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EDITORIAL

Despre eDucaţie, în panDemie

Norel Moise

Deşi prefer abordările pozitive astăzi mă văd obligat
de conjunctură să privesc lucrurile puţin mai
circumspect. Când am menţionat EDUCAŢIA în titlu,
alături de pandemie, nu m-am gândit doar la ceea ce de
câteva luni auzim pe toate canalele media: „staţi în casă”,
„spălaţi-vă pe mâini” etc. Aş vrea să mă refer la câteva
aspecte mai „delicate”.
Unul dintre ele este ping-pongul legislativ în care
suntem prinşi de ceva vreme. Am făcut sacrificii, cei mai
mulţi dintre noi, stând în casă, limitând munca şi,
diminuându-ne în mod evident propriile venituri: şi mă
refer aici cam la 90% dintre români. Lucruri absolut
normale, în situaţia dată. După cum, la fel de normal
(statistic vorbind), o categorie de 10% denumită simbolic
„bizoni” a ales să nu respecte regulile, fiind sancţionaţi
cu amenzi. Anormalul abia de aici începe: Curtea
Constituţională a decis să le şteargă penalităţile, indirect,
acestor bizoni. Nu vom discuta de legalitatea deciziei ci
de moralitatea ei: încă odată ni se arată că trăim într-o
ţară în care sistemul juridic apără infractorul şi
discriminează în mod negativ pe cel care respectă legea.
Cum o fi fost posibil? Nu sunt în măsură să emit
percepte avocăţeşti. Dar sunt în măsură să spun că, dacă
cei care au croit legislaţia ar fi fost ceva mai „educaţi” –
ar fi ştiut mai multă carte, altfel spus – Curtea
Constituţională probabil nu ar mai fi putut da acest
verdict. Dar din păcate educaţia, şi mă refer aici la cea
şcolară, e şi ea alungată de decenii întregi la marginea
societăţii. Aşa se explică şi multitudinea celor „fără
şcoală, dar cu diplome” care parazitează aparatul
administrativ şi chiar pe cel legislativ. Iar efectele se
văd! Suntem acuzaţi că vedem mereu în jur conspiraţii.
Dar cei care ne acuză nu fac nimic să ne convingă că nu
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avem dreptate: tot ceea ce se face în domeniul Educaţiei,
de ani de zile, nu sunt altceva decât „dovezi” ale faptului
că statul ne vrea „consumatori fără educaţie dar cu drept
de vot”. Şi atât!
Dar când spun fără educaţie, nu mă refer doar la cea
primită în şcoală, importantă, fără îndoială, ci şi la cea
primită acasă, acolo unde copilul/adolescentul stă cel mai
mult. E vorba de acea educaţie făcută în cei „şapte ani de
acasă” şi după, care astăzi e vădit că „e sublimă dar
lipseşte cu desăvârşire”. Şi, ca o cireaşă de pe un tort,
aceleaşi persoane care nu au făcut această educaţie corect
şi la timp sunt chemaţi azi, de „onor titularul portofoliului
de la Educaţie” să îşi dea acceptul pentru notele primite
de odrasle în „şcoala online”. Adicătelea dacă loaza a
ignorat ce i s-a cerut să înveţe şi nu şi-a făcut temele,
profesorul nu are voie să îi dea „meritatul 4” decât cu
acordul „mamiţichii”. Halal şcoală, halal performanţă!
Ce ar mai lipsi acum? Să se renunţe la examenul de
Bacalaureat, să umplem ţara şi mai mult de proşti cu
diplome! Pentru că, pe acelaşi principiu 90/10, doar 10%
din cei care se vor vedea cu diplomă de bacalaureat luată
fără examen vor avea bunul simţ să nu meargă la
facultate, acolo unde în cele mai multe locuri se intră doar
pe bază de dosar. Ceea ce văd zilele astea îmi aduce
aminte de anii 90 când aproape toată lumea promova
examenul de Bacalaureat (pe diferite căi).
Şi, încercând un exerciţiu de imaginaţie pentru
România de mâine, după un astfel de act inconştient, în
opinia mea, mă întreb cât de departe sunt vremurile când
vom fi operaţi la cap pentru dureri de picioare, de către un
medic cu diplome luate la „situaţii excepţionale”. Sau,
poate deja trăim astfel de vremuri? Pe alocuri pare să ne
sune cunoscut!
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30 de ani de Banking în românia

