioane euro. iar, la sfârșitul
lunii februarie a acestui an,
nivelul activelor a depășit 145
milioane euro, ceea ce
reprezintă o evoluție
notabilă, dar la un palier
foarte redus.
astfel, potrivit ultimei
raportări de la asociația
administratorilor de Fonduri
(aaF), persoanele ﬁzice
dețineau unități de

participare în fondurile
diversiﬁcate și pe acțiuni, în
cuantum mai redus de 200
milioane de euro. Ceea ce ar
reprezenta în jur de 5% din
expunerea totală a populației
pe fondurile mutuale, adică o
pondere nesemniﬁcativă în
economisirea prin
organismele de plasament
colectiv.
deținerile persoanelor ﬁzice în
fondurile locale cu proﬁl de
risc peste cel mediu se va
subția semniﬁcativ din cauza
ajustării valorii acțiunilor din
portofoliile lor în luna martie
cu peste 20%, dar probabil și
ca urmare a unor
răscumpărări mai ridicate
inițiate de investitori în
condițiile crizei de încredere
generate de pandemia
coronavirus. În acest context,
ar ﬁ de așteptat ca o parte din
investitori să dorească să
marcheze proﬁturi sau să-și
limiteze pierderile în condițiile
lipsei de vizibilitate privind
evoluția economiilor
importante, precum și a
perspectivelor principalelor
companii listate.
manifestarea acestor
inconveniente induce stres și
volatilitate ridicată pe piețele
ﬁnanciare, și desigur, în
special pe cele de acțiuni.

Fondurile de
obliGAțiuni Au
recâștiGAt încredereA
publicului

Fondurile pe obligațiuni au
raportat randamente foarte
atractive în utimul an și
inclusiv în acest context
trebuie să ﬁe înțelese intrările
de capital substanțiale
consemnate în cazul acestor
organisme de plasament
colectiv. Pe de altă parte, se
poate spune că investitorii au
inceput să tolereze o
volatilitate mult mai mare a
VaNU-urilor fondurilor de
obligațiuni după marcarea la
piață a instrumentelor cu
venit ﬁx, ceea ce a însemnat și
un disconfort mai mare
pentru investitori. aceștia
încep însă să se obișnuiască
cu variații mai ample ale
VaNU-urilor fondurilor de
obligațiuni, având în vedere
trecerea de câțiva ani la
aplicarea metodei de
înregistrare prin marcare la
piață, practicată pe toate
piețele internaționale de
către administratorii
organismelor de plasament
colectiv.
În acest context, fondurile
orientate preponderent spre
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tABel 1. ACtive nete Deținute De PeRSOAnele FiziCe în FOnDuRile DeSChiSe ReziDente în ROMâniA (FeBRuARie 2020)
Fond

Categorie fond

Active nete (mil euro) la 29
februarie 2020

Pondere în total (%)

Erste Bond Flexible RON

Obligațiuni

737,9

19,8%

Raiffeisen RON Plus (A)

Obligațiuni

409,5

11,0%

Raiffeisen EURO
BRD Euro Fond

BRD Simfonia 1

Erste Bond Flexible Romania EUR
BT Obligatiuni

BT EURO Obligatiuni

Raiffeisen Dolar Plus
BRD USD Fond
BT Euro Fix

Erste Liquidity RON

Erste Balanced RON

Raiffeisen RON Flexi

Alte fonduri preponderent monetare
Alte fonduri obligațiuni
Alte fonduri

Alte fonduri denominate în valută
Alte fonduri diversificate
Fonduri acțiuni

Total active deținute de persoanele fizice

Obligațiuni (Euro)

414,0

Obligațiuni (Euro)

399,5

Obligațiuni

300,3

Obligațiuni (Euro)

Plasamente monetare & obligațiuni
Obligațiuni (Euro)
Obligațiuni (USD)

220,8
148,1
132,2

Obligațiuni (USD)

Preponderent obligațiuni (Euro)
Obligațiuni

Diversificat echilibrat

Plasamente monetare & obligațiuni

58,2
54,7
52,4
45,4
41,2

-

40,6

-

49,9

-

74,1

-

146,5

-

49,4

-

100,4
3.723,5

Sursa: AAF

plasamente în instrumente
cu venit ﬁx, și-au consolidat
activele subțiate după
răscumpărările importante
înregistrate în 2018. astfel, cu
câteva excepții, între care și
liderul pieței erste Bond
Flexible rON, persoanele
ﬁzice și-au crescut în general
expunerea pe principalele
fonduri de obligațiuni în
ultimul an de zile: erste Bond
Flexible rON (de la 746
milioane euro în februarie
2019, la 738 milioane euro în
februarie 2020), Brd
Simfonia 1 (de la 135,4
milioane euro, la 300
milioane euro), raiﬀeisen
rON Plus (de la 397 milioane
euro, la 409,5 milioane euro),
raiﬀeisen euro (de la 335
milioane euro, la 414 milioane

248,1

euro), Bt Obligațiuni (de la
239 milioane euro, la 221
milioane euro), Brd euro
Fond (de la 233 milioane euro,
la 400 milioane euro), erste
Bond Flexible eUr (de la 192
milioane euro, la 248 milioane
euro). Se mai remarcă din
enumerarea de mai sus,
creșterea substanțială a
activelor în cazul fondurilor
Brd, probabil în urma unei
anumite strategii de
marketing și poziționare
executate în ultimul an de zile
de către Brd asset
management, în corelație cu
oferta de produse de
economisire a acestei bănci
comerciale.
În rândul fondurilor de
instrumente cu venit ﬁx
poate ﬁ observată o prezență

foarte consistentă a
fondurilor denominate în
euro și dolari, echivalentul a
43% din totalul deținerilor
populației în fondurile
mutuale. Nivelul activelor
deținute de populație în
fondurile pe valută era în
februarie 2020 de 1,6 miliarde
euro, față de 1,1 miliarde euro
în februarie 2019 și față de 1,4
miliarde euro în februarie
2018. iar tensiunile de pe
piețele ﬁnanciare în contextul
crizei coronavirus pun
presiune pe monedele țărilor
emergente, fapt de natură să
crească în continuare apetitul
pentru fondurile de
obligațiuni denominate în
dolari și euro. Plasamentele
populației în aceste fonduri
locale reprezintă circa 8,4%

11,1%
10,7%
8,1%
6,7%
5,9%
4,0%
3,5%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,1%
1,1%
2,0%
1,3%
3,9%
2,7%
1,3%

100,0%

din valoarea depozitelor
bancare în valută ale
populației, ceea ce lasă foarte
mult loc de expansiune
pentru acest segment,
inclusiv pe termen scurt și
mediu.
În top 25 al celor mai
reprezentative organisme de
plasament colectiv din
punctul de vedere al
deținerilor investitorilor
individuali au intrat fondurile
unde persoanele ﬁzice
dețineau titluri de participare
în valoare de cel puțin 13,6
milioane euro. de remarcat
că în topul respectiv nu
regăsim niciun fond pe
acțiuni, o dovadă în plus
privind faptul că industria
noastră de fonduri deschise
de investiții prezintă anomalii

29

FOnDuRi De inveStiții
Martie 2020  Pia}a financiar|

tABel 2. tOP 25 FOnDuRi DeSChiSe DuPă ACtive Deținute De PeRSOAne FiziCe (PF) (FeBRuARie 2020)
Fond
Erste Bond Flexible RON

tip fond

Active PF (mil euro)

Pondere în total
dețineri PF (%)

Obligațiuni

737,9

19,82%

Obligațiuni

409,5

11,00%

Raiffeisen EURO

Obligațiuni (Euro)

BRD Euro Fond

Obligațiuni (Euro)

Raiffeisen RON Plus (A)
BRD Simfonia 1

Erste Bond Flexible Romania EUR
BT Obligatiuni

BT EURO Obligatiuni

Raiffeisen Dolar Plus
BRD USD Fond
BT Euro Fix

Erste Liquidity RON

Erste Balanced RON

Raiffeisen RON Flexi
BT Fix

OTP EURO Bond
BT Clasic

Raiffeisen Confort
Amundi Stabilo

Obligațiuni

Obligațiuni (Euro)

Plasamente monetare & obligațiuni
Preponderent obligațiuni (Euro)
Obligațiuni (USD)
Obligațiuni (USD)

Preponderent obligațiuni (Euro)
Obligațiuni

Diversificat echilibrat

Plasamente monetare & obligațiuni
Plasamente monetare & obligațiuni
Obligațiuni (Euro)

Diversificat defensiv

Alte fonduri, fond cu capital protejat
Obligațiuni

Raiffeissen Conservator Euro FWR A
OTP Obligațiuni Clasa R

Raiffeisen Confort Euro
BRD Diverso Clasa E

Diversificat flexibil (Euro)
Obligațiuni

Alte fonduri, fond cu capital protejat (Euro)
Diversificat flexibil

BRD Obligatiuni

Obligațiuni

BRD Diverso Clasa A

Diversificat flexibil

414,0
399,5
300,3
248,1
220,8
148,1
132,2
58,2
54,7
52,4
45,4
41,2
29,1
29,1
26,8
26,8
25,2
24,7
23,2
17,8
14,7
14,3
13,6

11,12%
10,73%
8,07%
6,66%
5,93%
3,98%
3,55%
1,56%
1,47%
1,41%
1,22%
1,11%
0,78%
0,78%
0,72%
0,72%
0,68%
0,66%
0,62%
0,48%
0,40%
0,38%
0,36%

Nota: Nu au fost incluse fondurile ING Romanian Bond Fund și ING Romanian Equity Fund care nu sunt rezidente în România dar investesc pe piața locală
Sursa:AAF

structurale.
În ceea ce privește fondurile
diversificate, și-au făcut loc
în top 25 un număr de cinci
operatori, respectiv erste
Balanced rON (plasamente
ale persoanelor fizice în
cuantum de 45,4 milioane
euro), Bt Clasic (26,8
milioane euro), raifeissen
Conservator euro FWr a
(24,7 milioane euro), Brd
diverso Clasa e (14,7 milioane
euro), Brd diverso Clasa a
(13,6 milioane euro).
de asemenea, se mai observă
că nici așa numitele fonduri
cu politici personalizate,
precum fondurile de

randament absolut, nu sunt
prezente în topul celor mai
reprezentative fonduri
deschise de investiții. aceste
fonduri, își propun să adopte
strategii ce încearcă să
protejeze investitorii în fața
scăderilor pieței, având drept
obiectiv obținerea unui
randament pozitiv al
investiției, chiar în condiții de
volatilitate pe piețele
financiare. Chiar dacă
rezultatele lor au fost sub
cele ale fondurilor pe
obligațiuni în ultimii ani,
lucrurile se pot schimba în
condiții de volatilitate
ridicată pe piețe, precum

este cazul în acest an. În
astfel de circumstanțe,
teoretic, aceste fonduri ar
putea valorifica astfel de
strategii personalizate într-o
manieră mai eficientă
comparativ cu fondurile cu
politici investiții
convenționale.
mai putem observa
asemenea prezența în top 25
a fondurilor Confort,
administrate de raifeissen
asset management, ele fiind
încadrate în categoria celor
„cu capital protejat”, adică
reprezentând produse de
nișă. acestea sunt asemenea
potrivite pentru cei tentați să

aibă acces la câștigurile
potențiale ale pieței
acțiunilor, în condițiile în
care nu dispun de bagajul de
cunostințe necesar și/sau nu
doresc să-și asume și riscurile
aferente investiției pe piețele
de acțiuni. Și aceste fonduri
s-ar putea bucura de o
audiență mai bună în acest
an, dat fiind riscurile de pe
piețele de acțiuni, în
condițiile în care o revenire
sustenabilă ar putea fi
întârziată în absența unor
soluții medicale
convingătoare pentru
pandemia coronavirus.
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românii dețin peSte 200 milioAne euro
în Fondurile mutuAle nerezidente
Valoarea activelor nete
deținute de rezidenti în
fondurile de investiții
înregistrate în statele
membre din Uniunea
europeană și distribuite în
românia a atins la sfârșitul
lunii februarie 2019 un nivel de
peste 200 milioane euro, față
de un cuantum de 163
milioane euro, valabil în
februarie 2019. de asemenea,
potrivit informațiilor puse la
dispoziție de asociația
administratorilor de Fonduri
(aaF), expunerea românilor
pe fondurile străine era în
februarie 2018 de circa 170
milioane euro. Ca atare, saltul
înregistrat în ultimul an în
ceea ce privește investițiile în
fondurile deschise
nerezidente în românia ar
putea ﬁ considerat drept unul
notabil.
Principalii investitori în aceste
fonduri nerezidente sunt
clienții serviciilor de privatebanking ai băncilor. aceștia
au disponibilități ﬁnanciare
substanțiale de minimum
50,000 euro. Se cuvine notat
faptul că investiția minimă
într-un astfel de fond poate
să ajungă la câteva mii de
euro, deci vorbim de o piață
ce este accesată de un
segment de clientelă în bună
măsură relativ exclusivist.
Se remarcă faptul că
investițiile în fondurile pe
acțiuni nerezidente, realizate
de acest tip de investitori mai
soﬁsticați, ce pot ﬁ încadrați
fără îndoială în clasa medie,
erau de 54 milioane euro la
sfârșitul lunii februarie, față
de 49 milioane euro
expunerea populației pe

fondurile pe acțiuni locale.
asemenea, valoarea
investiției în fondurile
diversiﬁcate nerezidente era
de 102 milioane euro, față de
146 milioane euro în cazul
fondurilor diversiﬁcate locale.
Cum investițiile românilor în
fondurile străine cu proﬁl de
risc peste cel scăzut sunt

relativ apropiate de
expunerea populației pe
fondurile similare locale,
rezultă că nu este tocmai
universal valabil faptul că ar
exista o aversiune la risc a
investitorilor locali față de
produsele cu risc ceva mai
ridicat. O bună parte din
explicația pentru audiența

tABel 3. FOnDuRi StRăine DiStRiBuite
în ROMâniA (FeBRuARie 2020)
Tip fond

Valoare titluri deținute
investitori români (mil euro)

Pondere categorie
fond

Acțiuni

54,4

27,0%

Diversificate
Obligațiuni

Alte fonduri
Total active
Sursa: AAF

102,2
39,7
5,2

201,5

50,7%
19,7%
2,6%

acestor produse cu risc mai
ridicat constă în elemente
speciﬁce ce se referă la
marketing și promovare, în
cazul fondurilor străine având
loc o interacțiune directă
între profesioniștii în vânzări
și potențialii investitori. așa
se explică faptul că structura
expunerilor pe fondurile
străine a clienților tip privatebanking însemna, la sfârșitul
lunii februarie, o pondere de
peste 50% a fondurilor
diversiﬁcate, o pondere de
27% pentru fondurile pe
acțiuni și o cotă de doar 20%
pentru fondurile pe
obligațiuni, în timp ce
fondurile cu strategii speciale
(spre exemplu strategii tip
absolut-return) aveau o
prezență nesemniﬁcativă.
Cei mai activi operatori pe
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acest segment de piață sunt
NN si Unicredit care distribuie
fonduri administrate de
societățile specializate din
cadrul grupurilor ﬁnanciare
din care fac parte. am făcut
abstracție în acest calcul de
fondurile NN international
romanian Bond Fund și NN

romanian equity Fund care
sunt vehicule suport pentru
produse de economisire cu
componentă investițională, ce
se diferențiază de fondurile de
investiții clasice.
motivația principală pentru
alegerea unor fonduri străine
în detrimentul celor locale,

constă în faptul că ele
operează pe piețe foarte
lichide de instrumente
ﬁnanciare (spre deosebire de
piața ﬁnanciară românească și
mai ales bursa locală) unde
paleta de oportunități este
foarte redusă. Pe de altă parte,
aceste fonduri adoptă politici
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de investiții personalizate,
care nu sunt posibile a ﬁ
implementate pe piața locală.
de asemenea, expertiza
ridicată a managerilor de fond
care administrează aceste
vehicule și istoria îndelungată
a acestor fonduri constituie
argumente importante.

tABel 4. tOPul PRiMelOR 25 FOnDuRi StRăine Din PunCtul De veDeRe Al ACtivelOR nete Deținute De inveStitORii lOCAli CARe le-Au AChizițiOnAt
PRin inteRMeDiul RețelelOR De DiStRiBuție Din ROMâniA (FeBRuARie 2020)
Denumire fond (OPCvM)

tip fond

ultimile
Active nete (mil.euro) Randament
12 luni (%)

Randament ultimile
36 luni (%)

NN (L) International ING Moderat RON

diversificat echilibrat

25,7

7,3%

10,9%

NN (L) International ING Conservator RON

diversificat defensiv

13,6

6,9%

9,4%

NN (L) International ING Dinamic RON

NN (L) International ING Moderat EUR
NN (L) International ING Dinamic EUR
NN (L) Euro Fixed Income

NN (L) Global Equity Opportunities

diversificat agresiv

diversificat echilibrat
diversificat agresiv
obligațiuni
acțiuni

NN (L) International ING Conservator EUR

diversificat defensiv

NN (L) Patrimonial Balanced

diversificat echilibrat

Raiffeisen Mehrwert 2020

Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 01/25
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth
Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy
NN (L) Global Sustainable Equity
ESPA Stock Techno

NN (L) First Class Multi Asset
NN (L) Euro High Dividend
NN (L) US Fixed Income
ESPA Stock Global

Amundi Funds European Equity Small Cap
NN (L) Global High Dividend

Amundi Funds European Equity Sustainable Income
NN (L) Emerging Markets Debt HC
ESPA Global Income

NN (L) US High Dividend
Sursa:AAF

obligațiuni
obligațiuni
acțiuni

alte fonduri
acțiuni
acțiuni

diversificat flexibil
acțiuni

obligațiuni
acțiuni
acțiuni
acțiuni
acțiuni

obligațiuni

alte fonduri
acțiuni

20,6
13,2
8,6
8,4
7,7
7,3
6,6
6,3
3,7
3,4

6,9%
3,7%
3,3%
7,4%

11,8%
2,5%
3,3%
7,5%

7,8%

17,2%

0,8%

2,5%

3,3%
5,0%
n.a.

16,9%

1,1%
5,5%
n.a.

35,4%

3,2

-22,2%

-25,2%

3,2

22,4%

n.a.

3,2
3,1

16,0%

24,0%

-0,1%

-3,6%

2,9

16,1%

16,3%

2,4

3,4%

6,4%

3,0
2,7
2,3

-0,5%

14,6%

-1,2%

4,1%

4,3%

-3,2%

2,0

n.a.

1,9

22,0%

1,4%

2,1
2,0

6,2%

-0,1%

-5,9%
n.a.

9,7%
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perFormAnțele iStorice ArAtă bine,
dAr cum vor ArătA după 2020?
de ionuţ dumitriu
Compresia randamentelor obligațiunilor guvernamentale pe piețele internaționale, în contextul politicilor băncilor centrale de
a susține economiile prin dobânzi tot mai joase, a susținut puternic fondurile de instrumente cu venit ﬁx, ce au raportat
randamente competitive inclusiv în ultimul an. Fondurile diversiﬁcate și pe acțiuni au avut asemenea o perioadă bună,
beneﬁciind de recuperarea consistentă înregistrată la BVB, după criza de încredere de la începutul anului 2019, generată de
celebra Ordonanță nr 114/2018. Însă întrebarea delicată constă în modul în care va arăta mai ales performanța fondurilor cu risc
mai ridicat după ce acestea vor „prinde” și anul 2020. Piețele de acțiuni s-au ajustat în primul trimestru din acest an cu peste
20%, ca urmare a impactului crizei coronavirus, dar incertitudinile rămân în continuare ridicate.