INTERVIUL EDI}IEI

porţile uniunii europene pentru
proiectele de redresare ale româniei
au fost întotdeauna deschise
interviu cu prof. univ. dr. vasile PuȘcaȘ
„aderarea la structurile euro-atlantice a fost exprimarea unor opțiuni strategice românești care ar fi trebuit
realizate, în continuare, prin elaborarea unor politici publice în interiorul țării, de către societatea
românească și liderii ei. ceea ce ar fi putut să maximizeze eficiența acestor politici era armonizarea
și fuzionarea/integrarea cu politicile de dezvoltare europeană”, consideră prof. univ. dr. vasile puȘcaȘ,
Jean monnet ad personam chair.
În cea mai mare parte a ”bătrânului
continent” am sărbătorit 70 de ani de la
punctul de plecare spre ceea ce azi numim
uniune europeană: putem spune că am
sărbătorit aniversarea unei ”ue unite,
solidare” sau unei ”ue dezbinate”?

Fiecare organizare socială cunoaște o
evoluție care greu s-ar putea înscrie în linearitate. Doar formele ideale se prezintă fără
sincope în derulare,motiv pentru care le privim
doar ca design iniţial. Organizațiile regionale
și/sau internaționale sunt adesea sub presiunea
transformărilor pe care le înregistrează membrii lor,a caracteristicilor epocii, uneori chiar a
idiosincraziei liderilor.
Uniunea Europeană nu face abstracție de la
astfel de influențe. Cu 70 de ani în urmă,
Declarația Schuman (9 mai 1950) enunța
principiile gândite de Monnet-Schuman și
colaboratorii lor care erau sâmburele unui plan
pentru integrare europeană. S-a început cu
Comunitatea Europeană a Cărbunelui și
Oțelului(1952), o structură de piață în care
Franța și Germania au investit și un țel politic
- cooperarea și coordonarea interstatală pentru
realizarea unui nou tip de interacțiune între
actorii principali europeni. Monnet și Schuman
au încercat să lărgească domeniul cooperării
(incluzând și apărarea) și să crească numărul
membrilor. Dar entuziasmul statelor interesate
se diminuase, iar Tratatul de la Roma(1957),
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instituind Comunitatea Europeană, nu a
întrunit ambițiile Părinților Fondatori. A fost o
situație clară de constatare că Planul Monnet Schuman nu putea fi realizat imediat, ci trebuia
să treacă prin faze de construcție și reconstrucție. Istoricește s-a văzut că atunci când era
în situația de a face față unei crize interne sau
internaționale, Comunitatea Europeană își
readapta structura instituțională și funcțiile
pentru a răspunde provocărilor. Aceste readaptări creau ele însele tensiuni între membrii
Comunității, dar liderii europeni au ținut minte
sfatul lui Monnet - Schuman, anume că evoluția sa era un proces de negociere permanentă
care să ducă la armonizarea și apoi la fuziunea
intereselor tuturor.
Ceea ce avem astăzi - Uniunea Europeană
2020 - este efectul unor acumulări, divergențe,
creșteri și scăderi pe care statele membre le-au
produs în interacțiunea de integrare europeană.
Așadar, așa cum s-a concretizat construcția
europeană, după 70 de ani de la Declarația lui
Schuman, putem spune că exprimă viziunea,
capacitatea și voința generațiilor de europeni
de după Al Doilea Război Mondial. În cele
șapte decade, Uniunea Europeană a avut
succese extraordinare, a arătat și momente de
stagnare și chiar de slăbiciuni. Dar organizația
a dăinuit până în ziua de azi, a crescut de la 6
la 28(27) membri, a creat o Piață Unică
puternică și un nivel de dezvoltare fără
precedent, un stadiu de acumulări și relații

pașnice care îndreptățesc aprecierea totală
pentru inițiatorii și realizatorii acestui proiect
european.
Faptul că liderii statelor membre și ai
instituțiilor europene nu au găsit soluțiile cele
mai adecvate pentru dezvoltarea Uniunii, după
criza financiar-economică din 2008-2011, este
o neîmplinire a actualei generații de europeni.
Slăbind preocuparea integrării europene și a
managementului diversității tot mai complexe,
liderii europeni de după 2004 au insistat asupra
interguvernamentalismului și tot mai puțin
asupra interesului comunitar european.
Uniunea Europeană a devenit, astfel, o
platformă pe care se jucau interese individualstatale și numai contextual dezvoltarea binelui
comun european (acesta era doar subsumat
intereselor statale). Situație care a dus la o
concurență între statele membre nu întotdeauna loială, nu a servit convergența europeană, ci a încurajat dezbinarea și chiar dezintegrarea (vezi Brexit).
Și fără a asimila deplin lecțiile/consecințele
amintitei crize, Uniunea Europeană este acum
în postura de a gestiona o nouă criză socioeconomică de amploare, la care nu a avut un
plan de reacție imediată și a procedat așa cum o
face de șapte decenii-pas cu pas, văzând și
făcând. Dar și acum a dovedit că este o
construcție organizațională care poate rezista
zguduirilor, frământărilor și încercărilor dificile
de a trece prin apele învolburate ale crizei.

INTERVIUL EDI}IEI
Judecând prin prisma a ceea ce am dat şi a
ceea ce am luat, ce a sărbătorit românia
pe 9 mai?

O dezbatere foarte recentă din mass media
românească aducea la cunoștința cetățenilor
români că, în cei 13 ani de apartenență la
Uniunea Europeană, România a primit 54,43
miliarde euro, contribuția totală a statului
nostru la bugetul european fiind, desigur
pentru același interval de timp,de 18,91 miliarde euro. Ceea ce însuma un sold pozitiv
pentru România de 35,52 miliarde euro. De
unde rezulta concluzia avantajului statutului
României ca membru al U.E. și chiar că în
Uniune solidaritatea funcționa. Desigur,
această prezentare statistic-cantitativă este adevărată, dar exprimă o evaluare utilitaristă (costbeneficiu) care nu înfățișează toate aspectele
realității. Spre exemplu, ar trebui să se spună
că ritmurile creșterii economice a țării au fost
favorizate și de investițiile realizate cu finanțări europene. Sau că au apărut sute de mii de
locuri de muncă noi pe piața locală a muncii.
Că, până la urmă, aderarea țării la Uniunea
Europeană a contribuit la sporirea nivelului de
trai al cetățenilor români, la o deschidere a
spațiului economic european pentru mărfurile
produse în România, pentru libera circulație a
forței de muncă, o mobilitate socio-profesională și educațională cum nu mai cunoscuse
această țară. Iar în perioadele dificile, cum a
fost criza trecută și cea actuală, porțile au fost
deschise la Uniunea Europeană pentru proiectele de redresare propuse de guvernele
României. Și faptul că au existat posibilități
pentru dezvoltarea unor noi relații parteneriale
în interiorul Uniunii, de participare la programe internaționale în care românitatea/
europenitatea s-au manifestat în globalitate au
fost tot atâtea șanse pentru români de a-și etala
avantajele competitive.
Ceea ce îndreptățește constatarea că
demersul generației anilor ‘90 de aderare la UE
a fost rațional, corect și avantajos României,
noi având motive serioase să celebrăm Ziua
Europei. Doar că simpla aderare la structurile
euro-atlantice a fost exprimarea unor opțiuni
strategice românești care ar fi trebuit realizate,
în continuare, prin elaborarea unor politici
publice în interiorul țării, de către societatea
românească și liderii ei. Ceea ce ar fi putut să
maximizeze eficiența acestor politici era armonizarea și fuzionarea/integrarea cu politicile de
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dezvoltare europeană. Din păcate, generația
post-aderare nu a mai acordat atenția necesară
și acestui deziderat, mulțumindu-se a culege
doar roadele contagiunii cu Piața Internă. Sper
ca, în viitor, generațiile de lideri români să fie
mai ambițioase și mai determinate a fructifica
deplin statutul Țării de membru al Uniunii
Europene
Şi-a găsit românia locul şi rolul în această
construcţie ambiţioasă? unde vă doreaţi
să fim azi, atunci când negociaţi aderarea
româniei la ue, şi unde suntem cu
adevărat? cum putem să ne spunem
punctul de vedere la masa de dialog când
noi ne certăm chiar şi pe băncile
Parlamentului european şi am ales să ne
strigăm frustrările - personale sau de
partid - în forurile comunitare?