Fondurile cu proﬁl de risc
scăzut, care reprezintă peste
90% din industria
organismelor de plasament
colectiv, au raportat
performanțe atractive,
depășind substanțial câștigul
nominal asociat depozitului
bancar clasic. Contracția
randamentelor la care se
tranzacționează obligațiunile
guvernamentale a susținut și
în 2019 performanțele
fondurilor cu plasamente în
obligațiuni, care asemenea
anilor trecuți au surclasat
dobânda asociată clasicului
depozit bancar.
astfel, cu creșteri ale VaNUurilor care au depășit 5%
pentru ultimul an, se poate
spune că majoritatea
fondurilor importante s-au
descurcat foarte bine.
aceasta nu înseamnă că
fondurile cu obligațiuni în
portofoliu nu ar putea să
raporteze în viitor și scăderi
pentru diferite intervale
scurte de timp. Un motiv ar
putea ﬁ creșterea
randamentelor la care se
tranzacționează obligațiunile
în urma deteriorării percepției
de risc, așa cum ar putea ﬁ
cazul în condițiile crizei de
încredere generate de
pandemia coronavirus.
Pentru un interval de timp de

trei ani, fondurile cu risc
scăzut denominate în lei,
dintre cele cu activele cele
mai mari din piață, au
raportat în general creșteri de
peste 9%, în timp ce pentru
un interval de timp de cinci
ani, creșterea VaNU-rilor s-a
situat peste 15%.
crește concurențA
între Fondurile cu
riSc Scăzut
analiza performanțelor
fondurilor cu proﬁl de risc
similar, reprezintă un
exercițiu util pentru că îi ajută
pe investitori să-și
fundamenteze deciziile
viitoare bazate și pe
performanțele istorice,
acesta ﬁind criteriul de
selecție de care se ține seama
în cea mai mare măsură.
erste Bond Flexible rON,
liderul pieței fondurilor din
punctul de vedere al activelor,
cu o pondere în deținerile
persoanelor ﬁzice de 20%,
este desigur o referință
pentru întreaga industrie și
mai ales pentru competitorii
săi din rândul fondurilor cu
risc scăzut. acesta se
situează în top și prin prisma
randamentelor raportate,
dar nu a obținut cele mai
bune rezultate pe segmentul

său. astfel, fondul erste a
raportat o creștere a VaNU
de 5,5% în ultimul an, de 10%
pentru ultimii trei ani și de
16,6% pentru ultimii cinci ani.
Spre exemplu, fondul OtP
Obligațiuni a depășit liderul
pieței pe toate intervalele de
timp considerate, pentru
care a raportat creșteri ale
VaNU-ului de 6,6%, 11,1% și
respectiv 18,2%. de
asemenea, comparativ cu
erste Bond Flexible rON,
fondurile Brd Simfonia 1 și
Brd Obligațiuni au raportat
performanțe ușor superioare
pentru unu și trei ani, dar
inferioare pentru o perioadă
de cinci ani.
Și fondurile pe obligațiuni
denominate în euro și dolari
s-au remarcat prin
performanțe foarte bune de
natură să-i mulțumească pe
cei ce economisesc în valută
și caută alternative la clasicul
depozit bancar unde
remunerația tinde spre a fi de
fapt inexistentă. din rândul
fondurilor denominate în
euro atrage atenția prin
performanță erste Bond
Flexible romania eUr cu
creșteri de 6%, 8% și respectiv
14,2% pentru un an, trei ani și
cinci ani. Între fondurile
denominate în dolari, atrag
atenția OtP dolar Bond și

raiﬀeisen dolar Plus care au
raportat creșteri ale VaN-ului
de 7,5% și respectiv 8,7%
pentru trei ani, în timp ce
pentru o perioadă de cinci ani
s-au raportat creșteri de 13,3%
și respectiv 13,7%.
de menționat că, în special în
cazul fondurilor de
instrumente cu venit ﬁx,
dimensiunea activelor
fondurilor ar trebui să ajute
administratorul să raporteze
performanțe mai bune
comparativ cu fondurile cu
politică similară, dar cu active
sensibil mai mici. aceasta
deoarece capitalurile atrase
sunt plasate la randamente
mai bune beneﬁciind de
efectul de economie de scară,
iar rata cheltuielilor fondului
ar ﬁ de așteptat să ﬁe mai
mică datorită bazei mai mari
de active administrate.
Performanțele bune ale
fondurilor cu risc scăzut se
constituie într-un argument
de marketing foarte
important din perspectiva
audienței viitoare a industriei,
ținând seama că peste 90%
din expunerea investitorilor
persoane ﬁzice pe
organismele de plasament
colectiv este realizată prin
intermediul fondurilor care
investesc în obligațiuni și
depozite bancare.
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Fondurile pe indici
burSieri S-Au detAșAt
în topul câștiGurilor
Pe de altă parte, câștigurile
aduse de fondurile cu riscul
cel mai scăzut, reprezintă o
referință și pentru fondurile
cu risc mai ridicat care țintesc
să ofere randamente sensibil
mai ridicate raportat la
variantele de economisire cu
risc scăzut. În principiu, pe
termen lung, cu cât un
investitor are în portofoliu
active mai riscante (adică, o
proporție mai mare de acțiuni
în portofoliu), cu atât are
șanse mai mari să obțină
randamente mai ridicate prin
comparație cu câștigurile
corespunzătoare unor
instrumente cu grad de risc
scăzut. Fapt foarte
important, acest principiu a
fost conﬁrmat de evoluțiile
fondurilor deschise, cele cu
risc cel puțin mediu
înregistrând performanțe pe
un palier net superior celor
obținute de fondurile de
obligațiuni.
Fondurile diversiﬁcate și pe
acțiuni au răsplătit
investitorii cu rezultate
atractive, reﬂectând trendul
de ascensiune prelungit după
2009 al piețelor de acțiuni
internaționale și al Bursei de
Valori București (BVB). de
asemenea, anul 2019 a fost
unul de referință pentru BVB,

prin recuperarea graduală a
cotațiilor ajustate substanțial
în urma emiterii Ordonanței
nr 114 în decembrie 2018, fapt
care a conﬁrmat
fundamentele solide ale
principalelor acțiuni listate la
BVB.
Între fondurile diversiﬁcate se
remarcă mai multe fonduri cu
creșteri ale VaNU-urilor de
peste 20% pentru trei ani
(transilvania, erste Balanced
rON, Omninvest), în timp ce
pentru un interval de cinci ani
atrage atenția performanța
erste Balanced rON cu o
creștere de 41%.
Fondurile de acțiuni au
proﬁtat cel mai mult de
dinamica ascendentă a
piețelor de capital și din acest
punct de vedere cea mai
relevantă este analizarea
performanțelor pentru o
perioadă de cinci ani. astfel,
fondurile erste equity
romania, Bt maxim și
raiﬀeisen actiuni au raportat
avansuri cu peste 50% ale
VaNU-ului, însă în cazul
fondurilor care replică indici
bursieri, precum Certinvest
Bet Fi index și etF Bet
tradeville, valoarea unităților
de fond a crescut cu peste
60%.
Se dovedește astfel o dată în
plus de ce fondurile
construite să urmărească
componența indicilor bursieri
reprezintă o modalitate de

investiții preferată tot mai
mult pe piețele mature.
aceste fonduri sunt mult mai
ușor de înțeles de investitorii
mai putin specializați, iar pe
de altă parte, se dovedește că
pe durate lungi de timp sunt
diﬁcil de depășit de fondurile
pe acțiuni administrate activ
de managerii profesioniști
care selectează titlurile pe
criterii de analiză și modele de
management de portofoliu
relativ soﬁsticate.
rAndAmente
inFerioAre pentru
Fondurile SpeciAle
Un fapt care atrage atenția se
referă la rezultatele mai puțin
atractive pentru fondurile
care urmăresc politici de
investiții speciale. astfel,
fondul cu capital protejat
raiﬀeisen Confort a raportat
un randament de circa 4%
pentru trei ani, sensibil sub
cel al fondurilor pe
obligațiuni. Obiectivul
acestor fonduri este de a
proteja capitalul investit
inițial în condiții diﬁcile de pe
piețele ﬁnanciare, ceea ce nu
prea a fost cazul în ultimii ani.
Însă, aceste fonduri par să
devină tot mai potrivite în
condițiile incertitudinilor care
se preﬁgurează în viitor în
fața investitorilor.
de asemenea, și fondurile cu
strategii absolut-return
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precum raiﬀeisen Beneﬁt sau
OtP Premium return au
raportat rezultate sensibil
inferioare celor mai
performante fonduri cu risc
scăzut. ele sunt încadrate în
tabelul cu performanțele
fondurilor la categoria ”alte
fonduri”. aceste fonduri au
fost oarecum la „modă” dupa
criza ﬁnanciară din 2008 ﬁind
lansate de administratori
drept o alternativă la
fondurile de obligațiuni și la
riscurile ridicate ale pieței
acțiunilor. Obiectivul lor este
de a urmări să obțină
randamente anuale
superioare instrumentelor
clasice de economisire și în
condiții de volatilitate mai
mică decât în cazul fondurilor
pe acțiuni spre exemplu.
există însă și riscul ca un
astfel de fond să nu-și
realizeze obiectivele, iar
performanța să nu arate
foarte bine prin raportare la
alte fonduri, în condițiile în
care piețele ﬁnanciare sunt
relativ liniștite, iar
volatilitatea este redusă.
Cum însă volatilitatea și
neliniștea a cuprins piețele
ﬁnanciare în contextul crizei
coronavirus, am putea spune
că astfel de fonduri ar putea
deveni teoretic la rândul lor
tot mai căutate pentru
vremurile mai diﬁcile la care
am putea să asistăm o
perioadă bună de timp.

clASiFicAreA Fondurilor deSchiSe de inveStiții
Standardul eFama, valabil
pentru fondurile deschise
clasiﬁcate drept OPCVm, ce a
fost adoptat voluntar de catre
administratorii români de
fonduri grupați în asociația
profesională asociația
administratorilor de Fonduri
(aaF), are următoarea
structură:

Fonduri de obligațiuni:
Criteriu clasiﬁcare: minim 80%
din active plasate în instrumente cu venit ﬁx și fără acțiuni
în portofoliu
Fonduri diversiﬁcate:
Criteriu clasiﬁcare: mix de
instrumente în orice combinație
și durată de deținere, care nu se

regăsește în celelalte categorii.
Fondurile mixte pot ﬁ de patru
tipuri, în funcție de alocarea
activelor:
l defensive - cu expunere pe
acțiuni maxim 35%;
l echilibrate – cu expunere pe
acțiuni între 35% și 65%;
l dinamice – cu expunere de
acțiuni peste 65%;

l ﬂexibile – caracteristica lor

este un mix de instrumente,
cu pondere și durată de
deținere variabile.
expunerea pe acțiuni poate
varia între 0 și 100%.
Fonduri de acțiuni:
Criteriu clasiﬁcare: minim 85%
din activ plasate în acțiuni
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evOluțiA FOnDuRilOR DeSChiSe DenOMinAte în ROn și vAlută (FeBRuARie 2020)
Fond

BT Fix
BT Obligatiuni
OTP ComodisRO
Raiffeisen RON Flexi
Raiffeisen RON Plus (A)
Raiffeisen RON Plus (D)
BRD Simfonia 1
Erste Liquidity RON
Erste Bond Flexible RON
BRD Obligatiuni
OTP Obligatiuni - Clasa I
OTP Obligatiuni - Clasa R
Certinvest Obligatiuni
Amundi Stabilo
NN International Romanian Bond
Patria Obligatiuni
BT Clasic
BT Real Estate
FIX Invest
Patria Global
STAR Focus
Erste Balanced RON
Amundi Integro
Transilvania
Fortuna Gold
Certinvest Prudent
Patria Stock
Certinvest Dinamic
Omninvest
BT Index Romania ROTX
FDI TehnoGlobinvest
Napoca
BRD Diverso Clasa A
BRD Diverso Clasa E
FDI Plus Invest
FDI Prosper Invest
Fortuna Clasic
OTP Global Mix
OTP Real Estate & Construction
Piscator Equity Plus
STAR Next
Raiffeissen Conservator RON FWR A
Raiffeissen Conservator RON FWR D
Raiffeissen Conservator RON Premium
Raiffeissen Moderat RON FWR A
Raiffeissen Moderat RON FWR D
Raiffeissen Moderat RON Premium

Nr investitori
(Februarie
2020)

VAN - mil euro
(Februarie
2015)

VAN - mil euro
(Februarie
2020)

Fonduri cu plasamente preponderent monetare (denominate ROn)
2.200
81,5
23.947
232,1
336,0
2.904
34,1
24,6
3.928
171,6
106,7
Fonduri obligațiuni (denominate ROn)
27.281
546,4
456,5
82
6,5
61.288
336,6
448,2
4.972
27,1
80,2
78.861
1.600,4
893,0
1.531
4,3
19,5
7
9,0
2.714
29,4
30,8
1.050
6,0
2,6
4.314
57,4
29,2
4.429
289,3
331,9
695
11,6
5,9
Fonduri diversificate defensive (denominate ROn)
3.186
26,21
39,42
162
1,32
43
0,58
477
4,21
2,33
77
1,06
1,23
Fonduri diversificate echilibrate (denominate ROn)
4.059
18,9
56,3
10.957
4,8
4,3
590
6,0
6,4
1.647
0,2
0,1
7.882
0,8
0,6
214
2,5
1,7
1.582
10,3
2,3
4.187
0,3
0,3
Fonduri diversificate agresive (denominate ROn)
1.675
6,13
17,80
28
1,17
1,57
886
3,11
2,79
Fonduri diversificate flexibile (denominate ROn)
2.326
6,9
16,6
617
34,3
4
0,3
27
1,1
22.692
1,5
1,5
508
4,1
283
3,3
13
2,5
4,1
106
1,5
2,5
40
7,2
11
0,9
573
0,6
36
5,1
12
2,7
97
0,3

Performanță

Ultimul an % Ultimii 3 ani % Ultimii 5 ani %
3,0%
3,1%
2,9%
3,6%

6,6%
7,4%
7,2%
7,3%

12,9%
10,4%
11,8%

4,5%
1,3%
5,8%
3,5%
5,5%
6,3%
7,4%
6,6%
3,6%
2,7%
4,6%
1,3%

8,7%
3,3%
10,5%
6,8%
9,9%
10,2%
11,1%
9,4%
2,8%
6,8%
5,0%

15,2%
16,3%
8,5%
16,6%
15,7%
18,2%
15,8%
8,6%
9,6%
13,3%

5,8%
4,9%
3,8%
8,4%

8,4%
15,2%
8,0%
10,9%

17,5%
26,4%
21,2%
14,6%

13,9%
9,9%
11,8%
3,7%
3,8%
7,7%
7,5%
11,6%

20,0%
10,2%
22,1%
11,0%
-0,4%
11,7%
1,4%
24,3%

40,9%
19,6%
34,4%
10,5%
-7,0%
17,9%
0,8%
29,1%

21,8%
-6,8%
12,8%

38,8%
-5,1%
17,3%

65,1%
-8,5%
36,2%

8,8%
7,2%
10,6%
13,3%
5,7%
6,0%
5,4%
13,8%
12,0%
5,3%
2,1%
5,2%
5,8%
1,6%
5,8%

16,2%
20,0%
31,3%
8,2%
6,0%
30,3%
18,7%
-

23,6%
4,2%
40,9%
33,1%
-
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evOluțiA FOnDuRilOR DeSChiSe DenOMinAte în ROn și vAlută (FeBRuARie 2020)
Fond
Active Dinamic
BRD Actiuni Clasa A
BRD Actiuni Clasa E
BRD Global Clasa E
BT Agro
BT Energy
BT Technology
FDI SanoGlobinvest
Erste Equity Romania
BT Maxim
Certinvest BET FI Index
Certinvest BET Index
Certinvest XT Index
BRD Global Clasa A
OTP Avantis
ETF BET Tradeville
Raiffeisen Actiuni
Raiffeisen Global Equity
OTP Expert
NN International Romania Equity Fund
YOU Invest Active RON
Raiffeisen Benefit
Raiffeisen Confort
OTP Premium Return

Nr investitori
(Februarie
2020)

VAN - mil euro
(Februarie
2015)

VAN - mil euro
(Februarie
2020)

Fonduri acțiuni (denominate ROn)
1.892
5,4
1.285
4,2
378
76
76
206
156
15
2.044
11,0
2.240
15,4
79
1,3
142
1,2
59
0,2
342
0,7
638
4,1
685
0,5
452
4,5
22
1
2,7
4.030
101,4

3,5
10,7
22,2
1,0
0,8
1,5
1,2
2,0
26,3
31,1
0,6
0,6
0,2
2,4
6,8
1,7
8,0
1,2
5,0
160,0

Audas Piscator
BT Index Austria ATX
Erste Bond Flexible Romania EUR
YOU Invest Balanced EUR
YOU Invest Active EUR
BRD Euro Fond
BRD USD Fond
Raiffeisen Confort Euro
BT Dolar Fix
BT Euro Fix
OTP EURO Bond
BT EURO Obligatiuni
BT Euro Clasic
OTP Dolar Bond
OTP Euro Premium Return
Raiffeisen Euro
Raiffeisen Dolar Plus
Raiffeisen Benefit Euro
Patria Euro Obligatiuni
Monolith
Raiffeissen Conservator Euro FWR A
Raiffeissen Conservator Euro FWR D
Raiffeissen Conservator Euro Premium
Raiffeissen Euro Moderat FWR A
Raiffeissen Euro Moderat FWR D
Raiffeissen Moderat Euro Premium
Sursa: AAF
Nota: Fondurile denominate în euro și dolari au performanța prezentată în moneda de referință

Performanță

Ultimul an % Ultimii 3 ani % Ultimii 5 ani %
0,0%
16,8%
15,1%
16,8%
15,1%
31,0%
22,7%
22,2%
8,8%
14,9%
25,6%
17,4%
14,2%
8,6%

-17,5%
31,7%
26,3%
20,8%
51,9%
30,5%
30,6%
23,4%
25,2%
37,2%
32,0%
31,2%
20,5%

-27,0%
48,4%
51,4%
51,7%
63,2%
48,1%
42,7%
34,4%
49,2%
62,3%
51,8%
54,1%
41,9%

10,1
17,5
29,8
2,7

5,8%
5,0%
3,1%
5,3%

10,8%
2,0%
4,1%
5,8%

n.a.
4,0%
7,6%
-

1,7
10,7
300,3
10,7
8,0
462,2
63,7
26,4
18,7
76,5
39,1
171,8
21,1
8,3
1,3
478,4
137,8
15,7
1,2
1,2
24,7
4,9
0,6
9,2
4,0
0,5

5,0%
-6,4%
6,0%
2,7%
2,3%
2,5%
5,0%
2,2%
1,4%
0,4%
4,5%
1,5%
-0,4%
5,1%
3,9%
3,3%
4,5%
1,5%
10,8%
4,5%
1,9%
4,5%
5,2%
1,8%
5,2%

17,5%
2,3%
8,0%
1,6%
2,5%
4,7%
9,0%
0,4%
1,2%
5,1%
3,8%
1,3%
7,5%
-13,2%
4,1%
8,7%
11,0%

31,8%
12,0%
14,2%
n.a.
n.a.
13,9%
-1,1%
10,4%
13,3%
8,3%
13,7%
15,7%

Alte tipuri de fonduri cu strategii personalizate (denominate ROn)
347
7,1
2.141
8,8
2.646
52,0
266
Fonduri denominate în euro și dolari
21
1,2
863
3,2
8.798
242,1
148
13,3
200
4,6
10.980
231,0
1.362
508
33,7
316
0,0
1.801
1.371
29,9
9.703
779
250
4,2
74
11.130
460,7
2.182
79,9
160
6
9
1,5
110
42
23
61
29
32
-
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Am SFătuit întotdeAunA
inveStitorii Să Aibă plAnuri
de inveStiţii pe termen lunG,
cu SubScrieri conStAnte
interviu cu horiA GuStă, preşedinte AAF, director GenerAl certinveSt

Noul preşedinte al Asociației Administratorilor de Fonduri, Horia Gustă, îşi propune să
continue inițiativele legate de crearea unui climat de încredere şi siguranță în industrie,
promovarea intereselor membrilor printre stakeholderi, sprijinirea dezvoltării continue a
mediului de reglementare, promovarea condițiilor optime pentru dezvoltarea industriei
(creşterea numărului de investitori şi a activelor aﬂate în administrare). Norel Moise

Cum a fost 2019 pentru piaţa
fondurilor de investiţii? Ce
plusuri şi ce minusuri trebuie
remarcate?
În primul rând să ne amintim
că în primele luni ale anului a
avut loc o corecție a pieței de
capital şi o revenire după
efectele produse de
Ordonanță de urgență OUG
114, trend susținut pe tot
parcursul anului, în parte şi
datorită evoluțiilor pozitive
înregistrate de principalii
emitenți listați BVB. astfel,
randamentele fondurilor de
acțiuni, promovarea
româniei la statutul de Piață
emergentă au încurajat
dezvoltarea industriei
fondurilor de investiții iar la
sfârşitul anului, trăgând linie,
am constatat că în cursul
anului 2019 s-au alăturat
peste 40. 000 de investitori
în întreaga industrie.
Ca minusuri, remarcăm în
continuare un apetit mărit
către consumerism din
partea publicului, dar şi un
cadru socio-economic prea
puțin stabil, care să ofere
garanții pentru o dezvoltare
susținută, pe termen lung.

eforturile depuse în direcția
propagării educației
ﬁnanciare sunt în continuare
susținute de către
administratorii de fonduri,
economisirea şi investirea
reprezentând singurele
opțiuni pentru un trai
echilibrat, indiferent de
vârsta la care ne aﬂăm.
Cum a fost anul 2019 pentru
Certinvest? Care au fost
vedetele portofoliului
Certinvest în anul recent
încheiat și prin ce s-au
remarcat acestea?
Pentru Certinvest anul trecut
a adus o consolidare a
portofoliilor aﬂate în
administrare la nivel
individual şi datorită faptului
că am optat şi pentru
investiții pe piețele externe.
randamentele fondurilor de
indici au înregistrat
performanțe care ne-au
situat în topul fondurilor de
acțiuni, fapt ce ne-a oferit o
vizibilitate mai bună în
industria fondurilor de
investiții. totodată, ne-am
concentrat pe încurajarea
investițiilor şi prin explicarea

cât mai detaliată şi pe
înțelesul publicului a
mecanismelor pieței de
capital printr-o serie de
materiale de presă pe care leam reunit pe blogul de
educație ﬁnanciară de pe siteul Certinvest. astfel,
încercăm să răspundem pe
larg tuturor întrebărilor
investitorilor noştri.
Cum poate ﬁ gestionat riscul
nou părut legat de pandemia
CoVid, de către administratorii
de fonduri? Ce impact va avea
asupra industriei şi în cât timp
vor putea ﬁ recuperate
pierderile?
Singura modalitate de
gestionare a unor riscuri în
această situație este aceea a
diversiﬁcării instrumentelor
în care ai realizat investiții.
este principiul recomandat
tuturor investitorilor, încă de
la prima subscriere. Chiar şi
cu o bună diversificare,
magnitudinea pandemiei
afectează pe termen scurt
toate piețele financiare, dar
pe termen lung unele îşi vor
reveni mai repede, în funcție
de specificul fiecărui

instrument.
În practică, astfel de crize
trebuie luate în considerare
încă de la momentul
creionării planului de
investiții, dar apariția lor nu
poate fi prevăzută de nimeni,
nimeni nu are globul de
cristal. era de la sine înțeles
că undele de şoc venite din
China vor afecta şi celelalte
continente, dar nimeni nu
putea evalua la acel moment
cât de mult vom fi marcați de
această criză. Pentru că nu
putem şti sigur cât va dura
această perioadă (care
influențează negativ piața
financiară) am sfătuit
întotdeauna investitorii să
aibă planuri de investiții pe
termen lung, cu investiții
(subscrieri) constante,
pentru a aplana aceste
fluctuații ale valorilor
unităților de fond. mă refer
aici la faptul că într-o
perioadă de scădere este bine
să continui să realizezi
plasamente (în fonduri de
indici, de exemplu) – întrucât
nu poți şti care este
momentul ﬁnal de scădere şi
când piața se întoarce pe un
trend pozitiv.
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Cum vedeţi audienţa
fondurilor cu risc mai ridicat
în următorii ani? Cum vedeţi
piaţa de capital românească la
momentul actual: ce e de
făcut pentru a valorifica așa
cum trebuie întrarea în rândul
pieţelor emergente?
depinde foarte mult de
apetitul investitorilor şi
despre cât de bine va înțelege
publicul importanța
economisirii pe termen
mediu sau lung. În 2019
fondurile de investiții în
acțiuni au obținut
randamente şi de peste 40%,
iar începutul de an 2020 a
arătat scăderi importante. În
acest context contează
educația financiară şi
apetitul pentru risc al
investitorilor; adică în
măsura în care îşi doresc
potențiale câştiguri mai mari
trebuie să aibă în vedere că
există şi riscuri
corespunzătoare.
din perspectiva pieței
emergente cred că lucrurile
se vor reaşeza în funcție de
cum se va ieşi din această
perioadă complicată. Piața
de capital românească are
nevoie de susținere ca şi
toată economia
Care sunt principalele
provocări pentru
administratorii de fonduri în
2020? Ce factori de risc există
și ce factori potenţatori?
Contextul actual este unul
complicat pentru tot mediul
economic. toate piețele
financiare scad, deşi se
anunță susținere majoră din
partea statelor şi a băncilor
centrale. Poate cea mai mare
provocare pentru tot mediul
economic este aceea ca la
final să reuşim să avem cel
puțin acelaşi număr de
jucători în industrie, întrucât
riscul ca jucătorii foarte mici
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săptămânal cu articole
despre piața ﬁnanciară.
totodată, am încercat să
prezentăm în mai multe
dezbateri cu public larg
tematici de interes despre
funcționarea pieței.
Ce așteptări aveţi de la 2020:
pentru Certinvest, pentru piaţa
fondurilor de investiţii dar și
pentru piaţa de capital?

contextul ActuAl eSte unul complicAt pentru tot mediul
economic. toAte pieţele FinAnciAre ScAd, deşi Se Anunţă
SuSţinere mAjoră din pArteA StAtelor şi A băncilor
centrAle. poAte ceA mAi mAre provocAre pentru tot
mediul economic eSte AceeA cA lA FinAl Să reuşim Să Avem
cel puţin AcelAşi număr de jucători în induStrie.

să fie înghițiți de cei mari este
unul de luat în calcul.
An de an aţi reușit să
performaţi într-o piaţă extrem
de concurenţială: cine credeţi
că vor ﬁ vedetele portofoliului
în următorii ani?
este greu de previzionat
acum. Cred că una dintre
soluțiii este diversiﬁcarea
portofoliilor . Poate cea mai la
îndemâna diversiﬁcare o
oferă indicii bursieri, întrucât
ei includ mai multe companii
din sectoare destul de
diverse, iar un impact negativ

pe o anumită companie este
atenuat .
Sunteţi printre cei care
încearcă cel mai mult să ridice
ștacheta în ceea ce privește
nivelul de educaţie ﬁnanciară:
ce aţi făcut până acum și ce
urmează pe această linie?
Cel mai important este că
scriem constant în publicații
de interes şi explicăm
publicului cum funcționează
piața de capital. Pe site-ul
certinvest.ro se regăseşte un
blog care este populat

Pentru 2020 aşteptăm în
primul rând ﬁnalizarea
digitalizării interacțiunii cu
clienții de fonduri de
investiții. Lucrăm la un
proiect care să permită
accesul complet online la
fondurile de investiții
conform cadrului legal
instituit de aSF în toamna
anului 2019 .
din perspectiva fondurilor de
investiții am speranța că
investitorii vor înțelege că
acestea pot ﬁ soluții
investiționale corecte şi la
îndemâna oricui, chiar şi în
perioade de criză. din punctul
de vedere al pieței de capital –
aşteptarea este aceea de a
trece cu bine peste vremurile
complicate.
Aţi fost ales recent în calitate
de preşedinte AAF. Ce vă
propuneţi în acest mandat?
Îmi propun să continuăm
inițiativele declanşate în
ultima perioadă, printre care
:crearea unui climat de
încredere şi siguranță în
industrie, promovarea
intereselor membrilor printre
stakeholderi,sprijinirea
dezvoltării continue a
mediului de reglementare,promovarea condițiilor
optime pentru dezvoltarea
industriei, prin care înțeleg
creşterea numărului de
investitori şi a activelor aﬂate
în administrare.
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pieţele îşi vor reveni când
numărul de ştiri pozitive
leGAte de covid 19 îl vA depăşi
pe cel de ştiri neGAtive
interviu cu dAn popovici, director GenerAl Al otp ASSet mAnAGemen

„Pandemia cu COVID-19 ne face să trăim în momentul de față timpuri extraordinare, se
întâmplă lucruri pe care nu le-am mai trăit nici unul dintre noi şi nimeni nu poate spune exact
când se va termina totul. Când spun că nu am trăit şi nici nu ne-am imaginat aşa ceva pot
să vă dau un exemplu recent. Niciodată nu am crezut că Banca Națională a României va
anunța că va cumpăra obligațiuni de stat de pe piața secundară din România“, ne spune
Dan Popovici, director general al OTP Asset Management. Norel Moise

Cum a fost 2019 pentru piaţa
fondurilor de investiţii?
Dar pentru OTP Asset
Management România?
anul 2019 a fost unul bun atât
pentru industria fondurilor de
investiții din românia, cât şi
pentru OtP asset
management românia. atât
din punct de vedere al
sumelor atrase de la
investitori, cât şi din punct de
vedere a performanței
fondurilor administrate
putem spune că lucrurile au
funcționat foarte bine.
astfel pe parcursul anului
2019 am reuşit să creştem cu
11% numărul de clienți care au
avut încredere să investească
o parte din economiile lor în
portofoliile pe care le
administrăm. de asemenea şi
nivelul activelor sub
administrare a crescut la
rândul său cu peste 12%.
anul 2019 a fost unul dintre
puținii ani din istoria piețelor
de capital în care aproape

toate clasele de active au
performat pozitiv. astfel,
indiferent dacă vorbim de
principalii indici bursieri locali
sau internaționali sau dacă
vorbim de piețele de
obligațiuni, suverane sau
corporative, toate au
înregistrat creşteri
importante în condiții de
volatilitate scăzută.

fondurilor cu componentă de
acțiuni. aici vorbim în primul
rând de fondul nostru de
acțiuni româneşti OtP
avantisrO care a înregistrat
pe parcursul anului 2019 o
performanță consistență de
peste 29%.

Care au fost vedetele
portofoliului OTP Asset
Management în anul recent
încheiat și prin ce s-au
remarcat acestea?

Care sunt principalele
provocări pentru
administratorii de fonduri
în 2020? Ce așteptări aveţi
de la 2020: pentru OTP Asset
Management, pentru piaţa
fondurilor de investiţii dar
și pentru piaţa de capital?

Chiar dacă preferințele
investitorilor, pe parcursul
anului 2019, s-au menținut
într-o proporție semniﬁcativă
către fondurile cu venit ﬁx
denominate în lei şi euro,
adică fondurile de obligațiuni,
ne-am bucurat să observăm
creşterea numărului clienților
care s-au hotărât să
economisească regulat, pe
termen lung, prin intermediul

În momentul când răspund la
aceste întrebări, situația
privind Pandemia cu COVid19 este în plină desfăşurare.
Nu ştim cum se va încheia
această pandemie şi cu atât
mai mult nu ştim care vor ﬁ
efectele pe termen scurt şi
mediu asupra economiei
mondiale. Putem doar să
bănuim şi să lucrăm cu
scenarii.

Pandemia cu COVid-19 ne
face să trăim în momentul de
față timpuri extraordinare, se
întâmplă lucruri pe care nu leam mai trăit nici unul dintre
noi şi nimeni nu poate spune
exact când se va termina
totul. Când spun că nu am
trăit şi nici nu ne-am
imaginat aşa ceva pot să vă
dau un exemplu recent.
Niciodată nu am crezut că
Banca Națională a româniei
va anunța că va cumpăra
obligațiuni de stat de pe piața
secundară din românia.
Cu toate acestea BNr a
anunțat de curând un plan de
măsuri de relaxare monetară
printre care se numără şi
„Cumpărarea de titluri de stat în
lei de pe piața secundară în
vederea consolidării lichidității
structurale din sistemul bancar
care să contribuie la ﬁnanțarea
în bune condiții a economiei
reale și a sectorului public.”
dacă bănci centrale cum ar ﬁ
Fed, BOJ sau eCB, care au în
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spate monede puternice
(USd, Yen, euro) îşi
permiteau să facă achiziție de
active (adică să cumpere
obligațiuni suverane în USd,
JPY sau euro), cu alte cuvinte
să facă Quantitative easing,
nici într-un caz nu credeam ca
o bancă centrală din europa
de est să încerce aşa ceva.
Şi cu toate acestea lucrurile
s-au întâmplat. Cu câteva zile
înainte de anunțul BNr,
băncile centrale din Polonia şi
Croația au anunțat la rândul
lor o serie de măsuri de
relaxare monetară şi,
surprinzător pentru toată
lumea, au anunțat şi
programe de cumpărare de
titluri de stat în monedele
naționale, pe piață
secundară. de aici până la
anunțul făcut de BNr a fost
doar un pas.
În aceste condiții pot spune
că nivelul de incertitudine
este la momentul de față
extrem de ridicat. iar acest
lucru se vede în evoluția
piețelor ﬁnanciare globale
unde volatilitatea a atins cote
istorice.
În plină evoluție a infestărilor
cu COVid-19 industria de
asset management din
românia trece printr-o
perioadă diﬁcilă.
Poate ﬁ controlat
comportamentul bazat pe
temeri al investitorilor?
Nivelul de anxietate al
clienților este extrem de
ridicat, volatilitatea piețelor
ﬁnanciare având în mod
evident impact şi asupra
evoluțiilor fondurilor
administrate de către noi.
această creştere a
volatilității, indiferent că
vorbim de fondurile de
obligațiuni sau cele cu
componenta de acțiuni, a
generat un nivel mult mai
ridicat de răscumpărări decât

nivelul de AnxietAte Al clienţilor eSte extrem
de ridicAt, volAtilitAteA pieţelor FinAnciAre Având în
mod evident impAct şi ASuprA evoluţiilor Fondurilor
AdminiStrAte de către noi. AceAStă creştere A
volAtilităţii, indiFerent că vorbim de Fondurile
de obligAţiuni SAu cele cu componentA de Acţiuni,
A generAt un nivel mult mAi ridicAt de răScumpărări
decât erAm obişnuiţi.

eram obişnuiți.
acest val de răscumpărări a
pus o presiune ridicată pe
umerii colegilor mei din
departamentul investiții,
pentru a asigura un
management adecvat al
lichidității.
Pe de altă parte, având în
vedere programele uriaşe de
achiziții de active anunțate de
principalele bănci centrale, de
programele ﬁscale anunțate
de către guvernele lumii,
toate făcute să ajute pe de o
parte piețele ﬁnanciare prin

injectare de lichiditate, iar pe
de altă parte să ajute
economia reală la nivelul
întregii lumi, pot spune că pe
termen mediu sunt optimist.
Cel puțin în ceea ce priveşte
evoluțiile viitoare ale
fondurilor de obligațiuni
administrate de către noi,
cred că mediul de dobânzi
extrem de scăzut, injecțiile de
lichiditate, achizițiile de
active (obligațiuni) vor ﬁ un
catalizator pentru
performanța acestor fonduri.
În ceea ce priveşte piețele de
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acțiuni şi implicit fondurile cu
componentă de acțiuni
lucrurile sunt mai complicate.
Cred că piețele îşi vor reveni în
momentul în care numărul de
ştiri pozitive legate de
evoluția infectărilor la nivel
global va depăşi numărul de
ştiri negative pe acelaşi
subiect.
aşa cum am repetat de
nenumărate ori este extrem
de greu, dacă nu imposibil, ca
pe termen lung să reuşeşti să
cumperi în minime şi să vinzi
în maxime. Cea mai bună
strategie este să investeşti
regulat.
Cu atât mai mult cu cât în
aceste zile volatilitatea este
atât de ridicată, noi credem
că singura strategie
câştigătoare pe termen
mediu şi lung este cea a
investiției regulate,
disciplinate.
În aceste zile atât de diﬁcile
pentru toți dintre noi, ar
trebui să învățăm cât de
important este să ai
economii. iar aceste
economii sunt cel mai uşor de
obținut investind regulat,
sume mici de bani, lunar, în
fonduri de investiții.
O întrebare de ﬁnal: optimist
sau pesimist?
aşa cum spuneam şi mai
devreme, nu ştiu cât va dura
pandemia şi nici nu ştiu cât de
grav va ﬁ afectată economia,
atât cea din românia, cât şi
cea globală, dar ştiu că în cele
din urmă, mai devreme sau
mai târziu lucrurile vor reintra
în normalitate. indiferent
dacă aceasta normalitate
este cea cunoscută de noi sau
alta. Cred că lanțurile de
producție şi distribuție vor ﬁ
refăcute, cererea va reporni şi
companiile mari şi mici vor
găsi noi soluții, noi
distribuitori, noi producători.
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inveStitorii vor miGrA
către Fonduri cAre oFeră
evoluţii pozitive SiGure
interviu cu milAn pruSAn, mAnAGinG director Al nn inveStment pArtnerS

Anul 2019 a adus evoluții pozitive atât în ceea ce priveşte numărul de investitori ce au ales
fondurile NN Investment Partners, cât şi în ceea ce priveşte valoarea totală a sumelor
investite. Aceste două aspecte, împreună cu evoluția pieței ne-au adus o creştere a activelor
de aproximativ 20%, un procent important care ne-a clasat pe podium „ ne spune Milan
Prusan, managing director al NN Investment Partners. Norel Moise
Cum a fost 2019 pentru piaţa
fondurilor de investiţii?
Ce plusuri şi ce minusuri
trebuie remarcate?
după scăderea amplă a pieței
de acțiuni de la ﬁnalul anului
2018, atât piața de
obligațiuni, cât şi cea de
acțiuni, s-au apreciat
substanțial pe parcursul
anului 2019. această
apreciere a piețelor şi cifrele
de vânzări solide, au generat
o creştere susținută a UCitS
în europa. La nivel european,
activele totale nete UCitS şi
aiF au crescut cu peste 15%
față de anul anterior.
În 2019, teama unei încetiniri
economice globale a generat
o schimbare de direcție a
băncilor centrale către o
relaxare a politicii monetare.
anticiparea unor rate de
dobândă scăzute pentru o
perioadă mai lungă de timp a
generat o creştere a
numărului de investitori în
obligațiuni. Vânzările de
fonduri de acțiuni au fost
negative pentru primele 8
luni ale anului, ca urmare a
incertitudinii legate de
încetinirea creşterii
economice globale şi de
tensiunile comerciale între
SUa şi China, ambele cu

potențiale efecte negative
asupra piețelor de acțiuni. Pe
măsură ce tensiunile s-au
diminuat şi încrederea
investitorilor s-a ameliorat,
vânzările nete de fonduri de
acțiuni şi-au revenit în ultimul
trimestru al anului.
aceeaşi tendință de la nivel
european o vedem şi la nivel
local, unde cele mai vândute
fonduri locale în 2019 au fost
cele de obligațiuni, urmată de
fondurile de acțiuni şi apoi de
fondurile multi-active. În ceea
ce priveşte fondurile străine
vândute în românia, unde se
încadrează şi fondurile NN
investment Partners, aici
clasamentul este inversat, cu
primul loc ﬁind ocupat de
fondurile de acțiuni, urmate
de fondurile multi-active şi de
cele de obligațiuni.
astfel, anul 2019 a fost unul
favorabil pentru piața
fondurilor de investiții, cu o
creştere a nivelului de
diversiﬁcare, dar şi cu o
apreciere semniﬁcativă a
activelor nete şi a numărului
de investitori. Şi, deşi
majoritatea investitorilor au
optat pentru fondurile de
obligațiuni, vedem un
procent din ce în ce mai mare
de investitori care îşi
îndreaptă atenția şi către

piața de acțiuni, ei ﬁind
răsplătiți în 2019 cu
randamente pe măsură.
Care au fost vedetele
portofoliului NN Investment
Partners în anul recent
încheiat și prin ce s-au
remarcat acestea?
din punct de vedere al
randamentului obținut în
anul 2019, fondul de acțiuni
cel mai performant a fost NN
(L) emerging europe equity,
cu o performanță anuală de
36.02%. În categoria
fondurilor multi-asset, pe
primul loc s-a situat NN (L)
internațional iNG dinamic
rON (fond care oferă
beneﬁciul unei diversiﬁcări
importante prin investiția a
60% în acțiuni locale şi
globale, dintre care 10% în
real-estate global şi 40% în
obligațiuni locale şi globale)
cu o performanță de 18.52%.
iar, în clasamentul fondurilor
de obligațiuni NN investment
Partners, regăsim un fond cu
expunere pe obligațiuni
americane – şi anume NN (L)
UŞ Factor Credit – cu o
performanță de 12.54%.
În ceea ce priveşte volumul de
ﬂow-uri nete în fonduri, pe
primul loc s-a aﬂat NN (L)

internațional iNG
Conservator rON, fond care a
fost ales de 4.500 de
investitori până în decembrie
2019. Ne bucurăm să vedem
un fond multi-active în topul
preferințelor investitorilor NN
investment Partners, ﬁe şi el
mai conservator, întrucât
reprezintă un prim-pas
pentru mulți investitori
romani spre o diversiﬁcare
eﬁcienta. NN (L)
internațional iNG
Conservator rON a fost
premiat în decembrie 2019 ca
“Cel mai bun fond defensiv
multi-active” de către revista
Piața Financiară, ceea ce
reconﬁrma statutul NN
investment Partners
românia ca jucător
important în piață de fonduri
mutuale locală, cu abilități
notabile în managementul
fondurilor multi-asset.
Cum vedeţi audienţa fondurilor
cu risc mai ridicat în următorii
ani? Cum vedeţi piaţa de
capital românească la
momentul actual: ce e de făcut
pentru a valoriﬁca așa cum
trebuie întrarea în rândul
pieţelor emergente?
având în vedere perioada
diﬁcilă prin care trecem în
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acest moment, este clar că
investitorii vor dori să
migreze către fonduri care ar
putea oferi evoluții pozitive
mai sigure pentru portofoliile
lor. Fondurile cu risc ridicat
parcurg un moment în care
volatilitatea are cu adevărat
rolul principal şi din păcate nu
este cel pozitiv.
Cheia pentru a valoriﬁca
acest mare pas pe care l-am
făcut este acela de a ne
consolida statutul de piață
emergenta oferind stabilitate
şi încredere investitorilor din
piața globală. Un cuvânt
important îl va avea de spus şi
modul în care vom reuşi să
gestionăm acest impas
generat de virus, deoarece şi
încrederea investitorilor va ﬁ
direct proporțională cu
perspectivele de ieşire din
actuala situație. rămâne de
văzut cum vor ﬁ privite
deciziile şi măsurile de
susținere a marilor companii
şi a economiei locale de ochii
atenți ai investitorilor
instituționali.
Care sunt principalele
provocări pentru
administratorii de fonduri în
2020? Ce factori de risc există
și ce factori potenţatori?
Perspectiva unei recesiuni
spre care se îndreaptă atât
europa, cât şi țara noastră, ca
urmare a epidemiei
Coronavirus, va impacta şi
segmentul pieței fondurilor
de investiții. investitorii
români, în parte deja reticenți
spre aceste alternative de
investiții, vor ﬁ probabil în
prima instanță mai temători
cu privire la investiția în
fonduri mutuale, în contextul
unui şomaj ridicat şi al unor
perspective nu foarte
favorabile de re-angajare pe
termen scurt. această
epidemie a venit în contextul
deja existent al unei

incertitudini politice pe plan
global şi al unei încetiniri a
creşterii economice. acesta
considerăm că va ﬁ
principalul factor de risc cu
care se va confrunta piața de
fonduri mutuale din românia
în acest an. Pe de altă parte,
vedem şi acum, în plină criză,
că există mulți investitori care
văd potențialul în valoarea
mai scăzută a prețului
unităților de fond şi proﬁtă de
acest context pentru a înveşti
la un preț mai mic şi a
achiziționa astfel un număr
mai mare de unități cu
aceeaşi sumă. În acest
context, considerăm că
investițiile recurente vor ﬁ
preferate de mulți dintre
investitori, datorită
accesibilității lor (ca şi sume
investite), dar şi a
mecanismului că permite
investirea unei sume stabilite
în ﬁecare lună. În situația în
care prețurile vor ﬁ jos o
perioadă mai lungă de timp
(cum se poate întâmpla în
cadrul unei recesiuni),
aceasta cumpărare lunară
succesiva poate ﬁ beneﬁcă
pentru randamentul mediu al
investiției.
În plus, în condițiile în care
dobânzile rămân la niveluri
scăzute sau chiar negative o
perioadă mai lungă de timp,
investitorii vor căuta la un
moment dat alternative care
să genereze un randament
satisfăcător, ceea ce poate
genera inﬂow-uri către piața
fondurilor de investiții. Însă
este nevoie şi de o ameliorare
a nivelului de încredere al
consumatorilor şi al mediului
de afaceri pentru că evoluția
pieței de fonduri de investiții
să ﬁe una favorabilă în 2020.
An de an aţi reușit să
performaţi într-o piaţă extrem
de concurenţială: cine credeţi
că vor ﬁ vedetele portofoliului
în 2020?

interesul se va păstra pentru
fondurile mixte, care au
expunere atât în acțiuni, cât
şi în obligațiuni şi lichidități.
acest tip de fonduri poate
oferi un raport bun intre riscul
asumat şi randamentul pe
care un investitor îl poate
obține, mai ales în perioade
de volatilitate crescută,
precum aceasta. Un alt
avantaj pe care un fond mixt îl
poate oferi este diversiﬁcarea
regională. acest aspect este
de urmărit de ﬁecare
investitor care urmăreşte să
maximizeze randamentul
portofoliului sau. de
asemenea, am observat că
există o atracție din ce în ce
mai mare pentru fonduri
denominate în euro şi dolari,
astfel că ne aşteptam ca
investitorii noştri să continue
să îşi diversiﬁce portofoliile şi
din punct de vedere valutar şi
în acest an.
Și dacă tot vorbim despre
premii, sunteţi printre cei care
încearcă cel mai mult să ridice
ștacheta în ceea ce privește
nivelul de educaţie ﬁnanciară:
ce aţi făcut până acum și ce
urmează pe această linie?
am dezvoltat mai multe
programe de training pentru
partenerii noştri din românia
şi am reuşit să acoperim mare
parte din consultanții
ﬁnanciari care promovează
fondurile noastre,acțiuni pe
care le desfăşuram cu
regularitate. În plus, am
încheiat un parteneriat cu
una din organizațiile din
cadrul academiei de Studii
economice din Bucureşti ,
care a dezvoltat un program
anual prin care tineri din mai
multe oraşe ale țării pot
participa la seminarii
organizate împreună cu noi,
dar şi alți colegi din industrie
şi cu sprijinul celor de la BVB.
În plus, şi participarea
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noastră la diferite emisiuni tV
şi evenimente locale (precum
Summit-ul aaF – prima ediție
în 2019) contribuie la
creşterea nivelului educației
ﬁnanciare pe plan local.
Ce așteptări aveți
de la 2020: pentru NN
Investment Partners,
pentru piața fondurilor
de investiții dar și pentru
piața de capital?
În primul rând ne dorim să
trecem cu bine această criză
epidemiologică şi să
continuăm să obținem
performante investiționale
competitive , țintind medii
anuale pozitive pentru ultimii
5 ani. acest prim obiectiv este
în strânsă legătură cu
următorul pe care dorim să îl
punctăm, respectiv acela de a
păstra şi de a atrage atenția
investitorilor către fondurile
noastre. Suntem încrezători
că acest lucru se va întâmpla
datorită politicii de investiții
gândită pentru ﬁecare fond în
parte. din punct de vedere al
pieței fondurilor de investiții,
ne aşteptam la câteva
modiﬁcări din punct de
vedere ﬁscal în sensul
relaxării impozitării pentru
investitorii retail, tot mai
prezenți în mediul
investițional. de asemenea,
ne aşteptam să vedem un ﬂux
al tranzacțiilor însemnat pe
piața de capital deoarece
multe companii vor ﬁ
interesate să îşi atragă
resurse ﬁnanciare ﬁe prin
emisiuni de obligațiuni, ﬁe
prin listări la bursă. aşteptam
cu interes şi veşti cu privire la
listarea unor companii de
stat. toate aceste aspecte cu
siguranță vor creşte
vizilibilitatea la nivel global
pentru piața de capital din
românia.
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rezultAte FoArte bune oFerite de bvb în 2019:

toţi indicii Au încheiAt Anul
cu rAndAmente SituAte
lA mAxime iStorice
interviu cu mihAi buliGA, director GenerAl și preşedinte cA Al SAi GlobinveSt SA