Cred că ați observat că, în ultimul deceniu,
am fost reținut a spune în mass media cum a
văzut subsemnatul efectele aderării și care ar fi
fost așteptările/speranțele negociatorului
procesului de aderare la UE. De ce? Pentru că
în primii ani după aderare am fost destul de
prezent în spațiul public cu intervenții în care
arătam nevoia de strategie românească pentru
a ne integra în politicile europene de dez-

voltare, a converge maximal cu Piața Internă,
a internaliza civilizația europeană contemporană cât mai repede la noi acasă și multe alte
teme. Constataserăm că liderii și guvernele
României s-au mulțumit doar cu aderarea și nu
erau interesați de o integrare europeană amplă,
ceea ce făcea ca societatea românească să nu
beneficieze deplin de faptul aderării la
Uniunea Europeană. După cinci ani de la
aderare, m-am oprit să tot vorbesc în pustiu, căci
interesele liderilor din România erau cu totul
altele decât cele care trebuiau construite pornind
de la cadrul și șansele deschise nouă prin
Tratatul de Aderare. În schimb, am publicat vreo
10 volume de documente, studii, analize privind
procesul de negociere a aderării la Uniunea
Europeană, atât cu scopul ușurării cercetării
istoriografice a subiectului, dar și a înțelegerii de
către elita noastră politică și intelectuală a
substanței negocierilor derulate la Bruxelles, a
politicilor europene, sperând că, totuși, cineva
din România va dori să aplice fondul Tratatului
de Aderare. Au fost speranțe deșarte!
Astăzi, Uniunea Europeană este foarte
diferită de cea cu care noi am negociat aderarea
României și, în plus, după 2004, organizația de
la Bruxelles a intrat într-o criză constituțională
care s-a prelungit în crize multiple, până la
criza existențială din zilele noastre. Ceea ce
presupunea, din partea României, o abordare
foarte dedicată și aplicată, nu numai în sens
utilitarist, pentru a accelera dezvoltarea țării,
iar prin aceasta să demonstrăm validitatea
procesului integrării europene și a contribuției
noastre la întărirea Uniunii. La București, însă,
implicarea în politicile europene a fost considerată mai degrabă o acțiune de politică
externă și nu internalizarea lor în folosul cetățenilor. Ca atare, România nu a fost integrată
deplin în aceste politici europene, în primul
rând datorită atitudinii neadecvate a liderilor
noștri politici. Care, în loc să aplice eficient
politicile europene, au exportat la Bruxelles
luptele de putere duse în stil neo-fanariot,
tranzacționând acolo voturi și influență în
scopuri politice (și nu numai) personale și de
partid. Și spune vorba latină că a persevera în
greșeală este diabolic! Așadar, eu cred că
România va face bine să-și reconsidere modul
de gestionare a afacerilor europene, de la
regândirea implicării în procesul decizional de
la Bruxelles și a propriei guvernări până la
elaborarea strategiilor de integrare în politicile
de dezvoltare europeană.