Datorită evoluției foarte bune a piețelor de capital, toate fondurile administrate de
Globinvest, au încheiat anul cu rezultate foarte bune iar societatea de administrare a reuşit
depăşirea pragului de 250 milioane lei pentru activele totale administrate.
Cea mai bună performanță a anului a revenit Fondului Privat Comercial, de tip Fond de
Investiții Alternative, care ca urmare a expunerii mari pe sectorul ﬁnanciar local, a obținut un
randament anual de 31,95%. Dacă într-un scenariu rezonabil, pandemia va ﬁ ținută sub
control într-o perioadă de până la 2 luni, este probabil că piețele de capital vor da semne
importante de recuperare. Este scenariul pozitiv în care crede Directorul General al
Globinvest, ale cărui aşteptări sunt legate de depăşirea crizei actuale şi de demararea
obiectivelor propuse la început de an. Mihai Săndoiu
Cum a fost anul 2019 pentru
piaţa fondurilor de investiţii?
Ce plusuri şi ce minusuri trebuie
remarcate? Dar pentru fondurile
de investiţii gestionate de
Globinvest?
după un an 2018 oscilant în
ceea ce priveşte evoluțiile pe
piața de capital, ce s-a încheiat
catastrofal ca urmare a
implementării peste noapte a
unor măsuri de supraimpozitare a unor sectoare
cheie ale economiei şi bursei
româneşti (bancar,
telecomunicații şi energie –
faimoasa Ordonanța 114 din
dec. 2018), evenimente
pozitive din anul 2019 au
asigurat o revenire pe un trend
crescător a principalilor
indicatori bursieri.
astfel, în plan intern,
acordarea statutului de piață
emergentă Bursei de Valori
Bucureşti, eliminarea pragului
de deținere la societățile de
investiții ﬁnanciare prin Legea
243/2019 (legea Fia) sau
modiﬁcarea/anularea unor

prevederi din Ordonanța 114,
ampliﬁcate în plan extern de
rezultatele foarte bune
obținute de economia
americană şi relaxarea
“războiului” tarifar cu China şi
alte state, au determinat
investitorii să ﬁe mai optimişti
în ceea ce priveşte evoluțiile
viitoare, fapt ce a condus la
rezultate foarte bune oferite
de BVB. toți indicii au încheiat
anul cu randamente situate la
maxime istorice, nemai
întâlnite din anul 2009 (an ce a
marcat însă o recuperare după
corecțiile majore din 20072008) respectiv 35,13% Bet,
30,26% Bet-NG, 29,68% BetBK şi 37,27% Bet-Fi.
aceste evoluții pozitive au fost
uşor temperate de
continuarea creşterii ratei
inﬂației, ce a încheiat anul cu o
valoare îngrijorătoare de
4,05%, leul s-a depreciat în
raport cu USd (4,60%) şi cu
eUr (2,47%) iar dobânzile
medii practicate pe piața
monetară s-au menținut în
continuare la nivele real-

negative (2,73% - rOBid 1m,
1,73% - media dobânzilor
bancare).
regretabil este însă că în acest
context efervescent, Bursa de
Valori Bucureşti a continuat
evoluțiile neconvingătoare ce
îi caracterizează activitatea în
ultimii ani, sub aspectul
adâncimii şi al diversității
ofertei de instrumente.
Lichiditatea generală a scăzut
în raport cu anul precedent
(9,67 versus 11,46 miliarde lei) şi
continuă să se situeze la valori
sub nivelul anului 2014, iar
lichiditatea emitenților din
ambele eşaloane a continuat
să se înrăutățească uşor.
Ca urmare a evoluției foarte
bune a piețelor de capital,
toate fondurile administrate
de societatea noastră, având
expuneri ridicate pe aceste
piețe, au încheiat anul cu
rezultate foarte bune.
Care au fost vedetele
portofoliului Globinvest
în anul recent încheiat și prin ce
s-au remarcat acestea?

anul 2019 a fost un an foarte
bun atât pentru ﬁecare fond
administrat în parte, cât şi
pentru societatea de
administrare, care a reuşit
depăşirea pragului de 250
milioane lei pentru activele
totale administrate.
Cea mai bună performanță a
anului a revenit Fondului Privat
Comercial, de tip Fond de
investiții alternative, care ca
urmare a expunerii mari pe
sectorul ﬁnanciar local, a
obținut un randament anual
de 31,95%.
Însă şi restul fondurilor
administrate, toate fonduri
deschise de investiții, au
obținut rezultate de excepție:
22,68% - Fondul deschis de
investiții Napoca, fond de
creştere specializat pe piața
locală de capital;
18,33% - Fondul deschis de
investiții transilvania, fond
diversiﬁcat specializat pe
obligațiuni şi acțiuni emise de
renumite companii din
românia şi Uniunea
europeană;
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17,39% - Fondul deschis de
investiții tehnoGlobinvest fond de creştere specializat
pe acțiuni emise de companii
mari din sectoarele tehnic şi
energetic din Uniunea
europeană şi românia;
Chiar către finalul anului, am
reuşit să lansăm un nou fond
deschis de investiții,
SanoGlobinvest, tot un fond
de creştere sectorial, în cazul
căruia însă, prin sectoarele
alese, respectiv farmaceutic,
alimentar şi bunuri de
consum precum şi a
criteriilor definite pentru
selecția emitenților din
portofoliu, vom încerca să
obținem un randament
specific pieței de capital, dar
în condițiile minimizării
riscului de piață al valorii
unității de fond.
Şi dacă suntem la capitolul
pieţe, cum vedeţi piaţa de
capital românească la
momentul actual: ce e de făcut
pentru a valoriﬁca așa cum
trebuie intrarea în rândul
pieţelor emergente?
Piața românească rămâne în
continuare o piață cu un
potențial considerabil de
dezvoltare, atât sub aspectul
lansării de noi instrumente,
cât şi prin prisma subevaluării
emitenților importanți în
raport cu companii similare,
cotate pe piețele dezvoltate.
Prin urmare aici ar trebui
insistat cât mai mult – şi
credem că e necesară
accentuarea demersurilor de
a aduce la cota Bursei de
Valori Bucureşti companii
reprezentative din economie,
implementarea de măsuri
pentru creşterea lichidității,
Contrapartea Centrală să
devină cât mai curând
funcțională şi să permită
înﬁințarea unei piețe de
produse derivate în cadrul
bursei.

Care sunt principalele provocări
pentru administratorii
de fonduri în 2020?
În acest moment delicat,
principala provocare o
reprezintă depăşirea crizei
generate de pandemia
COVid-19. Cum prăbuşirea
prețurilor pe piețele de capital
este generată de o panică
generalizată, aici intervine
rolul statului şi a instituțiilor
sale de a lua măsuri ce să
contribuie la detensionarea
situației, la îmbunătățirea
aşteptărilor în economie şi la
calmarea situației.
Într-un plan mai concret,
mult-aşteptata lege a
fondurilor de investiții
alternative a fost promulgată
la ﬁnele anului trecut,
regulamentul de aplicare este
deja în dezbatere publică, prin
urmare adaptarea la
modiﬁcările aduse de aceste
schimbări şi fructiﬁcarea
noilor oportunități oferite
reprezintă o provocare pentu
noi atât în acest an, dar şi în
următorii.
Ce aveţi în plan în materie de
educaţie ﬁnanciară pentru a-i
determina pe cei care stau cu
banii în depozite bancare sau
conturi curente să apeleze la
administratori de fonduri de
investiţii? Cum putem face ca
orice tânăr să aibă clar în minte
ce e acela un portofoliu de
produse ﬁnanciare?
educația ﬁnanciară a tinerei
generații este un obiectiv ce
depăşeşte considerabil
resursele societății noastre. La
cei 7 ani de-acasă, părinții ar
trebui să-l adauge pe cel de-al
optulea, anul educației
ﬁnanciare, iar școala ar trebui
să preia acest subiect extrem
de important şi să-l dezvolte
începând din clasele primare.
Ca şi organizație am răspuns
întotdeauna pozitiv la orice

solicitare având ca subiect
educația tinerei generații.
astfel, am participat alături de
aSF la programele de educație
ﬁnanciară a tinerilor, am
inițiat şi derulat prin
intermediul aaF alte
programe de educație, am
ținut prelegeri în şcoli şi
universități, am susținut
lucrări de diplomă, şi multe
altele.
din păcate, nu este suﬁcient.
aşa cum există programe de
tipul “prima casă”, de ce nu ar
exista şi un program “primele
mele economii” prin care
statul să încurajeze obişnuința
de a economisi, prin toată
categoria de instrumente
ﬁnanciare disponibile, prin
acordarea de facilități ﬁscale
tinerilor proaspăt angajați, de
exemplu. Sau părinților ce
economisesc în numele
copiilor…
economisirea pe termen lung
prin subscrieri regulate, lunare
chiar, în fondurile de investiții,
este foarte avantajoasă sub
aspectul diminuării riscului, iar
statistica ne arată că se obțin
randamente foarte bune chiar
dacă luăm în considerare şi
corecțiile din perioadele de
criză pe piețele ﬁnanciare, prin
urmare acesta este mesajul ce
încercam să-l transmitem
necontenit clienților actuali şi
potențiali.
Care consideraţi că vor ﬁ
produsele vedetă ce vor genera
randamentele cele mai bune
în 2020? Ce aşteptări aveţi
de la 2020?
În acest context unic în istoria
economiei, este imposibil de
anticipat un ﬁnal pentru acest
an, din perspectiva
randamentelor potențiale
oferite de varii alternative
investiționale. Probabil
activele de siguranță, precum
metalele prețioase.
dacă într-un scenariu
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rezonabil, pandemia va ﬁ
ținută sub control într-o
perioadă de până la 2 luni, este
probabil că piețele de capital
vor da semne importante de
recuperare. dacă acest
scenariu va ﬁ inﬁrmat de
realitate, recuperarea va
necesita, probabil, o perioadă
mai mare de timp.
În scenariul pozitiv în care
credem, aşteptările noastre
sunt legate de depăşirea crizei
actuale şi de demararea
obiectivelor propuse la
început de an.
Cum putem adăuga un plus
de viteză dezvoltării pieţei
fondurilor de investiţii din
România? Cum credeţi că va
arăta viitorul acestei industrii?
din păcate, credem că fără o
implicare mai hotărâtă a
statului, prin susținere şi
facilități ﬁscale, accelerarea
dezvoltării pieței este diﬁcilă.
dacă ne uităm cu ani în urmă,
piața românească a fondurilor
de investiții este mult mai
aşezată şi mai diversiﬁcată.
dacă ne uităm însă în jur,
avem mult teren de
recuperat.
Noi credem că actorii pieței,
aşa cum au făcut-o şi până în
prezent, se implică în
dezvoltarea pieței prin
asigurarea unor performanțe
consecvente cu evoluțiile
piețelor ﬁnanciare, costuri
scăzute de tranzacționare,
dezvoltarea de noi produse şi
nu în ultimul rând o
transparență cât mai ridicată
a activității.
Context în care pentru anul
2020 avem în plan lansarea de
noi fonduri de investiții, atât
deschise cât şi de tip
alternativ, o îmbunătățire a
vizibilității şi accesibilității
site-ului propriu,
www.globinvest.ro, pe care
se pot realiza operațiuni
on-line cu unități de fond.
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ne AşteAptă Ani cu evoluţie
volAtilă A Fondurilor
cu riSc ridicAt
interviu cu Florin doleA, Amundi românia
„Printre principalele provocări ale administratorilor de fonduri din România în 2020 aș
menționa în special continuarea migrării investitorilor către alte strategii de investiții,
dincolo de clasicele fonduri de obligațiuni, în special în condițiile unor eventuale corecții pe
piețele de capital”, ne spune Florin Dolea, CEO al Amundi România. Norel Moise

Cum a fost 2019 pentru piaţa
fondurilor de investiţii?
Ce plusuri şi ce minusuri
trebuie remarcate?

Care au fost vedetele
portofoliului Amundi România
în anul recent încheiat și prin
ce s-au remarcat acestea?

2019 a fost un an oarecum
atipic, cu performanțe
remarcabile ale piețelor de
capital, dar cu un volum
relativ redus al investițiilor în
fonduri. după un 2018 cu
randamente negative la
nivelul principalelor clase de
active ﬁnanciare, piețele de
capital şi-au revenit viguros în
2019, atingând noi maxime.
Pe de altă parte, investitorii
au manifestat o atitudine
rezervată, astfel încât
subscrierile s-au situat la un
nivel relativ redus.

Printre vedetele amundi aş
menționa fondurile
internaționale de acțiuni şi în
special cele cu plasamente în
SUa şi europa, cu randamente
de peste 20% în anul 2019.
dintre acestea s-a remarcat în
special fondul amundi Funds –
Pioneer US equity
Fundamental Growth care a
încheiat anul 2019 cu un
randament de 32%!
de asemenea, aş menționa
lansarea în noiembrie 2019 a
fondului Pioner Fund Solutions
– Buy & Watch High income
Bond 01/2025, un fond de
obligațiuni cu o durată de viață
de 5 ani, care oferă investitorilor
conservatori un dividend anual
în euro.

Cum a fost anul 2019
pentru Amundi România?
Dar pentru grupul mamă?
În 2019 Grupul amundi şi-a
consolidat poziția de lider
european, atingând un volum
de active administrate de 1653
miliarde de euro. În românia,
amundi şi-a continuat
strategia axată pe investitorii
de retail, oferindu-le acestora
fonduri de investiții
internaționale, care
accesează principalele piețe
de capital de pe glob.

următorii ani să asistăm la o
evoluție volatilă a fondurilor cu
risc ridicat, în special ca urmare
a incertitudinilor legate de
evoluția economiei globale. În
aceste condiții, piața de capital
românească pare a ﬁ într-o
situație relativ bună, ﬁind
favorizată de o economie în
crestrere şi de un nivel relativ
scăzut al evaluărilor.
Care sunt principalele
provocări pentru
administratorii de fonduri
în 2020? Ce factori de risc există
și ce factori potenţatori?
Printre principalele provocări
ale administratorilor de
fonduri din românia în 2020 aș
menționa în special
continuarea migrării
investitorilor către alte
strategii de investiții, dincolo
de „clasicele” fonduri de
obligațiuni, în special în
condițiile unor eventuale
corecții pe piețele de capital.

Cum vedeţi audienţa fondurilor
cu risc mai ridicat în următorii
ani? Cum vedeţi piaţa de
capital românească la
momentul actual: ce e de făcut
pentru a valoriﬁca așa cum
trebuie întrarea în rândul
pieţelor emergente?

An de an aţi reușit să
performaţi într-o piaţă extrem
de concurenţială: cine credeţi
că vor ﬁ vedetele portofoliului
în 2020?

după un an cu randamente
excepționale, mă aştept ca în

Pentru 2020 ne aşteptam ca
gama de fonduri amundi

UniCredit Premium Portfolio,
fonduri „de fonduri” lansate
recent în românia, să reprezinte principala atracție pentru
clienții noştri. investind în
fonduri de top la nivel global,
fondurile Premium Portfolio cu
3 proﬁle de risc distincte
(Prudent, multi-asset şi dinamic)
reprezintă o soluție într-adevăr
„premium” de a înveşti în
fonduri de top la nivel global.
Și dacă tot vorbim despre
performanţe, sunteţi printre
cei care încearcă cel mai mult
să ridice ștacheta în ceea ce
privește nivelul de educaţie
ﬁnanciară: ce aţi făcut
până acum și ce urmează
pe această linie?
Strategia noastră se
concentrează în special pe
creşterea nivelului de educație
ﬁnanciară al bancherilor
implicați în distribuția
fondurilor amundi, cei care
consiliază şi pot contribui la
creşterea nivelului de educație
ﬁnanciară a investitorilor.
astfel, în anul 2019 amundi a
lansat în românia platforma
amundi academy, platforma
de educație ﬁnanciară globală
a amundi, destinată
partenerilor din UniCredit
Bank românia.
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crizA pAndemică AFecteAză
induStriA inveStmentului
Activele nete ale celor 219 fonduri deschise și închise, locale și străine, au scăzut în luna februarie
cu 2,3%, până la nivelul de 48,7 miliarde lei (10,1 miliarde euro), și cu 1,5% de la începutul anului;
intrările nete ale lunii au totalizat 249 mil lei (52 mil euro).

Fonduri deSchiSe locAle
Cele mai performante 5 fonduri în
ultimele 12 luni au înregistrat
randamente anuale nete între 21,8% și
31%; pe un orizont de 36 de luni, cele mai
performante 5 fonduri au avut
randamente cuprinse între 31,7% și 51,9%
, obținute de-a lungul ultimilor 3 ani de
zile (față de luna februarie 2017).
activele nete ale celor 84 de fonduri
deschise locale au crescut în luna
ianuarie cu 0,9%, până la 25,7 miliarde
lei (5,33 miliarde euro).
Fondurile deschise locale au beneficiat
în luna februarie de intrări nete de 276
mil lei (57,6 mil euro), fiind vizate
fondurile de obligațiuni și instrumente
cu venit fix (244,3 mil rON), cele
diversificate (44,4 mil rON) și cele de
acțiuni (13,4 mil rON), în vreme ce
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miliarde lei (4,6 miliarde euro); fondurile
închise locale au avut ieșiri nete de 3,8
mil lei (0,8 mil euro ) în luna raportată.
TOP 5 performanţă la 12 luni fonduri
deschise locale
1. Certinvest Bet Fi index (administrat de
CertiNVeSt), fond de acțiuni 31,0%
2. etF -Bet tradeville (administrat de
Vanguard asset management), fond
acțiuni 25,6%
3. Certinvest Bet index (administrat de
CertiNVeSt)fond de acțiuni 22,7%
4. Certinvest Xt index (administrat de
CertiNVeSt) fond de acțiuni 22,2%
5. Bt index romania rOtX (administrat
de Bt asset management), fond multiactive agresiv 21,8%

fondurile reunite sub categoria “alte
fonduri” (-21 mil rON), cele de
randament absolut (-4,5 mil rON) și
cele cu capital garantat (-1,1 mil rON)
au înregistrat ieșiri nete.

0,97 miliarde lei (0,2 miliarde euro).
Fondurile deschise străine distribuite în
românia, având o pondere de 3,6% în
totalul activelor fondurilor deschise de
investiții, au înregistrat în luna
raportată ieșiri nete de 23,2 mil lei (4,9
mil euro ).

Fonduri deSchiSe Străine
diStribuite în româniA
Fonduri închiSe locAle
activele nete exprimate în lei ale celor
104 fonduri deschise străine distribuite
în românia au scăzut în luna februarie
cu 6,3% față de luna precedenta, până la

activele nete ale celor 31 de fonduri
închise (inclusiv SiF-uri și FP) au scăzut cu
5,5% în luna februarie, până la 22,1

TOP 5 performanţă la 36 de luni
fonduri deschise locale
1. Certinvest Bet Fi index (administrat de
CertiNVeSt) fond de acțiuni 51,9%
2. Bt index romania rOtX (administrat
de Bt asset management) fond multiactive agresiv 38,8%
3. etF -Bet tradeville (administrat de
Vanguard asset management) fond de
acțiuni 37,2%
4. raiﬀeisen acțiuni (administrat de
raiﬀeisen asset management) fond de
acțiuni 32,0%
5. Brd acțiuni Clasa a (administrat de
Brd asset management) fond de
acțiuni 31,7%
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copilăriA romAntică A Fondurilor de penSii S-A terminAt,

crizA coronAviruS tAie din conturile
viitorilor penSionAri
de ionuţ dumitriu
Fondurile de pensii obligatorii se confruntă în acest an cu cele mai diﬁcile condiții de piață de la înﬁințarea acestei industrii în
2008. Apare deja drept o certitudine faptul că prăbuşirea piețelor de acțiuni din 2020 va reduce valoarea scriptică a sumelor
acumulate în conturile viitorilor pensionari. Dar, de fapt, nu este vorba numai de ce vor face fondurile de pensii în 2020, ci de
modul în care acestea vor traversa decada ce tocmai a început. Pentru că vremurile bune de după criza ﬁnanciară din 2008, par
să ﬁe înlocuite de un fel de război de gherilă prelungit, fapt care va marca performanțele fondurilor de pensii pe termen lung.
există practic două evoluții
majore ce îşi pun amprenta
asupra performanțelor
fondurilor de pensii şi în fapt
afectează capitalul acumulat în
conturile de pensii individuale.
Prima problemă a devenit una
de natură structurală şi se
referă la randamentele foarte
scăzute generate de
instrumentele cu venit ﬁx, în
special obligațiunile
guvernamentale. Stimulate de
politicile monetare
neconvenționale utilizate ca
tratament comun pentru
înviorarea economiilor
dezvoltate, obligațiunile
multor guverne din zona euro
au ajuns să ﬁe tranzacționate la
randamente negative. Pe de
altă parte, în românia, nivelul

inﬂației şi al dobânzilor în
precedenta decadă s-a situat la
un nivel mediu sensibil superior
celui din ultimii doi-trei ani.
aceasta înseamnă că veniturile
nominale generate de
instrumentele purtătoare de
dobândă vor „ajuta” sensibil mai
puțin administratorii fondurilor
de pensii. iar pe de altă parte,
fondurile nu vor mai putea
beneﬁcia de trendul pronunțat
de scădere a dobânzilor, aşa
cum a fost cazul după 2009, şi
mai ales după 2013.
a doua problemă majoră a
fondurilor de pensii se referă
ﬁreşte la picajul accelerat al
piețelor de acțiuni în martie
2020, în contextul crizei
coronavirus, care a împins deja
economia globală în

incertitudini majore şi într-o
recesiune puternică cel puțin în
acest an. Cu o pondere a
acțiunilor de 20% din activele
totale, fondurile de pensii pilon
ii vor ﬁ în mod ﬁresc afectate.
acestea au oricum posibilități
foarte reduse de ajustare a
pozițiilor în acțiuni, mai ales în
cazul expunerilor pe Bursa de
Valori Bucureşti (BVB), o piață
cu lichiditate foarte redusă. de
altfel, administratorii ar putea
doar să-şi reducă în mod pasiv
expunerea pe acțiuni, desigur
dacă vor socoti că ar ﬁ potrivit
să procedeze astfel după ce
bursele se vor ﬁ ajustat deja în
mod sensibil până la sfârşitul
lunii martie. O astfel de decizie
presupune asumarea unui cost
de oportunitate major, pentru

că pune administratorii în
postura de a-şi asuma o
eventuală ratare a unei reveniri
ulterioare a pieței acțiunilor.
AdminiStrAtorii nu
şi-Au reduS expunereA
pe Acţiuni
Prima decadă din viața
fondurilor de pensii s-a
suprapus în mod fericit cu o
piață a acțiunilor care a tot
crescut începând cu luna
martie 2009. aceasta a fost
practic una dintre cele mai
lungi piețe de creştere din
istoria piețelor mature de
acțiuni. În aceste condiții,
performanțele rezonabile ale
fondurilor de pensii nu au fost
de natură să surprindă. de

StRuCtuRA ACtivelOR FOnDuRilOR De PenSii (FeBRuARie 2020)
Pilon ii
indicator (mil euro)

Structura
(% total active)

Mil. euro

8.295,7

62,9%

307,6

58,5%

946,3

7,2%

40,2

7,6%

Mil. euro
Depozite bancare
Titluri de stat

Obligațiuni municipale

Obligațiuni corporative

Obligațiuni ale organismelor străine neguvernamentale
Acțiuni

Titluri OPCVM

Fonduri de mărfuri și metale prețioase
Total

Pilon iii*

557,3
63,7

281,3

4,2%
0,5%
2,1%

13,7
10,9
9,1

Structura
(% total active)
2,6%
2,1%
1,7%

2.654,4

20,1%

127,6

24,3%

12,6

0,1%

1,4

0,3%

387,7

13.199,1

Sursa: ASF; *) Activele totale includ și plasamente private equity evaluate la 1,9 mil RON

2,9%

15,3

525,8

2,9%
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Fonduri de pensii
Pilon ii
ARIPI

AZT VIITORUL TĂU
BCR

BRD

METROPOLITAN LIFE
NN

VITAL
Total

număr participanți
Feb 20

număr participanți cu contribuții în
ultima lună (Feb 20)

770.245

390.749

669.543

325.609

1.561.915
452.340

1.027.032

849.425
215.226

Feb-17

Feb-15

2.839,7

2.274,8

1.604,2

1.003,3

500,4

385,9

244,7

140,2

1.137,4
889,2

904,3
694,1

623,1
467,7

1.493,7

1.043,7

451.567

1.301,6

1.020,2

690,4

7.382.688

3.913.433

altfel, randamentul mediu
anualizat al fondurilor de pensii
pilon ii în ultimii zece ani a fost
de peste 7%, ceea ce poate ﬁ
considerat un rezultat notabil.
Însă, cum am spus, aceste
rezultate au fost ﬁreşti în
condițiile în care bursa locală şi
cele dezvoltate au urmat un
trend ascendent susținut, iar
dobânzile s-au situat pe un
trend descendent, ceea ce a
susținut performanțele
organismelor de plasament
colectiv prin impulsionarea
prețurilor de tranzacționare ale
obligațiunilor.
Ponderea acțiunilor în
portofoliile fondurilor de pensii
a fost semniﬁcativă, situânduse la nivel de sector în jur de
20% din active începând cu
jumătatea anului 2014.
interesant ar putea ﬁ
considerat faptul că fondurile
de pensii nu şi-au diminuat
expunerea pe acțiuni în 2019
sau în primele două luni din
acest an. Ceea ce, pe de o parte,
înseamnă ca administratorii nu
au perceput riscul unor corecții
majore pe burse cauzate de
temerile privind o încetinire a
economiilor şi de
supraevaluarea prețurilor
acțiunilor. dar, pe de altă parte,
administratorii fondurilor de
pensii nu au perceput nici că
există un risc ca epidemia de
coronavirus din China din
ianuarie să genereze o criză de

Feb-19

1.858,6

1.142.627

917.221

Activ net (mil. euro)
Feb-20

538.230

1.984.392

sănătate inclusiv în Statele
Unite şi europa. acest fapt este
de natură să arunce economia
globală într-o recesiune globală
de o amplitudine fără
precedent, care în cel mai bun
caz se va manifesta doar în
acest an.
Fondurile, preSAte
Să ASume riScuri
mAi mAri
Nu numai expunerea pe acțiuni
a avut un pronunțat impact
favorabil asupra
performanțelor raportate de
fondurile de pensii până la
începutul anului 2019. Şi
dinamica piețelor de
instrumente cu venit ﬁx a fost
inﬂuențată pozitiv de o scădere
a randamentelor de
tranzacționare şi de
perspectivele unei inﬂații la
niveluri tot mai scăzute, ceea ce
a susținut o evoluție
ascendentă pentru prețurile
obligațiunilor şi implicit al
VaNU-urilor fondurilor. acest
lucru s-a manifestat şi în 2020,
ceea ce s-a văzut în
performanțele fondurilor
inclusiv în ultimul an.
Un fapt interesant referitor la
expunerea pe acțiuni a
fondurilor de pensii se referă la
faptul că aZt a fost mulți ani
fondul cu cea mai mică
expunere pe acțiuni (spre
exemplu, 16,2% din active în
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4.614,7
13.141,7

3.747,5
10.520,6

februarie 2019). totuşi, la
ultima raportare din februarie
2020, deținerea sa a ajuns la
19,5%. Însă nu numai
adminstratorul aZt era mai
pesimist în privința dinamicii
aşteptate a acțiunilor în urmă
cu un an. Brd Pensii deținea
acțiuni în echivalentul a 15,4%
din portofoliu, în timp ce NN
Pensii avea orientate în acțiuni
16,2% din active. În ansamblu,
întreaga industrie a fondurilor
de pensii obligatorii avea, în
februarie 2019, o expunere de
17,6% pe piața acțiunilor, față de
20,2% în februarie 2020. La
ultima raportare a fondurilor de
pensii, ce se va dovedi pentru
mult timp una de referință
pentru industrie, ponderea
plasamentelor în acțiuni listate
a variat între 18,5% în cazul BCr
Pensii şi 24,9% în cazul fondului
aripi. Una peste asta, această
fotograﬁe dovedeşte că, la
începutul acestui an,
administratorii erau mai
optimişti comparativ cu un an
în urmă. Şi că nimeni nu prea sa gândit că într-o lună de zile,
criza de sănătate va opri la
propriu şi la ﬁgurat sectoare
întregi de activitate şi va induce
o lipsă de vizibilitate fără
precedent referitoare la viitorul
companiilor şi economiilor
celor mai dezvoltate.
Putem să spunem că există
două explicații pentru apetitul
spre risc mai ridicat al

389,0
276,3
652,6

2.679,8

1.707,3

7.353,8

4.581,4

412,7

administratorilor față de acum
un an şi respectiv pentru
percepția lor mai favorabilă în
ceea ce priveşte perspectivele
piețelor de acțiuni. În condițiile
unor câştiguri tot mai mici sau
chiar în teritoriu negativ, oferite
de instrumentele cu venit ﬁx,
administratorii au fost forțați
să rişte mai mult, respectiv să
mențină măcar ponderea
acțiunilor în portofolii. Pe de
altă parte, randamentele
dividendelor atât pe piețele
dezvoltate, cât şi la BVB,
precum şi dinamica rezultatele
companiilor arătau, inclusiv la
începutul anului, că piețele de
acțiuni şi-ar putea continua
creşterile cel puțin în acest an.
dar, criza de sănătate apărută
în condițiile epidemiei de
coronavirus a schimbat radical
perspectivele companiilor şi ale
piețelor de acțiuni, care îşi
caută reperele fundamentale
pentru a reintra într-o secvență
de stabilitate zdruncinată de
reducerea sensibilă a turațiilor
economiilor din cauza
pandemiei coronavirus.
apetitul mai ridicat pentru risc
al fondurilor de pensii s-a
reﬂectat şi în promovarea în
ultimii ani către autoritățile de
reglementare a ideii de a
permite investiții în alte tipuri
de plasamente. acestea ar
urma să reprezinte o
diversiﬁcare la instrumentele
cu venit ﬁx tot mai puțin
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vARiAțiile vAnu PentRu FOnDuRile De PenSii OBligAtORii (FeBRuARie 2020)
Fonduri de pensii
Pilon ii

1 an

3 ani

ARIPI

8,7%

13,8%

BCR

9,7%

15,5%

AZT VIITORUL TAU
BRD

METROPOLITAN LIFE
NN

VITAL

Sursa: ASF

există practic două evoluții
majore ce îşi pun amprenta
asupra performanțelor
fondurilor de pensii şi în fapt
afectează capitalul acumulat în
conturile de pensii individuale.
Prima problemă a devenit una
de natură structurală şi se referă
la randamentele foarte scăzute
generate de instrumentele cu
venit ﬁx, în special obligațiunile
guvernamentale. Stimulate de
politicile monetare
neconvenționale utilizate ca
tratament comun pentru
înviorarea economiilor
dezvoltate, obligațiunile multor
guverne din zona euro au ajuns
să ﬁe tranzacționate la
randamente negative. Pe de altă
parte, în românia, nivelul
inﬂației şi al dobânzilor în
precedenta decadă s-a situat la
un nivel mediu sensibil superior
celui din ultimii doi-trei ani.
aceasta înseamnă că veniturile
nominale generate de
instrumentele purtătoare de
dobândă vor „ajuta” sensibil mai
puțin administratorii fondurilor
de pensii. iar pe de altă parte,
fondurile nu vor mai putea
beneﬁcia de trendul pronunțat
de scădere a dobânzilor, aşa
cum a fost cazul după 2009, şi
mai ales după 2013.
a doua problemă majoră a
fondurilor de pensii se referă
ﬁreşte la picajul accelerat al
piețelor de acțiuni în martie
2020, în contextul crizei
coronavirus, care a împins deja
economia globală în

9,2%
8,0%
8,7%
8,3%
9,9%

incertitudini majore şi într-o
recesiune puternică cel puțin în
acest an. Cu o pondere a
acțiunilor de 20% din activele
totale, fondurile de pensii pilon ii
vor ﬁ în mod ﬁresc afectate.
acestea au oricum posibilități
foarte reduse de ajustare a
pozițiilor în acțiuni, mai ales în
cazul expunerilor pe Bursa de
Valori Bucureşti (BVB), o piață cu
lichiditate foarte redusă. de
altfel, administratorii ar putea
doar să-şi reducă în mod pasiv
expunerea pe acțiuni, desigur
dacă vor socoti că ar ﬁ potrivit să
procedeze astfel după ce bursele
se vor ﬁ ajustat deja în mod
sensibil până la sfârşitul lunii
martie. O astfel de decizie
presupune asumarea unui cost
de oportunitate major, pentru
că pune administratorii în
postura de a-şi asuma o
eventuală ratare a unei reveniri
ulterioare a pieței acțiunilor.
AdminiStrAtorii nu
şi-Au reduS expunereA
pe Acţiuni
Prima decadă din viața
fondurilor de pensii s-a suprapus
în mod fericit cu o piață a
acțiunilor care a tot crescut
începând cu luna martie 2009.
aceasta a fost practic una dintre
cele mai lungi piețe de creştere
din istoria piețelor mature de
acțiuni. În aceste condiții,
performanțele rezonabile ale
fondurilor de pensii nu au fost de
natură să surprindă. de altfel,

14,5%
12,6%
15,3%
13,9%
15,9%

variație titlu
5 ani

7 ani

10 ani

41,5%

86,0%

19,6%

49,9%

24,6%

54,0%

101,6%

54,6%

99,5%

22,3%
17,1%
24,0%
22,6%
24,2%

randamentul mediu anualizat al
fondurilor de pensii pilon ii în
ultimii zece ani a fost de peste
7%, ceea ce poate ﬁ considerat
un rezultat notabil. Însă, cum
am spus, aceste rezultate au fost
ﬁreşti în condițiile în care bursa
locală şi cele dezvoltate au
urmat un trend ascendent
susținut, iar dobânzile s-au
situat pe un trend descendent,
ceea ce a susținut performanțele
organismelor de plasament
colectiv prin impulsionarea
prețurilor de tranzacționare ale
obligațiunilor.
Ponderea acțiunilor în
portofoliile fondurilor de pensii a
fost semniﬁcativă, situându-se
la nivel de sector în jur de 20% din
active începând cu jumătatea
anului 2014. interesant ar putea
ﬁ considerat faptul că fondurile
de pensii nu şi-au diminuat
expunerea pe acțiuni în 2019 sau
în primele două luni din acest an.
Ceea ce, pe de o parte, înseamnă
ca administratorii nu au
perceput riscul unor corecții
majore pe burse cauzate de
temerile privind o încetinire a
economiilor şi de
supraevaluarea prețurilor
acțiunilor. dar, pe de altă parte,
administratorii fondurilor de
pensii nu au perceput nici că
există un risc ca epidemia de
coronavirus din China din
ianuarie să genereze o criză de
sănătate inclusiv în Statele Unite
şi europa. acest fapt este de
natură să arunce economia
globală într-o recesiune globală

50,1%
50,5%
54,8%

91,5%

81,6%
87,3%
88,1%

de o amplitudine fără precedent,
care în cel mai bun caz se va
manifesta doar în acest an.
Fondurile, preSAte Să
ASume riScuri mAi mAri
Nu numai expunerea pe acțiuni
a avut un pronunțat impact
favorabil asupra performanțelor
raportate de fondurile de pensii
până la începutul anului 2019. Şi
dinamica piețelor de
instrumente cu venit ﬁx a fost
inﬂuențată pozitiv de o scădere
a randamentelor de
tranzacționare şi de
perspectivele unei inﬂații la
niveluri tot mai scăzute, ceea ce
a susținut o evoluție ascendentă
pentru prețurile obligațiunilor şi
implicit al VaNU-urilor
fondurilor. acest lucru s-a
manifestat şi în 2020, ceea ce s-a
văzut în performanțele
fondurilor inclusiv în ultimul an.
Un fapt interesant referitor la
expunerea pe acțiuni a
fondurilor de pensii se referă la
faptul că aZt a fost mulți ani
fondul cu cea mai mică expunere
pe acțiuni (spre exemplu, 16,2%
din active în februarie 2019).
totuşi, la ultima raportare din
februarie 2020, deținerea sa a
ajuns la 19,5%. Însă nu numai
adminstratorul aZt era mai
pesimist în privința dinamicii
aşteptate a acțiunilor în urmă cu
un an. Brd Pensii deținea
acțiuni în echivalentul a 15,4%
din portofoliu, în timp ce NN
Pensii avea orientate în acțiuni

FOnDuRi De inveStiții
Martie 2020  Pia}a financiar|

16,2% din active. În ansamblu,
întreaga industrie a fondurilor
de pensii obligatorii avea, în
februarie 2019, o expunere de
17,6% pe piața acțiunilor, față de
20,2% în februarie 2020. La
ultima raportare a fondurilor de
pensii, ce se va dovedi pentru
mult timp una de referință
pentru industrie, ponderea
plasamentelor în acțiuni listate a
variat între 18,5% în cazul BCr
Pensii şi 24,9% în cazul fondului
aripi. Una peste asta, această
fotograﬁe dovedeşte că, la
începutul acestui an,
administratorii erau mai
optimişti comparativ cu un an în
urmă. Şi că nimeni nu prea s-a
gândit că într-o lună de zile, criza
de sănătate va opri la propriu şi
la ﬁgurat sectoare întregi de
activitate şi va induce o lipsă de
vizibilitate fără precedent
referitoare la viitorul
companiilor şi economiilor celor
mai dezvoltate.
Putem să spunem că există două
explicații pentru apetitul spre
risc mai ridicat al
administratorilor față de acum
un an şi respectiv pentru
percepția lor mai favorabilă în
ceea ce priveşte perspectivele
piețelor de acțiuni. În condițiile
unor câştiguri tot mai mici sau
chiar în teritoriu negativ, oferite
de instrumentele cu venit ﬁx,
administratorii au fost forțați să
rişte mai mult, respectiv să
mențină măcar ponderea
acțiunilor în portofolii. Pe de altă
parte, randamentele
dividendelor atât pe piețele
dezvoltate, cât şi la BVB, precum
şi dinamica rezultatele
companiilor arătau, inclusiv la
începutul anului, că piețele de
acțiuni şi-ar putea continua
creşterile cel puțin în acest an.
dar, criza de sănătate apărută în
condițiile epidemiei de
coronavirus a schimbat radical
perspectivele companiilor şi ale
piețelor de acțiuni, care îşi caută
reperele fundamentale pentru a
reintra într-o secvență de

Cotele de piață în funcție de activele nete pt fondurile pilon ii
(Februarie 2020)
ARIPI
VITAL
8,65%
9,90%

NN
35,12%

AZT
VIITORUL
TĂU
21,61%

BCR
6,77%
METROPOLITAN LIFE BRD
3,81%
14,14%
stabilitate zdruncinată de
reducerea sensibilă a turațiilor
economiilor din cauza
pandemiei coronavirus.
apetitul mai ridicat pentru risc al
fondurilor de pensii s-a reﬂectat
şi în promovarea în ultimii ani
către autoritățile de
reglementare a ideii de a permite
investiții în alte tipuri de
plasamente. acestea ar urma să
reprezinte o diversiﬁcare la
instrumentele cu venit ﬁx tot
mai puțin atractive din punctul
de vedere al randamentelor
oferite, precum şi la acțiunile
listate „suspectate” de ani buni a
ﬁ prea scumpe după un trend de
creştere ce a depăşit zece ani.
astfel, de la 1 februarie 2020, aSF
a aprobat ca fondurile de pensii
obligatorii să poată să
investească cel mult 10% din
active în plasamente private
equity, 15% în parteneriate
publice-private, iar maxim 3% în
fonduri de real estate. ar ﬁ de
aşteptat ca după un interval de
tranziție de până la un an să
vedem că fondurile de pensii vor
începe să ia expunere pe
fondurile de private equity şi pe
cele de real estate. În cazul
parteneriatelor publice-private,

care în românia nu prea şi-au
dovedit funcționalitatea, din
punct de vedere tehnic, astfel de
investiții s-ar putea realiza în
practică mult mai diﬁcil, prin
intermediul unor obligațiuni
emise de companiile de proiect,
care ar trebui să pună în practică
aceste parteneriate.
inevitAbil, vA începe
diFerenţiereA
perFormAnţelor
dacă analizăm o perioadă de
zece ani, putem practic grupa
fondurile de pensii în trei
categorii. Primul grup este
reprezentat doar de fondurile
BCr şi metropolitan Life, pentru
care creşterea VaNU-urilor a
fost în zona de 100%. Celelalte
fonduri de pensii au raportat
creşteri apropiate de 90% şi s-ar
constitui într-un grup relativ
strâns, în timp ce plutonul este
închis de Brd Pensii unde
creşterea VUaN-ului a fost de
aproape 82%.
de la înﬁințare şi până la
începutul anului 2020,
performanțele fondurilor de
pensii s-au remarcat prin faptul
că au fost relativ compacte.
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motivația a constat în faptul că
niciun administrator de fond de
pensii nu îşi permite să facă
plasamente sensibil diferite
comparativ cu ceilalți operatori
dat ﬁind faptul că, potrivit
legislației şi-ar putea pierde
licența în situația în care
performanta sa ar rămâne
sensibil sub media celorlalte
fonduri o perioadă mai lungă de
timp. Şi, din această perspectivă,
administratorii de fonduri nu au
avut cum să ﬁe prea originali şi
să-şi asume riscuri mai mari
comparativ cu ceilalți operatori.
Un lucru este însă clar. Procentul
din active alocat acțiunilor în
2020 va inﬂuența cel mai mult
rezultatele fondurilor pe termen
mai lung de timp. este de
aşteptat ca, în aceste luni,
administratorii fondurilor de
pensii vor lua decizii diferite cu
privire la expunerea pe acțiuni.
Unii nu-şi vor diminua în mod
semniﬁcativ expunerea actuală
de circa 20% şi vor investi noile
disponibilități în acțiuni. ei vor
gândi să nu rateze oportunitățile
de creştere ce vor veni după un
asfel de colaps brusc al bursei şi
practic mizează pe o revenire
rapidă a bursei încă în cursul
acestui an. În schimb, foarte
probabil vor exista administratori
care nu vor direcționa către
acțiuni părți semniﬁcative din
contribuțiile aferente salariilor
membrilor alocate lunar către
fonduri. iar acest fapt va însemna
o reducere în mod pasiv a
expunerii pe acțiuni, ceea ce
practic reprezintă cea mai
importantă decizie pentru un
manager de fond.
Ca atare, este destul de probabil
că, la sfârşitul acestui an, vom
vedea diferențe sensibil mai
pronunțate între variațiile
VaNU-urilor raportate de
fondurile de pensii. Şi din această
perspectivă, vom putea spune
că în 2020 fondurile de pensii au
intrat într-o nouă etapă din viața
lor, şi anume aceea de
maturizare.
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Fondurile de penSii opționAle

pilonul iii A trecut
de 500,000 de pArticipAnți
de ionuţ dumitriu
Fondurile de pensii opționale au depăşit, la sfârşitul lunii februarie 2020, praguri importante, respectiv un număr de 500,000
participanți, precum şi un nivel al activelor de 500 milioane euro. Însă, la rândul lor, valoarea scriptică a conturilor deținute de
investitori va ﬁ ajustată semniﬁcativ de criza coronavirus.