INTERVIUL EDI}IEI
traversăm o criză pandemică
fără precedent, ca magnitudine.
cum caracterizaţi răspunsul ue la această
criză? Judecând după acest răspuns,
ue va merge mai departe mai unită
sau cu falii între statele membre din ce
în ce mai adânci?

Precum statele membre ale Uniunii, dar și
marea majoritate a statelor lumii, și Uniunea
Europeană a arătat că a fost surprinsă
nepregătită de actuala criză pandemică. Mai
mult, a demonstrat că nu a învățat bine lecțiile
crizei de acum un deceniu, deși liderii de
atunci spuneau că Uniunea va ieși din criză
mai puternică (la fel spun și acum, dar
cetățenii europeni așteaptă fapte, nu doar
vorbe).
Mă tem că acum criza morală și de
leadership în care europenii s-au complăcut
timp de un deceniu și jumătate va aduce
costuri și mai mari crizelor economice, sociale
și politice care pot urma în toate statele
membre și în întreaga Uniune Europeană. Dar,
așa cum s-a văzut chiar din strategiile
individuale derulate de statele membre în
cursul actualei crize, extinderea și intensitatea
interdependențelor Pieţei Unice și a integrării
europene sunt atât de prezente în viața noastră
cotidiană încât statele membre realizează că
numai împreună vor putea ieși cu bine din
criză. Aici nu e vorba doar de solidaritate, ci
de o adevărată și pragmatică politică europeană pe care trebuie să o refondeze toate
statele membre și toate instituțiile europene.
Poate acum vor înțelege și liderii politici că
Uniunea Europeană nu e doar un supermarket
din care fiecare să-și ia ceea ce-i este
trebuincios, ci este un proces de integrare care
presupune construcție, creație de bunuri
comune europene la care merită să aibă acces
toți cetățenii europeni. Știm cum producerea
acestor bunuri europene a fost justificată cu
claritate de Schuman, Monnet, Delors etc. și
istoria le-a dat dreptate. Dar trebuie afirmat în
fiecare zi că acestea se cer a fi create de fiecare
generație de cetățeni europeni, inclusiv de
cetățenii români, în fiecare zi în care ne
raportăm aspirațional la Uniunea Europeană.
Această organizație regională nu trebuie
văzută ca un dat imuabil, ci ca un edificiu care
se reconstruiește mereu și performează în
funcție de opțiunile generațiilor succesive de
europeni.
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ce ar trebui să înveţe ue din această criză
şi ce ar trebui să înveţe românia? ce au
fiecare dintre cele două părţi de
îmbunătăţit pe termen scurt şi mediu?