Peste 24% din activele
fondurilor de pensii opționale
erau reprezentate de
plasamentele în acțiuni la
sfârşitul lunii februarie 2020.
Ca şi în cazul fondurilor
obligatorii, administratorii
nu au redus expunerea pe
acțiuni în 2019 sau în primele
două luni din acest an,
aceştia fiind încrezători în
faptul că fundamentele
piețelor de acțiuni sunt
îndeajuns de robuste pentru
a oferi în continuare
rentabilități mai bune
comparativ cu instrumentele
cu venit fix. Potrivit ultimelor
raportări, cea mai mare

Fonduri de pensii
Pilon iii
AEGON ESENTIAL

expunere pe acțiuni o avea
astfel fondul NN activ cu
36,8%, în timp ce proporția
cea mai redusă de 15,8% din
active a fost consemnată în
cazul fondului Pensia mea,
profilurile de risc ale
fondurilor ce rezultă din
aceste abordări, fiind desigur
diferite.
Spre deosebire de fondurile
pilon ii, observăm că în cazul
fondurilor de pensii opționale
avem diferențe notabile între
performanțele acestora.
Fondul raiffeisen
acumulare, aZt Vivace,
precum şi aZt moderato,
liderul pieței din punctul de

număr participanți
Feb 20
3.843

Cotele de piață în funcție de activele nete
pentru fondurile pilon iii (Februarie 2020)
PENSIA MEA RAIFFEISEN STABIL AEGON ESENTIAL
ACUMULARE 0,97%
0,34%
3,10%
3,86%
AZT MODERATO
10,94%

AZT VIVACE
4,10%

BCR PLUS
18,02%

NN OPTIM
42,00%

NN ACTIV
11,30%

BRD MEDIO
5,38%

Activ net (mil. euro)
Feb-20

Feb-19

Feb-17

Feb-15

1,8

1,6

1,4

0,0

AZT MODERATO

39.294

57,4

49,8

43,2

33,4

BCR PLUS

138.478

94,6

78,8

61,1

40,9

NN ACTIV

52.933

AZT VIVACE

BRD MEDIO

20.276
30.942

21,5
28,2
59,3

19,0
23,5
49,4

17,3
18,5
39,0

14,2
12,3
28,2

NN OPTIM

192.022

220,5

181,4

136,9

RAIFFEISEN ACUMULARE

14.358

20,3

17,4

15,0

11,5

Total

507.076

348,7

244,3

PENSIA MEA
STABIL

Sursa: ASF

9.519
5.411

16,3
5,1

525,0

14,3
4,3

439,3

12,7
3,5

91,7
9,5
2,6
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vARiAțiile vAnu PentRu FOnDuRile De PenSii OPțiOnAle (FeBRuARie 2020)
variație titlu

Fonduri de pensii
Pilon iii
AEGON ESENTIAL

9,2%

AZT VIVACE

9,0%

AZT MODERATO
BCR PLUS

BRD MEDIO
NN ACTIV

NN OPTIM

PENSIA MEA

RAIFFEISEN ACUMULARE
STABIL

Sursa: ASF

vedere al dimensiunii
activelor, au raportat cele
mai mari performanțe pe
orizonturi de timp mai mari
de trei ani. Pentru o perioadă
de zece ani, apreciarea
VaNU-urilor acestor fonduri
a fost în jur de 80%, în timp
ce fondurile Stabil şi BCr Plus
au raportat creşteri ale
unități de participare în jur de

8,3%
8,0%
6,6%
6,5%
6,1%
6,6%
7,9%
7,0%

1 an

11,6%
13,0%
13,6%
10,0%
8,2%

10,4%
9,0%
8,8%

12,2%
8,9%

70%. Plutonul este închis de
fondurile NN şi alte câteva
fonduri care au raportat
creşteri ale VaNU-urilor de
peste 60%. aşa cum am
arătat, o principală explicație
pentru diferențierea relativ
importantă între
performanțele fondurilor
opționale este oferită de
ponderea ținta a acțiunilor în

3 ani

-

5 ani

21,0%
23,4%
15,6%
9,9%

18,8%
14,7%
12,2%
20,2%
13,2%

portofolii, ce a fost
implementată de-a lungul
timpului, ceea ce de fapt
indică profile diferite de risc
ale acestor fonduri de care
investitorii trebuie să țină
seama.
În ceea ce priveşte structura
pieței fondurilor opționale,
fondurile NN dețin cumulat o
cotă de piață de peste 50%,

7 ani

-

39,7%
44,7%
41,0%
37,2%
42,8%
37,7%
30,9%
48,4%
38,7%

-

10 ani

80,4%
80,2%
71,4%
58,5%
66,6%
60,5%
62,5%
83,7%
73,2%

aZt moderato şi BCr Plus
fiind celelalte două cele mai
importante fonduri de pensii
facultative din punctul de
vedere al dimensiunii
activelor. Împreună,
fondurile NN, aZt şi BCr
Pensii, reprezintă peste 85%
din activele fondurilor de
pensii pilon iii.
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AdminiStrAtorii FAc eForturi
pentru StAbilizAreA
portoFoliilor către
Structuri AdecvAte SituAției
interviu cu virGil ichim , director GenerAl AlliAnz penSii privAte

Politica de investiții a unui fond de pensii constă în dispersia riscului pe mai multe sectoare
economice, pe diverse clase de active, pe tipuri de emitenți, pe diverse piețe ale țărilor din
Uniunea Europeană, precum și pe piețe ﬁnanciare ale statelor terțe , ne spune Virgil Ichim,
director general Allianz Pensii Private. Norel Moise

Cum a fost anul 2019 pentru
sistemul pensiilor private din
România şi pentru compania
dvs? Care au fost punctele tari
ale acestuia şi ce v-a
nemulţumit?
Piața pensiilor private a reușit
în 2019 să ofere randamente
generoase, în condițiile în
care administratorii au fost
nevoiți să-și ajusteze
semniﬁcativ planurile de
afaceri. deși bursa locală a
oferit în 2019 un ritm de
creștere record, devenind tot
mai atractivă pentru
fondurile de
pensii, administratorii
fondurilor au avut totuși o
misiune complicată având în
vedere instabilitatea
legislativă.
România, UE, lumea întreagă
se confruntă cu o problemă
gravă legată de demograﬁe.
Cum se va reﬂecta această
problemă în ceea ce priveşte
echilibrul bugetar, pentru
România? Ce e de făcut pentru
ca sistemul de pensii
să nu colapseze în timp?
Soluțile de răspuns pentru
presiunea demograﬁcă nu

pot ﬁ decât soluții pe termen
lung, sincronizate cu politicile
economice ale Ue. Problema
se situează evident într-o
dimensiune globală, inclusiv
sub aspectul liberei circulații
a persoanelor. Stimularea
economisirii individuale de la
vârste tinere, opțiunile de
prelungire a vârstei de
pensionare, identiﬁcarea de
ocupații alternative celor
compatibile robotizării sau
încurajarea natalității în
rândul familiilor tinere prin
acordarea unor stimulente
ﬁscale, sunt câteva direcții
deja acoperite prin acțiuni
concrete ale statelor.
Cum îi putem convinge pe
români că e nevoie să plaseze
ceva mai multe economii în
Pilonul III?
Cine şi de ce ar trebui să
apeleze la Pilon III şi de ce nu ar
merge cu aceşti bani în fonduri
de investiţii sau chiar pe bursă,
prin intermediul brokerilor?
educația ﬁnanciară încă din
perioada formării
profesionale și campaniile de
informare prin canale
adecvate zonei de interes ale
ﬁecarui individ constituie

vectorii principali de
promovare a Plonului iii.
Opțiunea de economisire prin
Pilonul iii nu exclude alte
soluții de acumulare pe
termen lung, ci le
completează. Pilonul iii
propune însă un scop și un
comportament speciﬁc, prin
care sume cu ponderi
rezonabile din venitul regulat
sunt economisite, fără
posibilitatea de a le retrage
înainte de atingerea vârstei
de pensionare. este practic
un model de acumulare ferit
de tentațiile consumului
ocazional.
investiția în acțiuni listate la
bursă poate oferi câștiguri
mai mari, dar are și riscuri pe
măsură. Politica de investiții a
unui fond de pensii constă în
dispersia riscului pe mai
multe sectoare economice,
pe diverse clase de active, pe
tipuri de emitenți, pe diverse
piețe ale țărilor din Uniunea
europeană, precum și pe
piețe ﬁnanciare ale statelor
terțe.
Sumele de bani atrase de
către fondurile de pensii de la
participanți sunt astfel
plasate într-o diversitate de
instrumente și active ale

pieței ﬁnanciare, în funcție de
strategia de investiții a
ﬁecărui fond, oferind
posibilitatea obținerii unor
randamente mai mari
comparativ cu alte tipuri de
investiții (depozite, tilturi de
stat) în condițiile unui nivel de
risc acceptabil.
Ce poate face statul pentru a
încuraja românii să meargă
către Pilon III? Ce poate face
statul pentru a-i convinge pe
administratorii de fonduri că
afacerile lor din România sunt
sigure şi merită să investească
în România?
Statul se poate preocupa să
consolideze componenta de
educație ﬁnanciară pe
perioada studiilor, să coreleze
avantajele ﬁscale ale
economisirii prin Pilonul iii cu
nivelul individual al venitului,
dar și să simpliﬁce modelele
operaționale de aderare și de
plată a contribuțiilor prin
angajatori la Pilonul iii,
permițând alternative
complet digitale. Pe de altă
parte, stimulentele pentru
dezvoltarea pieței de capital,
predictibilitatea legislativă și
susținerea digitalizării sunt

principalele așteptări ale
admnistratorilor din partea
autorităților.

Fondurile funcționează după
reguli clare, bine stabilite
supuse atât reglementării
stricte din partea autorității
statului, cât și controlului
băncilor depozitare. Gradul
de transparență atins de
fonduri în ceea ce privește
structura plasamentelor,
gradul de risc și evolutia
activului net unitar permite
oricărei persoane interesate
să monitorizeze
plasamentele în fondurile de
pensii. din perspectiva
strategiilor de investiții pe
care le urmează, a
diversiﬁcării portofoliilor și a
orizontului de timp pentru
care realizează investițiile
suntem încrezători că după
depășirea acestei perioade
foarte diﬁcile, participanților
la sistemul de pensii private le
vor ﬁ răsplătite așteptările.

Cum a fost anul 2019 pentru
Pilonul II şi cum vedeţi evoluţia
lui pe termen mediu şi lung?
În mod cert, 2019 a fost un an
complex pentru Pilonul ii,
status quo-ul sau ﬁind în
centrul unor provocări
importante. Suntem totuși
încrezători că după un an atât
de tumultuos, funcționarea
sistemului a devenit mai
transparentă, cu sprijinul
multiplelor radiograﬁi
economice la care a fost
supus. Compania noastră a
participat cu încredere la
eforturile comune din piață
pentru menținerea
sustenabilității sistemului, în
condițiile afectării cadrului de
reglementare pentru
investitori. Utilitatea și
performanța sistemului de
pensii private din românia au
fost dovedite, iar menținerea
legislatiei și arhitecturii
Pilonului ii, reprezintă unica
soluție potrivită care să
conducă la prosperitatea
viitoare a românilor, prin
creșterea gradului de
diversiﬁcare a venitului
acestora la vârsta pensionării,
cât și la agregarea rapidă a
capitalului românesc capabil
să ﬁnanțeze dezvoltarea
româniei.
Ce impact poate avea
pandemia COVID 19 asupra
sistemelor de pensii private?
Cum se vor descurca
administratorii de fonduri de
pensii în contextul în care, pe
de o parte, bursele sunt
puternic afectate şi, pe de altă
parte, politica banilor ieftini va
continua cel puţin un an, doi?
Pandemia COVid-19 este un
episod dramatic pentru
întreaga societate. din

Cum estimaţi că va ﬁ anul 2020
pentru piaţa pensiilor private
din România?

în mod cert, 2019 A FoSt un An complex pentru pilonul ii,
StAtuS quo-ul SAu Fiind în centrul unor provocări
importAnte. Suntem totuși încrezători că după un An
Atât de tumultuoS, FuncționAreA SiStemului A devenit
mAi trAnSpArentă, cu Sprijinul multiplelor rAdiogrAFii
economice lA cAre A FoSt SupuS.

păcate, toate evaluările
indică un efect de contracție
economică cu efecte ce nu
pot ﬁ evitate nici de fondurile
de pensii.
estimăm că dinamica de
creștere a activelor
administrate și a numărului
de participanți activi la
fonduri va fi impactată, iar
randamentele înregistrate de

fonduri vor resimți de
asemenea volatiliatea
excesivă de pe piețele
financiare.
Ca administratori, avem de
îndeplinit o misiune pe
termen lung în baza
mandatului investițional și a
reglementărilor în vigoare
referitoare la investirea
activelor fondurilor de pensii.

anul 2020 a debutat
promițător pentru piață, dar
odată cu apariția acestei
crizei sanitare s-au generat
deja preocupări majore,
diferite totuși ca tip de
fundamentare față de cele ale
anului anterior.
administratorii vor face
eforturi pentru stabilizarea
portofoliilor către structuri
adecvate situației economice
prezente pentru a proteja
activele în fața unor corecții
suplimentare pe piețele
ﬁnanciare si pentru a menține
nivelul de încredere al
participanților. Putem de
asemenea anticipa că anul
2020 va evidenția o creștere a
mizei digitalizării și
simpliﬁcării operaționale,
generând un stimulent
pentru îmbunătățirea
proceselor tradiționale,
excesiv bazate pe ﬂuxuri
ﬁzice.
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produSul de penSie
preSupune o diSciplină
de inveStire pe termen lunG
interviu cu AlinA AndreeScu,director GenerAl Al brd penSii

„Viitorii pensionari nu sunt afectați de aceste scăderi conjuncturale pentru că pe termen lung
piața își revine, iar evoluția în timp este pozitivă. În ceea ce privește participanții care ies
la pensie în această perioadă din Pilonul II, ei sunt protejați de mecanismul garanției
absolute (nivelul total al pensiei nu poate ﬁ mai mic decât valoarea contribuțiilor minus
comisioanele legale) și de performanțele investiționale trecute ale fondurilor de pensii,
ne spune Alina Andreescu, Director General, Societatea de Administrare a Fondurilor
de Pensii Private. Norel Moise

Cum a fost anul 2019 pentru
sistemul pensiilor private din
România şi pentru compania
dvs? Care au fost punctele tari
ale acestuia şi ce v-a
nemulţumit?

Cum se va reflecta această
problemă în ceea ce priveşte
echilibrul bugetar, pentru
România? Ce e de făcut
pentru ca sistemul de pensii
să nu colapseze în timp?

Contextul în care activează
industria pensiilor private s-a
îmbunătățit după abrogarea
Ordonanței 114/2018.
Constrângerile de capital
prevăzute de aceasta
Ordonanță au fost relaxate în
cursul anului 2019.
Schimbarea pozitivă a
mediului legislativ a permis
administratorilor să își
continue activitatea fără
constrângeri semnificative .
Piețele financiare și-au
revenit după abrogarea
Ordonanței, ceea ce a dus la
o performanță foarte bună
aferentă anului 2019 pentru
fondurile de pensii private.

Ca și măsuri de susținere a
sistemului de pensii, aș
puncta necesitatea de a
atrage forță de muncă
necesară să participe activ în
sistem și să contribuie cu
asigurările sociale la
susținerea pilonului i de
pensii după principiul
solidarității dintre generații.
O altă măsură este
dinamizarea sectoarelor
economiei prin atragerea de
investiții care să determine
creștere economică, iar un
cadru stabil de business e
absolut necesar pentru a
păstra investițiile în țară pe
termen mediu și lung.
dincolo de măsurile de
stimulare a Pilonului i,
existența sistemelor de
pensii private este necesară

România, UE, lumea întreagă
se confruntă cu o problemă
gravă legată de demografie.

prin faptul ca aduc un venit
suplimentar participanților.
Pensia facultativă din
sistemul privat este alegerea
oamenilor responsabili care
își doresc să nu resimtă
tranziția de la o viață activă
cu venit constant la o viață
cu mai mult timp liber, dar
cu venit limitat.
Cum îi putem convinge pe
români că e nevoie să plaseze
ceva mai multe economii în
Pilonul III? Cine şi de ce ar
trebui să apeleze la Pilon III şi
de ce nu ar merge cu aceşti
bani în fonduri de investiţii
sau chiar pe bursă, prin
intermediul brokerilor?
În planificarea financiară a
fiecărei persoane pensia
reprezintă o componentă
relevantă. La nivel european
se consideră că o rată de
înlocuire de 70% a venitului
poate asigura menținerea
unui nivel de trai similar celui
anterior pensionării. Pentru

o rată de înlocuire cât mai
apropiată de 70%, sunt
necesare și alte alternative
de economisire, precum
pensia facultativă pilon iii.
alternativele de plasament
sunt parte a unor investiții
sănătoase, nu se exclud,
presupun diversificarea
produselor, iar orizontul de
timp diferă de la un produs la
altul. Produsul de pensie
presupune o disciplină de
investire pe termen lung,
fără posibilitatea de a accesa
activul acumulat tocmai
pentru a avea acces la el la
vârsta pensionării. În plus, în
cazul Brd Pensii, oferim o
garanție a contribuțiilor
nete, adică participanții
noștri au siguranța că la
momentul accesării pensiei
de pilon iii vor primi cel puțin
suma contribuțiilor realizate
pe parcurs. Și în această
privință pensia pilon iii se
diferențiază de fondurile de
investiții.
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acestor contribuții la
pilonul iii.
mai mult de atât, o măsură
eficientă pe termen mediu și
lung care deja a început să
fie implementată prin
campanii este promovarea
educației financiare în
rândul populației, atât prin
intermediul industriei
noastre, cât și la nivel
guvernamental prin
instituțiile abilitate.
Cum a fost anul 2019
pentru Pilonul II şi cum vedeţi
evoluţia lui pe termen
mediu şi lung?
abrogarea Ordonanței
114/2018 a fost un moment
de reper pentru 2019 după
care fondurile de pensii au
avut performanță foarte
bună.
Pentru Brd Pensii activele
investite la Pilonul ii sunt
realizate diversificat, având
un grad de risc mediu, cu
obiectivul de a garanta
securitatea participanților.
investițiile sunt realizate în
mod profesionist, organizat
și au în focus interesul
participantului pe termen
mediu și lung.

AbrogAreA ordonAnței 114/2018 A FoSt un moment de
reper pentru 2019 după cAre Fondurile de penSii
Au Avut perFormAnță FoArte bună.
pentru brd penSii Activele inveStite lA pilonul ii Sunt
reAlizAte diverSiFicAt, Având un grAd de riSc mediu, cu
obiectivul de A gArAntA SecuritAteA pArticipAnților.

Ce poate face statul pentru
a încuraja românii să meargă
către Pilon III? Ce poate face
statul pentru a-i convinge pe
administratorii de fonduri că
afacerile lor din România sunt
sigure şi merită să investească
în România?

Stabilitate e cuvântul cheie.
Stabilitatea fiscală e
importantă pentru industria
pensiilor, în plus, în cazul
Pilonului iii, statul poate
aduce o relaxare fiscală
suplimentară prin mărirea
pragului de deductibilitate a

Ce impact poate avea
pandemia COVID 19 asupra
sistemelor de pensii private?
Cum se vor descurca
administratorii de fonduri
de pensii în contextul în care,
pe de o parte, bursele sunt
puternic afectate şi, pe de altă
parte, politica banilor ieftini
va continua cel puţin
un an, doi?
economia globală și toate
piețele financiare
internaționale au fost
afectate în ultimele luni de
efectele pandemiei COVid19, precum și de restricțiile
impuse libertății de mișcare a
persoanelor și bunurilor, o
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situație fără precedent până
acum.
Fondurile de pensii private
reprezintă o oglindă fidelă a
evoluției economice, a pieței
muncii, dar și a piețelor
financiare pe care investesc,
cu prudență și
responsabilitate, banii
economisiți de români.
experiența perioadelor
instabile precedente ne arată
că fondurile de pensii private
sunt însă printre cei mai
puțin afectați de volatilitate,
întrucât își investesc activele
și fac plăți pe termen foarte
lung. astfel, termenul
potrivit ar fi de „deprecieri”
temporare de active. Viitorii
pensionari nu sunt afectați
de aceste scăderi
conjuncturale pentru că pe
termen lung piața își revine,
iar evoluția în timp este
pozitivă. În ceea ce privește
participanții care ies la pensie
în această perioadă din
Pilonul ii, ei sunt protejați de
mecanismul garanției
absolute (nivelul total al
pensiei nu poate fi mai mic
decât valoarea contribuțiilor
minus comisioanele legale) și
de performanțele
investiționale trecute ale
fondurilor de pensii.
Cum estimaţi că va fi anul
2020 pentru piaţa pensiilor
private din România?
Va fi un an dificil, dar pe
termen lung aceste fluctuații
sunt normale și parte a
evoluțiilor piețelor
financiare. Participanții vor
constata, așa cum reiese de
altfel și din datele publice,
faptul că administratorii au
reușit să obțină un rezultat
investițional pozitiv pentru
participanți de la înființarea
industriei, pe lângă
conservarea contribuțiilor
virate de aceștia.

PIA}A DE CAPITAL

Potenţiale efecte pozitive ale COviD 19
Se poate vorbi deja despre o criză globală generată de răspândirea covid-19 cu potenţiale efecte negative
în marea majoritate a sectoarelor economice. în românia şi în lume, limitarea mobilităţii oamenilor a generat
scăderea consumului de varii tipuri de produse şi servicii. de câteva zile, toţi antreprenorii romani iau în calcul
sau chiar au început concedierile masive, trimiterea oamenilor în concedii fără plată sau în şomaj tehnic.

Analiştii de la XTB au luat sub lupă şi
aspectele pozitive ale situaţiei fără precedent
prin care trecem cu toţii în această perioadă,
potenţial aducătoare şi de oportunităţi, pe
termen scurt, mediu şi lung.
1. Se pot sesiza oportunităţi imense de
tranzacţionare pe pieţele bursiere
datorită mişcărilor istorice. În cadrul
XTB, spre exemplu, avem clienţi care
au pierdut foarte mult, dar care au şi
câştigat foarte mult în ultimele
săptămâni. Apetitul pentru investiţii în
România şi în lume a crescut atât de
mult, încât în doar câteva zile XTB
România a generat cât media lunară în
termen de rulaje, depuneri și conturi
noi.
2. Majoritatea companiilor cu activitate de
birou implementează work from home
pentru prima dată la nivel general.
Practica se va putea menţine şi după ce
trece criza, ceea ce va putea schimba
pozitiv dinamica programului de lucru
în viitor, diminuând supraaglomeraţia
oraşului şi sporind productivitatea
angajaţilor.
3. Lucrul de acasă a determinat crearea
unui nou indice pe Wall-street. Indicele
„Stay at home“ conţine 33 de companii
care ar profita în urma faptului că toţi
stăm acasă. În indice se regăseşte
Netflix (care a câştigat deja 8%),
Amazon (poţi vizualiza programe prin
serviciul Amazon Prime Video),
Facebook, Sonos (vând sisteme audio
fără fir, prin wifi), acţiuni la companii
de jocuri video, acţiuni de la „programe
informatice“ care te ajuta să lucrezi de
acasă şi să realizezi conferinţe
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online/teleconferinţe. Spre exemplu,
Teladoc Health este o aplicaţie ce le
permite pacienţilor să discute prin video
cu medicii. Stay at Home urmăreşte
performanta: Activision Blizzard (dezvoltator de jocuri video), Alarm.com,
Alibaba, Amazon, Atlassian, Blue
Apron, Boingo Wireless Campbell
Soup, Central Garden & Pet Co., Citrix
Systems, Clorox, Diamond Eagle,
eBay, Facebook, GrubHub (livrări
mâncare), JD.com, Match, Netflix,
New York Times, Nexstar Media, Okta,
Peloton (echipamente de fitness pentru
acasă), Purple Innovation, Shutterstock,
Sirius XM, Slack, Sonos, Şturm Ruger
& Co., Tencent Music, Yelp, Zillow,
Zoom et Zynga.
4. Traficul redus din marile oraşe precum
Bucureşti ajută să conştientizăm
beneficiile unui aer curat. Astfel, sunt
şanse ridicate să putem observa pe
termen mediu o creştere a preocupării
pentru un mediu curat şi sustenablitate
în business cu consecinţe pozitive
asupra calităţii aerului, apei, dar şi
produselor alimentare, băuturilor,
produselor de îngrijire personală sau
cosmeticelor.
5. Nevoia accesului la servicii de sănătate
şi educaţie de calitate va deveni o
prioritate pentru consumatori şi, drept
consecinţă, pentru companii şi, mai
ales, autorităţile din statele cele mai
afectate de această epidemie.
6. Industria de IT obţine un impuls
semnificativ de a dezvolta produse şi
soluţii care să facă viaţa oamenilor mai
uşoară, mai eficientă, mai sănătoasă,
astfel determinând revoluţia tehno-

logică să capete imboldul de care avea
nevoie pentru a trece la următoarea
etapă de dezvoltare.
7. Industria de telecomunicaţii este, de
asemenea, una dintre marile câştigătoare întrucât nevoia oamenilor de
Internet rapid, oriunde, oricând este
acum mai mare ca niciodată.
8. Laptopurile şi soluţiile şi sistemele de
videoconferinţe au fost printre primele
produse vândute la scară largă în marile
capitale europene de când a început
răspândirea virusului pe vechiul
continent.
9. Companiile farmaceutice cu activitate
în cercetare şi dezvoltare care au
anunţat că intră în cursa găsirii unui
tratament împotriva coronavirusului au
obţinut injecţii masive de capital sau
creşteri substanţiale ale acţiunilor la
bursă, în vreme ce companiile de
generice au înregistrat vânzări colosale
ca urmare a dezlănţuirii panicii.
10. O criză globală ce afectează sănătatea
are potenţialul de a genera efecte de-a
dreptul revigorante la nivelul
percepţiei tuturor oamenilor, aceştia
începând să pună din nou un focus mai
mare pe calitate în defavoarea
cantităţii începând de la maşini şi
continuând cu îmbrăcăminte, electrice
şi electronice sau bunuri de larg
consum. Progresul mai rapid în
direcţiile favorabile majorităţii
oamenilor ar putea fi observat în
perioadă ce urmează.

„Cred că sunt de urmărit pe termen lung
companiile din tehnologie şi care furnizează
servicii online sau facilitează furnizarea de

servicii online. Această criză va schimba
oarecum mindsetul marilor corporaţii şi se va
schimba şi modul cum se raportează ele la
muncă de acasă. Acelaşi lucru putem spune şi
pentru mindsetul consumatorilor, care vor
accesa mai mult servicii online, shopping
online, curierat, etc. Este foarte posibil ca
acolo vom vedea primele creşteri susţinute
după ce trece perioada aceasta critică sau chiar
mai devreme. Pe termen scurt, scăderile
masive din ultima lună generează şi
oportunităţi de creştere foarte mari pentru
companiile care încep să devină atractive
pentru vânzare, în vreme ce pentru traderii
care au apelat la Short-Selling poate aduce
câştiguri imense,” este de părere Irina
Cristescu, General Manager în cadrul XTB
România.

Reamintim că Short-Selling-ul este un
mecanism care permite valorificarea unei
diferenţe de preţ pe o piaţă în scădere, în timp
ce Hedging-ul este un mecanism care permite
protejarea portofoliului împotriva fluctuaţiilor
nedorite. Atenţie, doar instrumentele financiare derivate (ex: CFD) permit operaţiunile
de Short-Selling.
În ciuda căderilor masive istorice din
ultima lună, investitorii identifică şi companii
care cresc. Mai jos puteţi găsi informaţii
despre câteva companii care au avut cele mai
mari creşteri în ultima lună dintre acţiunile
disponibile la XTB:
l CODX.US - 169.79% - Co-Diagnostics
Inc. este o companie de diagnosticare
moleculară, care se implică în dezvoltarea, fabricarea şi comercializarea

tehnologiei de diagnosticare. Compania
dezvolta teste de diagnosticare, inclusiv
pentru noul coronavirus.
l EQT.US – 63.45% - EQT Corporation
este o companie de energie focusata pe
furnizarea, transportul și distribuția de
gaze naturale din zona Appalachiană.
Compania, prin filialele sale, oferă
clienților angro și cu amănuntul produse
de gaze naturale.
– 46.99% - Inovio
l INO.US
Pharmaceuticals Inc. dezvoltă un vaccin
împotriva COVID-19 numit INO-4800,
care se afla acum în studii preclinice, iar
joi 14 martie a primit o finanțare de 5
milioane de dolari de la Fundația Bill și
Melinda Gates pentru a accelera testarea
unui dispozitiv pentru administrarea
intradermică a vaccinului.
l MRNA.US – 37.95% - Modernă.Inc, cu
sediul în Cambridge, Massachusetts.
companie care a dezvoltat vaccinul
împotriva COVID-19 numit mRNA1273. SUA a anunţat că ieri, 16 Martie,
au început primele testări pe subiecţi
umani ale acestui vaccin.
l SWN.US – 24.36% - Southwestern
Energy Co. este un holding independent
care se implica în dezvoltarea și
activitățile de producţie, inclusiv
colectarea şi comercializarea gazelor
naturale.
l FLOW.NL – 27.94% - Flow Traders
este un furnizor global de lichiditate
pentru instrumente financiare de tip ETP
(exchange-traded products). Compania
cotează în mod continuu preţuri bid şi
ask pentru ETP-uri listate pe tot globul
care urmăresc toate clasele de active.
Apetitul în creştere al investitorilor pentru
tranzacţionare este susţinut şi de accesul
online extrem de facil la pieţe şi la informaţii
din ziua de astăzi. Prin brokeri online ca XTB,
se pot accesa online şi în timp real toate pieţele
majore ale lumii şi plasa tranzacţii instant,
printr-un singur click, chiar şi de pe telefonul
mobil. Contul se deschide online în doar
câteva minute, iar platforma de ultima
generaţie îţi permite să reacţionezi la secundă
şi să accesezi din confortul fotoliului de acasă,
în timp real, ştiri, analize realizate de analişti
cunoscuţi şi programe educaţionale structurate
pentru fiecare tip de profil investiţional.
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Cum acționează băncile centrale
pe timp de criză
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Criza coronavirus aduce în prim plan din
nou rolul băncilor centrale în managementul
crizelor. Au trecut doar 13 ani de la izbucnirea
ultimei crize financiare, iar acum ne confruntăm cu o iminentă criză economică cauzată de
o epidemie. Băncile centrale din SUA, Marea
Britanie, Canada, Banca Centrală Europeană
au luat deja măsuri în acest context. Zilele
trecute, Banca Națională a României a anunțat
un set de măsuri pe care le va implementa
funcție de evoluția evenimentelor. În general,
activitatea băncilor centrale e percepută ca
fiind învăluită în mister, deși se știe faptul că în
ultimele decenii s-au intensificat eforturile de
transparentizare a activității băncilor centrale. Astfel
rămâne în continuare un subiect de interes
modul cum acționează băncile centrale, mai
ales în timp de criză.
Acțiunile băncilor centrale sunt îndreptate
pentru „tratarea” crizelor atât în timpul lor, dar
și înainte, prin prevenție, și după, pentru
recuperarea echilibrelor. Astfel, dacă ar fi să
vorbim în termeni medicali: prevenție, tratament, convalescență. Scopul băncilor centrale
în timp de criză este de a limita efectele negative ale acesteia asupra economiei. Prima
grija a instituției este de a păstra calmul pe
piețele financiară. O eventuală panică ar putea
„tăia” canalul creditului și, astfel, „pandemia”
ar putea cuprinde întreaga economie. Băncile
centrale trebuie să reducă incertitudinea, să
asigure în termen scurt funcția creditului și să
prevină căderea instituțiilor financiare din
cauza unor probleme de lichiditate.
În perioada de prevenție (practic cea de
non-criză), băncile centrale folosesc o gamă
largă de instrumente. Mecanismul ratei dobânzii de politică monetară dă tonul dobânzilor în
piață. Operațiunile de piața monetară, alături
de facilitățile permanente (de credit și de
depozit) se derulează având ca reper această
dobândă cheie. Principalele instrumente

utilizate pe piața monetară cuprind operațiunile repo, reverse repo, atragerea de
depozite, emiterea de certificate de depozite,
vânzări/cumpărări de active eligibile pentru
tranzacționare etc. Ele sunt folosite pentru a
gestiona lichiditatea, a forma ratele de dobândă și de a orienta politica monetară. Banca
centrală le alege și le calibrează funcție de
situație. E ca și cum ai folosi un set de chei
potrivite pentru a strânge de la șuruburi mai
mari, la cele mai mici.
Pe lângă mecanismul ratei dobânzii de
politică monetară, sunt folosite și o serie de
instrumente macroprudențiale adaptate la
ciclul economic (contra-ciclice), cum ar fi rata
de adecvare a capitalurilor, rata de acoperire
prin provizioane a creditelor neperformante
(loan loss provision ratios), nivelul ratei
credite – active (pentru a preveni speculațiile
în domeniile unde pot apărea bule speculative), raportul loan – to – value (ce stabilește
nivelul avansului pentru credite imobiliare)
etc. Prevenția poate veni pe linia băncii
centrale dacă aceasta este investită și cu
funcția de reglementare și supravegherea instituțiilor de credit. BNR are și această funcție. În
unele țări supravegherea piețelor financiare se
poate regăsi la instituții diferite de banca
centrală, colaborarea cu aceasta din urmă
făcându-se pe latura de macroprudențialitate.
În linie cu aceste preocupări, sunt stabilite
mecanisme de rezoluție, care să rezolve eventualele probleme în caz că o instituție de
importanță sistemică s-ar afla în situația de a fi
„prea mare să cadă” (too big to fail). Pentru a
reduce riscul sistemic, băncile centrale supraveghează și reglementează sistemul de plăți, în
scopul asigurării stabilității și securității
operațiunilor. De asemenea, intervențiile pe
piața valutară pentru apărarea monedei naționale împotriva deprecierii sau supra-aprecierii
sunt în ton cu mecanismele de prevenție pentru

menținerea stabilității financiare. Aceste intervenții sunt condiționate de existența unor
rezerve internaționale suficiente (optimul este
considerat ca fiind valoarea pe șase luni a
dimensiunii importurilor). Nu în ultimul rând,
existența mecanismului rezervelor minime
obligatoriu este esențială atât în perioada de
prevenție, dar și în timpul crizei și după.
Astfel, o parte din resursele atrase de bănci
sunt depuse sub formă de depozite la băncile
centrale, funcție de rata rezervei minime
obligatorii stabilită de către aceasta din urmă.
În timp de criză, băncile centrale pot
utiliza mecanismele mai sus menționate întrun mod mai amplu. Astfel, își va îndeplini
funcția de împrumutător de ultimă instanță,
concomitent cu o scădere poate chiar agresivă
a ratei dobânzii de politică monetară. În acest
fel, băncile centrale vor menține deschis
canalul creditului, împrumutând băncile la
dobânzi mai mici, implicând titluri financiare
(ex. titluri de stat) drept colateral. Dacă nici
acest mecanism nu dă roade, se poate trece la
strategii neconvenționale, care, și acestea, pot fi
aplicate gradual. Este ceea ce este cunoscut
drept Quantitative easing (QE). Succesul unor
astfel de strategii depinde foarte mult de
credibilitatea băncilor centrale care le implementează. Într-o primă formă, acestea presupun
menținerea pe o perioadă mai îndelungată a
dobânzilor scăzute (chiar negative), pentru a

influența prețul activelor pe termen lung. În
modul acesta se reduce incertitudinea și se
menține stabilitatea. Dacă este nevoie, se poate
trece la extinderea tipurilor de active financiare utilizate drept colateral la refinanțare,
pentru a facilita injecțiile de capital mai lesne.
De la criza din 2007, băncile centrale din lume,
în special cele care emit monede de rezervă, au
utilizat aceste măsuri de QE. Următoarea etapă
este cea prin care băncile centrale cumpără
direct de pe piețele secundate titluri financiare
pentru a le influența randamentele. BNR a
anunțat în pachetul de posibile măsuri și
asemenea instrumente, în ceea ce privește
piața titlurilor de stat. Faza extremă a ceea ce
însemnă QE este cea ce este numită „bani din
elicopter”. Când doar canalul creditului nu este
suficient pentru a asigura lichidități, băncile
centrale vor injecta direct populației și firmelor
aceste lichidități. Propășită în 1969 pentru
prima dată de către Milton Friedman,
„helicopter money” tinde să fie tot mai mult
vehiculată în spațiul public și pe buzele unor
bancheri central. În luna octombrie a anului
trecut scriam tot în Piața Financiară despre
această strategie utilizată pe timp de criză.
Desigur, în paralel cu aceste măsuri pot fi
activate mecanismele de rezoluție dacă sunt
bănci de importanță sistemică cu probleme,
pot fi injectate lichidități ample și prin
eliberarea de rezerve minime obligatorii (prin

scăderea ratei rezervei minime obligatorie
sau/și exceptarea la calcul a unor resurse
atrase), se poate interveni pe piața valutară
internă pentru a sprijini moneda națională, în
special în cazuri de atacuri speculative etc.
Dozajul măsurilor prezentate mai sus
poate fi stabilit funcție de intensitatea crizei,
precum și de modul cum evoluează faza de
după criză, de recuperare (convalescență).
Nu în ultimul rând trebuie să fim conștienți
de faptul că, băncile centrale nu pot acționa de
unele singure în atingerea obiectivelor macroeconomice, cum de altfel nici autoritățile
guvernamentale nu o pot face în felul acesta.
Între politicile monetare și cele fiscal-bugetare
trebuie să existe o coordonare, nu o substituire.
În caz contrar „spațiile” în care acționează
ambele autorități devin din ce în ce mai înguste.
Totodată, atât băncile centrale, cât și autoritățile
guvernamentale trebuie să fie în permanență
preocupate în a identifica eventuale dezechilibre
în economie, slăbiciuni ale politicilor promovate
sau evoluții nefavorabile ale acestora, astfel încât
să le poată preîntâmpina.

Notă. Bogdan Căpraru este profesor
universitar doctor la Universitatea Al. I. Cuza
din Iași și membru al Consiliului Fiscal al
României. Opiniile exprimate sunt opinii personale ale autorului și nu implică instituțiile cu
care acesta este asociat.
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între transformări de anvergură,
«operații estetice» și «căsătorii din interes»
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În ultimii 12 ani sistemul bancar din
România a pierdut 19.000 de salariaţi (aproape
40%) şi peste 2.500 de unităţi (aproximativ
30%). La nivelul Uniunii Europene, în aceeaşi
perioadă, numărul de unităţi bancare s-a redus
cu aproximativ 20% (-5% în Franţa, -40% în
Spania, -25% în Germania, -18% în Italia, 20% în Polonia,…). Aceasta şi pentru că cele
două principale surse de venituri ale băncilor
(dobânzile şi comisioanele) au fost puternic
zdruncinate în ultimii ani. Dobânzile sunt la
minime istorice peste tot în lume… Apoi,
concurența din ce în ce mai acerbă, generată de
schimbările tehnologice şi apariţia unor noi
actori, a pus o presiune imensă pe comisioanele
provenind din operaţiuni, obligând băncile în
permanenţă să-şi reducă cheltuielile şi să
identifice noi surse de venituri. Unii analişti
prognozează dealtfel că aproximativ jumătate
din unităţile bancare existente la nivel european
vor dispărea în acest deceniu. După astfel de
restructurări, stând pe un munte de cash, băncile
tradiţionale din toată lumea dădeau impresia
până la începerea Pandemiei de Coronavirus că
traversează o nouă eră de prosperitate… În
birourile conducerilor executive începuse de
ceva vreme să se danseze «în mod agil» pe
ritmul transformării şi al digitalizării.
Dar cât de profund transforma tehnologia
modelul de business al băncilor? Care sunt
factorii declanşatori ai acestor mutaţii tehnologice, organizaţionale şi culturale fără
precedent? Ce şantiere transformaţionale trebuie să lanseze cu prioritate bancherii? Unde
apar constrângerile? Până unde se poate
ajunge ? Ce ne rezervă viitorul? Răspunsurile
la aceste întrebări le găsim la interferența dintre
moştenirile, constrângerile şi apetitul băncilor
pentru tehnologie, originea schimbărilor

tehnologice, nevoia de trecere de la o bancă
elitistă către o bancă dedicată maselor largi ale
populaţiei, implicarea şi susţinerea regulatorilor
şi, nu în ultimul rând, capacitatea băncilor de a
pilota şantiere transformaţionale de anvergură.

1. Moștenirile,
constrângerile și apetitul
băncilor pentru
tehnologie.

Dacă trecem în revistă istoria ultimilor 100
de ani, vom vedea că industria bancară a fost
prima industrie ce a integrat tehnologiile
informatice în activităţile sale la scară mare. Nu
a existat deci niciodată un climat de tehnofobie
la nivelul băncilor. Din contră, creşterea
productivităţii, a eficienţei operaţionale şi a
asigurării securităţii operaţiunilor prin
aplicaţiilor informatice a fost dintotdeauna un
element important. Ţinând cont de complexitatea sistemelor informatice pe care le
posedă, băncile s-au adaptat bine la evoluţiile
tehnologice din ultima jumătate de secol.
Experţii spun că informatica nu ar fi ajuns la
nivelul la care este astăzi fără terenul experimental, validările tehnologice şi finanţările
oferite de bănci. Dar această poziţie de pionierat a făcut că băncile să devină în timp
prizonierele propriilor tehnologii.
În primul rând pentru că la nivelul băncilor
a domnit multă vreme cultura seifului:
încredinţăm banii noştri băncii, iar banca se
asigura că aceşti bani «fac pui» în condiţii de
securitate maximă. Cultura, organizarea, metodele de lucru şi sistemele informatice ale
băncilor se sprijină pe această idee de bază.
Într-o epocă în care clientul doreşte să facă

aproape orice repede, oriunde şi oricând, prea
multe praguri de securitate devin, trebuie s-o
recunoaştem, un obstacol.
Dar ceea ce frânează băncile în acest
moment să împingă mult mai repede transformările nu este lipsă de cunoaştere a clienţilor, a
ideilor sau a viziunii, ci o arhitectură informatică îngreunată de adăugarea timp de decenii
a mai multor straturi succesive de tehnologii şi
aplicaţii. Cu titlu de exemplu, «nucleul dur» al
acestor arhitecturi informatice («core banking»),
ce gestionează ansamblul serviciilor pe care
banca le oferă clienţilor, dă mari dureri de cap
bancherilor, dar şi informaticienilor. El are o
vechime de aproximativ 30-40 de ani la băncile
occidentale, iar la băncile româneşti, 15-20 de
ani. Pe de altă parte, diferitele soluţii de core
banking prezente pe piaţă nu sunt concepute
pentru o evoluţie agilă, un termen des utilizat în
ultima perioadă, ce defineşte cultura transformărilor organizaţionale din majoritatea

dezvoltările IT ce permit clienţilor să poată să
se conecteze la aplicaţiile lor bancare de pe
Iphone prin intermediul Touch ID (amprenta
digitală). Dar după scurt timp a apărut o nouă
generaţie de Iphone cu recunoaştere facială şi a
fost nevoie s-o ia iar de la capăt… Aşa se face
că, de foarte multe ori, la bănci, produsele
inovatoare ajung prea târziu pe piaţă şi sunt
repede «depăşite»…
În acest context, ţinând cont de importantanța activităţilor pe care le coordonează,
Directorii de Sisteme Informatice şi o parte din
managerii IT din bănci devin un fel de «zei» în
jurul cărora gravitează tot managementul
executiv, inclusiv Directorul General (CEO). În
afară de puţine excepţii, ei dau de cele mai
multe ori tonul privind schimbările tehnologice
dintr-o bancă, făcând faţă presiunilor bugetare,
termenelor strânse, dar şi incapacităţii multor
conducători din «business» de a le înţelege
soluţiile. Aceştia din urmă, practic nu au de ales

companiilor moderne. Pentru a implementa o
soluţie de core banking într-o bancă este nevoie
de cel puţin 2-3 ani. Această soluţie poate fi
nouă în momentul în care începe implementarea, dar riscă să fie deja depăşită în ziua
lansării (“go live”)... Orice schimbare funcţională a aplicaţiilor informatice necesită apoi un
efort de dezvoltare considerabil, incompatibil
cu aşteptările multor clienţi adaptaţi deja la era
digitală şi a internetului. Pe fondul acestor
arhitecturi informatice greoaie, băncile nu pot
să avanseze decât pas cu pas, fiind strânse în
această «armură » de aplicaţii sofisticate din
care pot foarte greu să iasă, devenind practic
prizoniere ale propriei lor complexităţi
sistemice…
Toate adaptările şi dezvoltările tehnologice
necesită alocarea unui timp pe care companiile
prestatoare de servicii (inclusiv băncile) şi-l pot
permite, din păcate, din ce în ce mai puţin. Cu
titlu de exemplu, băncile cele mai performante
au avut nevoie să aloce luni întregi pentru

şi acceptă să-i urmeze aproape orbeşte.
Roadmap-ul, instrument de monitorizare a
proiectelor informatice, devine astfel terenul
comun al interferenței dintre lumea «zeilor din
IT» şi conducerea executivă. El atestă prăpastia
din ce în ce mai adâncă ce se creează între
aşteptările managerilor din business şi
livrabilele ce acoperă din ce în ce mai greu
calitatea, bugetul sau termenele estimate iniţial.
Măsurile tactice, de tip reactiv, pe care le
aplică multe dintre băncile tradiţionale în
momentul de faţă (aplicaţii pe telefonul mobil,
inteligența artificială şamd) nu semnifica
neapărat că respectivele bănci au devenit
«digitale». Accesarea prin intermediul canalelor digitale a aceloraşi servicii ca în agenţie nu
rezolvă decât o parte a problemei. Unul din
păcatele majore ale băncilor a fost acela că au
crezut că prin simpla basculare a unei părţi din
serviciile lor de bază pe telefonul mobil şi pe
Internet au rezolvat problema digitalizării,
ignorând faptul că Internetul şi telefoanele

„Studii recente arata că binomul ce a asigurat succesul
băncilor de-a lungul ultimului secol “agenţie = încredere”
este pe cale de dispariţie. Mai mult decât atât, se dezvoltă
percepţia că o parte importantă din personalul băncilor
îşi irită clienţii prin lipsa de flexibilitate.”

mobile sunt ceva mai mult decât simple canale
de distribuţie, ele transformând în profunzime
percepţia pe care consumatorul o are asupra
serviciilor. Acestea din urmă trebuie să fie mai
rapide, mai deschise şi mai personalizate.
Digitalizarea băncilor prespune o transformare
radicală a culturii organizaţionale, ce ar trebui
să pornească de la principiul că banca trebuie
reinventată în permanenţă. Clienţii aşteaptă
servicii transversale, integrate, mai fluide şi mai
agile, de acelaşi gen ca cele de care beneficiază
din partea Uber, Amazon sau Netflix.
Studii recente arata că binomul ce a
asigurat succesul băncilor de-a lungul ultimului
secol “agenţie = încredere” este pe cale de
dispariţie. Mai mult decât atât, se dezvoltă
percepţia că o parte importantă din personalul
băncilor îşi irită clienţii prin lipsa de
flexibilitate. Aceasta şi pentru că astăzi, incitaţi
de ultimele evoluţii tehnologice, din ce în ce
mai mulţi clienţi ai băncilor doresc o experienţă
omnicanal şi să-şi aloce libertatea de a decide
când şi unde să intre în contact cu banca lor.
Clientul pe care l-am cunoscut până nu demult
şi despre care ne plăcea să spunem că este
«rege» a murit. Un nou tip de client a luat
naştere în ultimii ani şi el «tiranizează» băncile.
Chiar dacă astfel de termeni pot fi contrazişi de
un context în care băncile afişează niveluri de
satisfacţie a clienţilor şi profitabilitate ridicate,
studii realizate de Federaţia Europeană a
Băncilor arată că există un decalaj între
percepţia bancherilor despre satisfacţia
clienţilor şi ceea ce spun clienţii înşişi despre
bănci. Bancherii rămân cu o viziune idilică
asupra relaţiei cu clienţii, în timp ce clienţii
consideră că industria bancară le oferă unele
din cele mai puţin reuşite experienţe. Acest
decalaj este cu atât mai frapant cu cât în Europa
Occidentală peste jumătate dintre clienţii
băncilor se declară dispuşi să apeleze numai online la serviciile bancare. Un fenomen ce se va
simţi din ce în ce mai mult şi în România, chiar
dacă acum are încă o intensitate limitată.