Uniunea Europeană suntem noi, cetățenii
europeni, nu doar instituțiile europene și liderii
care se pozează la reuniunile din Bruxelles. La
fel, România nu e o noțiune abstractă, ea fiind un
stat care nu doar încorporează români, ci trebuie
să servească interesele tuturor cetățenilor ei, ale
companiilor, grupurilor etno-religioase etc.
Liderii Uniunii Europene (state membre,
instituții etc.) ar merita să învețe, dintr-o suită de
crize prelungite peste un deceniu și jumătate, că
orice organizare socială își merită existența atâta
vreme cât servește și promovează binele comun
al membrilor ei, când își justifică rațiunea de a fi.
Istoricește s-a dovedit că astfel de entități au avut
o durată de viață cu atât mai lungă cu cât liderii
și instituțiile s-au acomodat mereu schimbărilor
epocilor. Iar cum Uniunea Europeană este o
entitate distinctă în peisajul organizațiilor
regionale, liderii ei ar trebui să înțeleagă că
gestionarea diversității este esențială și aceasta
se referă și la realitatea statelor-națiune care s-au
născut tot ca parte a procesului european de
modernizare. Statele membre în sine nu sunt o
piedică în calea unității și solidarității europene,
ci doar liderii naționaliști gregari și liderii
europeni care doresc să fie percepuți ca șefi în
loc de guvernanți responsabili ai unei structuri
interdependente și integrative. Dimpotrivă, eu
cred că un management eficient al complexității
procesului integraționist și diversității europene
poate facilita ascensiunea Uniunii pe scala
competitivității globale și o poziționare
favorabilă(inclusiv a statelor membre) în
sistemul internațional. Pentru aceasta este nevoie
de ceea ce spuneau Părinții Fondatori ai
Comunității Europene - curaj, determinare,
creativitate, perseverență - în vederea unei
reforme profunde și a adecvării construcției
europene la provocările epocii. La rândul lor,
statele membre (inclusiv România) sunt datoare
să se adapteze la caracteristicile și mersul vremii,
tot printr-un proces de renovare a statuluinațiune și suveranității național-statale, iar nu de
întoarcere la sensibilitățile și moravurile secolul
al XIX-lea.
cum vedeţi viitorul ue? Încercând un
exerciţiu de imaginaţie, cum va arăta ue la
momentul celebrării centenarului?

Este foarte greu de previzionat ce Uniune
Europeană am putea avea când s-ar împlini
Centenarul organizației. În orice caz, așa cum
am mai spus, va fi foarte diferită de cea de azi!
Dorința mea ar fi ca, la Centenar, Uniunea
Europeană să fie o construcție federală aparte
față de tipurile federațiilor din prezent. Mai
mult, să aibă o relaționare confederală cu continentul nord-american, constituind cea mai
puternică piață integrată transcontinentală,
evoluând spre un centru internațional cu potențial economic, comercial, cultural-științific
și politico-social care să aibă capacitatea de a
da tonul civilizațional mondial. Dar, cum
ziceam, aceasta ar fi speranța mea! Ca certitudine, Uniunea Europeană va continua să
existe și va fi unul dintre actorii cei mai
importanți ai competiției globale pentru competitivitate societală! Perioada care urmează va
fi de transformare a organizației și evoluția ei
poate urma calea unei Ligi financiar-comerciale, centrată în jurul unei monede euro
puternice și a Pieței Unice, cu extindere spre o
Piață euro-atlantică integrată, susținând și o
politică de apărare euro-atlantică. Sau liderii
europeni ar putea avea viziunea realizării unei
structuri federaliste în care statele-națiune
membre să joace un rol integraționist de mare
anvergură,împreună cu structurile/organizațiile
de piață, ori ar putea să continue actuala
formulă care pendulează între confederativ și
clasicul concert european. În orice caz,
subliniez încă o dată că în viitoarea construcție
europeană vor juca un rol semnificativ nu doar
instituțiile comunitare și statele membre
reformate, ci și structurile majore de piață,
organizațiile socio-profesionale și culturale
locale și regionale din spațiul comunitar
european. Ca atare, consider că viitorii
politicieni ai Uniunii Europene vor trebui să
aibă pregătirea și abilitatea de a negocia permanent corelarea între interesul local/național
și cel european, de a dezvolta conceptul de
suveranitate națională în corelare cu suveranitatea europeană și de a maximiza eficiența
gestionării diversității europene pentru
realizarea binelui european și a binelui individual al fiecărui cetățean din Uniunea
Europeană. Desigur, într-o asemenea reconstrucție europeană mi-aș dori ca societatea
românească să fie benefic integrată în efortul
dezvoltării și progresului acestui viitor spațiu
comunitar.
Mihai săndoiu
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analizĂ

mai avem de recuperat
În ultima vreme, plățile electronice au devenit familiare multor români, creșterea acestora, din punct de
vedere numeric și ca volum, fiind evidentă mai cu seamă în perioada pandemiei. cu toate progresele făcute în
domeniu, românia are de recuperat serios la acest capitol față de țările europene dezvoltate, în condițiile în
care, la noi, media tranzacțiilor electronice cu ordin de plată și debit direct pe cap de locuitor este de aproape
șapte ori mai mică față de cea a uniunii Europene.
Valoarea totală a plăților electronice s-a
ridicat anul trecut în România la 109 miliarde
lei, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din
PIB-ul țării. Plățile au ajuns în țara noastră la
aproape o treime din sumele totale rulate pe
carduri, iar dacă ne referim la numărul de
tranzacții, circa trei sferturi dintre acestea sunt
la ora actuală plăți electronice în magazine sau
online. „Aceste date ne arată clar că tot mai
mulți români au renunțat să mai achite în
numerar cumpărăturile zilnice de mică valoare”, subliniază Elena Ungureanu, Country
Manager România în cadrul Visa. Plățile
electronice au crescut mai mult decât dublu în
ultimii trei ani, ritm de aproape trei ori mai
rapid în comparație cu cel de creștere a
retragerilor de numerar. Conform aceleiași
surse Visa, România înregistrează în prezent
peste 2,3 milioane de plați electronice pe zi și o
valoare zilnică de 260 milioane lei. Plățile
contactless au devenit familiare pe plan local
mai ales în mediul urban, la cumpărături în
magazine și chiar în piețe din București, Sibiu,
Iași, Galați sau la metroul din Capitală. De la
începutul acestui an, pot fi achiziționate titluri
online de călătorie pentru transportul în comun
de suprafață din București.
Numărul total de carduri în circulație din
România a crescut cu 5% în 2019 (18,2 milioane unități), cele active ajungând la finalul
anului trecut la 14,3 milioane, în condițiile
extinderii rețelei de acceptare și adoptării pe
scară largă a tehnologiei contactless. România
dispune în prezent de peste 25.000 de terminale
POS noi, instalate anul trecut. Peste 90% din
POS-urile din România sunt acum contactless.
Numărul terminalelor de plată a crescut cu
peste 70% în ultimii cinci ani ajungându-se
astfel la 110 POS-uri/10.000 de locuitori. Dar,
din acest punct de vedere, România înregis-

trează în continuare o diferență semnificativă
față de media europeană, de 330 POS-uri /
10.000 de locuitori.Tot mai mulți comercianți
locali sprijină plata cu cardul, nouă din zece
tranzacții din mediul fizic fiind contactless,
realitate care plasează România pe locul al
patrulea în Europa la acest capitol. De asemenea, opt bănci locale dispun de portofele
digitale care facilitează penetrarea în ritm
susținut a plăților mobile în total plăți, ceea ce
situează România pe primul loc în Europa,
după cum informează conducerea Visa pentru
țara noastră.
După adoptarea plăților contactless, o
evoluție asemănătoare se așteaptă și în cazul
plăților cu telefonul mobil. În prezent, patru din
cinci carduri Visa din România pot fi introduse
într-un portofel electronic, fiind posibilă plata
cu diverse dispozitive conectate, precum
telefoane, tablete ș.a. În ultimii doi ani, au fost
lansate pe piața din România nouă programe de
plată cu telefonul mobil care folosesc
tehnologia de tokenizare Visa, precum BT Pay,
ING Pay, George Pay, RaiPay, CEC Pay,

Orange Pay, Apple Pay, Garmin Pay și Fitbit
Pay. În 2019, un eveniment de referință a fost
acela al lansării Apple Pay, serviciu pe care
Mastercard l-a adus în România prin intermediul partenerilor săi – BCR, Banca
Transilvania, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank,
OTP