2. Origine. schimbarea
tehnologică vine din afara
sistemului bancar.

Băncile au însă în faţa lor concurenţi
tehnologici a căror cultură este total diferită.
Fintech la nivel start-up. GAFA (Google,
Apple, Facebook, Amazone) şi concurenţii lor
chinezi BATX (Baidu, Alibaba, Tencent,
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Xiaomi). Ei au luat naştere şi s-au dezvoltat
într-un context în care ce este valabil din punct
de vedere tehnologic azi, mâine poate fi
depăşit. Aceste companii sunt în permanenţă
într-un mod de lucru şi o cultură de tip «testează
şi învaţă» («test and learn»). Orizontul lor
temporal este la nivelul săptămânilor şi lunilor,
în timp ce băncile tradiţionale au planuri de
investiţii tehnologice multianuale.
Testele GAFA în domeniul serviciilor
bancare nu au mers deocamdată prea departe,
dar aceşti coloşi cunosc mai bine decât oricine
comportamentele clienţilor şi au un avans
tehnologic privind exploatarea bazelor de date
greu de egalat. BATX au pătruns însă mai mult
pe terenul băncilor : Tencent/ WeChat, Alibaba
şi Baidu au deja sisteme de plăţi on-line. Cu
titlu de exemplu, în cadrul unui mare eveniment
de reduceri de preţuri, Alibaba a reuşit să facă o
cifră de afaceri de aproximativ 25 de miliarde
de dolari în aproximativ 24 de ore. 9 din 10
cumpărături au fost efectuate prin intermediul
sistemului său de plăţi AliPay. Intrarea
companiilor din industria Telecom constituie
un alt exemplu de luat în serios. Este de urmărit
cum va evolua Orange Bank la nivel european
şi în România. Fintech-urile atacă şi ele în
special domeniul plăţilor / creditelor destinate
populaţiei şi IMM-urilor sau al plăţilor /
împrumuturilor în cadrul micilor comunităţi de
persoane fizice (“peer-to-peer”). La nivel
mondial, fondurile de capital risk investesc
anual între 15 şi 20 de miliarde de dolari în
peste 1.000 de Fintech.
Dar printre cele mai importante 250-300 de
Fintech existente la nivel mondial, doar 15-20
ar putea pretinde, conform analiştilor, statutul
de «embrion» de bancă dedicată populaţiei /
retail bank. Cele mai cunoscute în Europa sunt
Revolut, Atom, Fidor, N26. Dincolo de
segmentele de clientelă şi abordarea strategică,
toate aceste start-up-uri, considerate deja
adevărate «neobănci», prezintă câteva caracteristici comune: toate serviciile sunt localizate
într-o aplicaţie de telefon mobil, au un proces
de iniţiere a relaţiei cu clientul (onboarding) de
o extraordinară simplitate şi sunt adaptate
cerinţelor clienţilor familiari cu utilizarea
serviciilor de pe telefonul mobil / smartphone.
Deschiderea unui cont durează doar câteva
minute, iar regulile de bază ale digitalizării fac
parte din activitatea lor cotidiană. Sunt prezente
pe reţelele sociale şi acordă o atenţie aproape
obsesivă experienţelor clienţilor / utilizatorilor
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(UX). Conform unui studii, acolo unde băncile
tradiţionale solicită în medie peste 5 documente
justificative pentru deschiderea unui cont,
neobăncile solicită în medie între 1 şi 2
documente.
Două pârghii stau la baza competitivităţii
neobăncilor / Fintech în fața băncilor tradiţionale în momentul de faţă… În primul rând
experienţa clientului, ce trebuie să fie cât mai
simplă, clară şi intuitivă posibil, apoi costurile.
Dacă neobăncile au multe atuuri pentru a salva
băncile tradiţionale, băncile tradiţionale au
toate atuurile pentru a pereniza neobăncile. Aşa
se explică cum băncile tradiţionale nu au stat pe
gânduri. Au reacţionat… Astfel, multe
«neobănci» au fost deja preluate parţial sau în
integralitate de mari grupuri financiare internaţionale. Cu titlu de exemplu, BNP Paribas a
preluat Compte-Nickel, Fidor face deja parte
din Grupul BPCE, în timp ce BBVA deţine o
parte importantă din capitalul Atom. Este
devreme deocamdată să ne pronunţăm asupra
solidităţii acestor «căsătorii din interes». Cert
este că majoritatea grupurilor financiare
tradiţionale văd în ele veritabile laboratoare de
idei şi o sursă importantă de creştere pe termen
mediu şi lung.
Este foarte greu să te baţi cu băncile
tradiţionale! Pentru a le cauza prejudicii în piaţă
sunt necesare capitaluri uriaşe. Pe de altă parte,
notorietatea Fintech în rândul populaţiei este
încă scăzută (în ţările occidentale în jur de 3040%, iar în România mult mai mică), investiţiile
pentru atragerea de noi clienţi sunt foarte mari,
iar profitabilitatea apare greu, aşa cum au
dovedit-o majoritatea băncilor europene on-line,
ce au reuşit în ultimul deceniu să cucerească
aproximativ 10% din piaţa de retail fără a
ajunge la un nivel de profitabilitate satisfăcător.

3. De la o bancă elitistă
către o bancă dedicată maselor
largi ale populatiei?

Istoric vobind, băncile au fost în general,
platforme de servicii în special pentru cei
bogaţi. Această realitate istorică a arătat o
oarecare opulență din partea bancherilor şi o
lipsă de interes pentru populaţia cu venituri şi
averi scăzute. Dar de ceva vreme problema
incluziunii financiare reapare în prim-plan.
Aproape 70% din populaţia Planetei are acum
un cont deschis la o bancă, faţă de 62% în 2014
şi 51% în 2011. În România, nivelul este de

58%. În multe ţări din Africa, Orientul Mijlociu
sau America de Sud, nivelul de bancarizare este
adesea sub 50%. Dar dincolo de absenţa de
bancarizare, trebuie urmărită şi proasta bancarizare, prin prisma numărului de incidente de
plăți sau a unor comportamente atipice. În acest
context, dincolo de problema accesului, se pune
problema utilizării serviciilor bancare. A avea
un cont bancar nu este un scop în sine, este un
mijloc. Important este ce faci cu acel cont…
Primeşti salariul, efectuezi plăți, economiseşti,
iei un credit, … Aceasta este de fapt adevărata
incluziune financiară despre care foarte puţine
bănci vorbesc, iar numărul de produse vândute
pe client este unul din indicatorii ce definesc
nivelul de maturitate la acest capitol. În
România, de aproape două decenii, acesta nu a
reuşit de treacă de pragul de 2-3 produse pe
client, în timp de în ţările occidentale băncile
vând populaţiei, în medie, peste 7 produse /
persoană. Multiple studii arată că serviciile
bancare sunt destul de puţin adaptate pentru
populaţiile sărace, în special cele din zonele
rurale. Cu titlu de exemplu, în România,
persoanele din mediul rural, chiar şi multe
dintre cele care desfăşoară o afacere prin
intermediul unei societăţi, au comportamente
specifice: efectuează puţine operaţiuni bancare;
se deplasează în general o dată pe lună la cea
mai apropiată unitate bancară, eliberează toate
sumele primite în numerar şi după aceea
efectuează în cash plăţile pentru toate nevoile
pe care le au. Unii clienţi înţeleg destul de greu
faptul că gestiunea cash-ului este o activitate pe
cale de dispariţie în domeniul bancar şi doresc
comisioane mai ieftine pentru un astfel de
serviciu. Pentru bănci, costurile sunt mari şi
rentabilitatea aproape inexistentă…
Miza băncilor digitale pleacă de la această
constrângere. Şi nu este doar o miză morală sau
de responsabilitate socială… Este şi o miză de
business, pentru că tehnologia permite trecerea
de la o bancă elitistă la o bancă de masă, cu
costuri scăzute, ce oferă bancherilor noi
segmente de piaţă. Telefonul mobil este în
momentul de faţă în posesia oricui, inclusiv în
mâinile celor excluşi de sistemul bancar…
Neobăncile agile, de nişă, cu servicii şi
produse ieftine au înţeles acest lucru şi devin
foarte competitive aici, în special în ţări din
Africa, o adevărată Sillicon Valley a băncii
digitale destinate populaţiei. Motivele sunt
organice: bancherii africani au plecat de la o
foaie albă, nivelul de bancarizare situându-se

acolo până de curând între 5 şi 15%. Telefonul
mobil a fost considerat un teren propice pentru
reinventarea băncii în spiritul secolului XXI.
Acest lucru a permis efectuarea de plăţi printrun sistem securizat cu o cartelă SIM şi apariţia
sistemului M-Pesa, ce a fost implementat şi în
alte ţări din afară Continentului Negru, precum
India sau România.

Băncile au nevoie de regulatori, actorii
inconturnabili pentru o transformare a modelului lor de business. În ţara noastră,
regulatorul cel mai important nu are nevoie de
nicio prezentare, este Banca Naţională a
României (BNR).
Dar atitudinea regulatorilor la nivel
internaţional diferă de la o ţară la alta, de la
poziţiile avangardiste până la cele conser-

deocamdată refractară la o astfel de abordare.
Aceasta, dar nu numai aceasta, face că, pentru
unii experţi şi strategi, KYC (Know Your
Customer – Cunoaşterea Clientului) să fie
considerat un veritabil Kill Your Customer
(Uciderea Clientului).
Banca Centrală Europeană (BCE) pare însă
mai deschisă către inovaţie, stimulând astfel de
iniţiative şi la nivelul băncilor centrale
europene. Aşa se face că unele bănci centrale,
au început să se mişte chiar mai repede decât o
fac multe dintre băncile comerciale pe care le
supraveghează. Unele bănci centrale, precum
Banca Centrală a Franţei şi-au numit deja un
Chief Digital Officer. Tehnologia blockchain,
inteligența artificială, open data fac parte din
preocupările lor. Este de remarcat că şi în
România, BNR anunţă lansarea FinTech
Innovation Hub, «în sprijinul companiilor care
dezvoltă soluții inovatoare în domeniul
serviciilor financiare și de plată», prin
intermediul căruia îşi propune să interacționeze
«în mod direct cu sectorul FinTech» și să

vatoare. Cea care a dat de obicei «tonul» la
nivel mondial asupra orientărilor băncilor
centrale a fost FED (Federal Reserve), Banca
Centrală Americană. Făcându-şi din lupta
împotriva spălării banilor şi a finanţării
terorismului o orientare ce nu poate fi
negociată, FED şi-a creat un arsenal de
cunoaştere a clienţilor şi potenţialilor clienţi
(KYC – Know Your Customer) din care s-au
inspirat majoritatea băncilor centrale din lume.
Consecinţa acestui demers este că accesul unei
paturi cât mai largi a populaţiei Planetei la
serviciile bancare s-a îngreunat. Însă digitalizarea presupune trecerea de la o logică de
cunoaştere detaliată a clienţilor (KYC) către o
logică de cunoaştere a potenţialilor inamici ai
sistemului financiar, prin intermediul inteligenţei artificiale (KYE – Know Your Enemy).
Inteligenţa artificială şi tehnologia blockchain
vor juca un rol major aici. FED rămâne însă

asigure un cadru instituțional pentru proiecte.
«Demersul vizează susținerea dezvoltării pieței
în domeniul serviciilor financiare și în special
al plăţilor, oferind un mediu favorabil pentru
dezvoltarea unor produse eficiente și
convenabile, în scopul creșterii incluziunii
financiare. De asemenea, prin monitorizarea
inovațiilor din acest sector, ne dorim să
sprijinim dezvoltarea unor produse şi servicii
inovatoare care să respecte cerințele de
securitate aplicabile serviciilor de plată. » este
menţionat pe site-ul BNR. Dincolo de graniţele
Europei, în Egipt, Guvernatorul Băncii
Centrale a lansat un proiect naţional de digitalizare, asociind băncile comerciale şi dându-le
de înţeles că, dacă nu vor să se mişte repede,
atunci se va ocupa banca centrală de acest
lucru.
Pe de altă parte, în Europa, prin Directivele
privind Serviciile de Plăţi (DSP 1 şi 2) s-a

4. transformarea modelului
de business al băncilor necesită
implicarea și susținerea
regulatorilor.

„BNR anunţă lansarea FinTech Innovation Hub, «în sprijinul
companiilor care dezvoltă soluții inovatoare în domeniul
serviciilor financiare și de plată», prin intermediul căruia îşi
propune să interacționeze «în mod direct cu sectorul FinTech»
și să asigure un cadru instituțional pentru

permis accesul în cadrul sistemului bancar a noi
actori. Aşa au apărut şi îşi fac simţită prezenţa
agregatorii de informaţii asupra situaţiei
conturilor (AIS – Account Information
Services) sau actori implicaţi în efectuarea
plăţilor sau iniţierea acestora direct cu banca
clientului (PIS – Payment Initiation Services).

5. Șantiere transformaționale.

Nimeni nu ştie în acest moment cum vor
arăta băncile de mâine, nici măcar aceia care se
consideră vizionari. Doar un lucru este sigur: în
sistemul bancar vor avea succes băncile
capabile să construiască arhitecturi informatice
suficient de suple pentru a aplica metoda «testează şi învaţă» în intervale scurte de
timp. Acest mod de lucru nu se poate realiza cu
sistemele tradiţionale de core banking. Soluţia
va fi găsită prin abandonarea acestor sisteme ce
stau la baza unor arhitecturi informatice închise
în favoarea unor arhitecturi deschise, ce vor
permite integrarea facilă de noi servicii, fără a
compromite securitatea. Dar şi prin deschiderea
către prestatori de servicii agili, capabili să
scoată băncile din managementul greoi al
proiectelor din portofoliul lor.
Conform experţilor, mutaţiile tehnologice
din industria bancară vizează 4 şantiere
transformaţionale. Ele se numesc Cloud, timp
real (real time), telefon mobil şi arhitecturi
deschise. Aceste 4 dimensiuni nu au doar o
componentă tehnică, de înlocuire a arhitecturilor informatice actuale. Ele vor transforma
cultura organizaţională, ofertele de servicii ale
băncilor, cât şi sursele de venituri, într-un
context de ameliorare permanentă a securităţii.
Cloud. Aşa cum arătat mai sus, de multe
decenii, pentru a fi eficiente şi sigure în ceea ce
fac, băncile se sprijină pe arhitecturi informatice greoaie, ce au adăugat succesiv în timp
noi straturi tehnologice. Acum, practic
dezvoltările şi adăugirile de aplicaţii inovatoare
la această arhitectură greoaie au un efect similar
cu cel pe care îl au operaţiile estetice asupra
oamenilor: sunt foarte costisitoare, cosmetizează, pot avea efecte secundare, dar în niciun
caz nu generează energie şi dinamism. O
arhitectură informatică bazată pe un sistem
Cloud produce exact contrariul: este agilă, se
implementează mai repede şi la costuri mult
mai mici, în condiţii de securitate chiar mai
ridicate, conform opiniei experţilor din acest
domeniu. Aceasta şi pentru că majoritatea
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riscurilor pe linie de fraudă bancară sunt de
ordin intern, prin intermediul canalelor la care
au acces infractorii. În Cloud, accesul se
efectuează la distanţă şi este trasabil,
identificabil. O migrare către un sistem Cloud
ar permite băncilor economii enorme (Conform
studiilor de specialitate, pe termen mediu,
perioadele de implementare şi bugetele s-ar
reduce de sute de ori.) şi o flexibilitate ce nu o
obţin de la sistemele informatice actuale.
Timpul real (real time). Aproape totul
trebuie să se desfăşoare în zilele noastre în timp
real. Chiar şi serviciile poştale, în ţările
occidentale permit o monitorizare a coletelor în
timp real. În acest context, multe dintre serviciile bancare par depăşite, parcă venind dintro epocă de mult apusă… Dincolo de constrângerile de ordin tehnic menţionate mai sus şi de
efectele lor asupra serviciilor, lipsa timpului
real din efectuarea serviciilor bancare poate
avea un impact asupra a ceea ce constituie
temelia industriei bancare: încrederea. O parte
din îndoiala publicului privitoare la bănci
pleacă şi de aici. Nici măcar problema evocării
securităţii nu mai ţine, pentru că experţii în
domeniu argumentează că este mult mai dificil
să se producă o fraudă atunci când o operaţiune
este interceptată în câteva zecimi de secundă
decât atunci când derularea operaţiunii durează
câteva zile. Tot aşa cum nimic nu justifică să
faci clientul să aştepte mai multe zile pentru ca
să-şi deschidă un cont. Aşa cum arătăm mai sus,
la o neobancă se poate deschide un cont în
câteva minute.
Telefonul mobil. Odată cu telefonul mobil
întreaga arhitectură informatică şi logica
serviciilor bancare se transformă. Securitate,
plăţi în timp real, accesibilitatea oricând şi de
oriunde, relaţia bancă-client şi client-bancă ...
Practic, din momentul în care au banca pe
telefon, mulţi clienţi nu mai văd interesul
deplasării lor în unităţi bancare. Este interesant
de menţionat că, dacă decenii de-a rândul
băncile s-au pus de acord asupra unui sistem de
plăţi prin carduri unanim acceptat, în ultimii ani
operatorii telecom au întins grupurilor
financiare o capcană greu de ocolit: plata cu
telefonul mobil. Astfel, li se impune printre
altele norma Near Field Communication (NFC)
ce stă la baza sistemului Apple Pay. În ţările
mai puţin dezvoltate economic este folosită
pentru plăți tehnologia USSD (Unstructured
Supplementary Service Data), ce permitea
iniţial monitorizarea minutelor de convorbire.
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Mobilul poate deveni astfel motorul de
dezvoltare al băncilor cu condiţia ca acestea din
urmă să nu devină o simplă marfă a operatorilor
telecom.
Arhitecturile deschise. Cultura «seifului»
menţionată mai sus este pe cale de dispariţie.
Până de curând, peste 90% din ceea ce făceau
băncile era realizat în intern. Aceasta permitea
un control al lanţului valoric, al portofoliului de
clienţi şi fixa bariere la intrare pentru
concurența din afara sistemului bancar.
Lucrurile au evoluat însă foarte repede în
ultimii 10 ani şi acum viteza pare că s-a
accelerat, cu atât mai mult cu cât cele mai
inovatoare soluţii (tehnologii pentru telefonul
mobil, inteligența artificială, criptomenedele,…) au apărut din exterior, iar băncile nu
mai pot dicta regulile… Pentru a putea integra
în ofertă sa un sistem de plăţi rapid, o aplicaţie
de scoring ce se bazează pe inteligența
artificială sau un robot, o bancă trebuie să aibă
o arhitectură informatică deschisă, în permanenţă interfațabilă. De aici şi nevoia absolută
pentru arhitecturile deschise, interfeţele de
programare aplicativă (API – Application
Programming Interfacing). Odată cu permiterea
de către Uniunea Europeană a accesului
agregatorilor de conturi pe piaţa bancară,
băncile trăiesc un adevărat coşmar al reglementărilor pe linie de securitate, arhitectură
informatică, conformitate şi chiar strategie,
pentru că se deschide practic o nouă uşă către
dezintermediere… Dar prin intermediul
interfeţelor de programare aplicativă (API) se
oferă bancherilor o veritabilă oportunitate
pentru generarea de noi modele de business
prin accesarea de ecosisteme şi personalizarea
şi mai accentuată a serviciilor şi produselor.
Potenţialul este imens, chiar dacă băncile au
dovedit deocamdată un apetit relativ scăzut din
punct de vedere strategic şi tehnologic pentru
un asemenea pas.

În loc de concluzie.

Pentru a merge mai departe, va trebui să ne
inventăm viitorul noi înşine, pentru că totul se
accelerează şi nimeni nu poate anticipa
deocamdată cu precizie direcţia către care se
vor îndrepta băncile. Către low-cost ? Sau către
o personalizare nemaîntâlnită a serviciilor? Sau
în ambele direcţii, low-cost pentru operaţiunile
curente şi personalizare cu o puternică
interacţiune umană pentru serviciile premium?

Un consilier foarte competent pentru câteva
sute, o mie de clienţi sau servicii on-line în
integralitate? Nimeni nu ştie deocamdată, iar
cei care se consideră vizionari la acest capitol
intră pe un teren pe care nu-l controlează. Tot
aşa cum se înşeală şi cei care consideră că în
sistemul bancar încrederea, capitalul imens şi
portofoliul de clienţi reprezintă o rentă de
nezdruncinat. Aceasta pentru că nimic nu este
veşnic, totul se transformă.
Iar în zilele noastre totul se transformă
repede, foarte repede. Viteza este singura
certitudine pentru transformările tehnologice
ale băncilor în următorii ani. Viteză în
implementarea produselor şi serviciilor noi, în
măsurarea rentabilităţii acestora şi în luarea
deciziilor. Această abordare are un impact
major asupra metodelor de lucru şi implicit
asupra resurselor umane. Meseria de bancher se
transformă în fiecare zi. Dintr-un bun
diagnostician, analist de indicatori, având o
solidă bază tehnică şi comportamentală, bancherul va deveni un constructor şi animator de
ecosisteme, capabil să sintetizeze, să lucreze cu
parteneri diverşi în proiecte de afaceri comune,
ce-i lărgesc în permanenţă portofoliul de clienţi,
produse şi servicii. El nu va mai suferi din
cauza informaticii pentru că aceasta îi va uşura
munca… Mai mult decât atât, inteligența artificială conectată la sistemul IT de management al
clienţilor (CRM – Customer Relationship
Management) îl va ajuta la identificarea
nevoilor clienţilor şi a eventualelor riscuri. Nu
va fi exclusă nicio eventuală extindere a
abordării de tip Private Banking pentru o pătură
cât mai largă a populaţiei. Având la bază un
ecosistem ce o uneşte de comercianţi şi
populaţie, Banca de mâine va fi digitală pentru
operaţiunile zilnice, self-service dar şi umană,
pentru proiectele strategice, pe termen lung ale
clienţilor şi partenerilor săi. Rămâne de văzut
apoi dacă băncile tradiţionale îşi vor crea
propriul Uber sau vor fi uberizate. Astfel de
transformări, trebuie s-o recunoaştem, sunt prea
rapide pentru o parte dintre liderii şi salariaţii
actuali ai băncilor, ce rămân ancoraţi într-o
rentă de situaţie şi continuă să facă «operaţii
estetice» cu 2-3 produse digitale.
Pionierii, cei care inovează şi au o abordare
sistemică, vor fi însă câştigători, pentru că vor
învăţa primii din propriile realizări şi greşeli,
dar şi de la factorul de diferenţiere cel mai
important din era digitalizării: experienţa
clientului.

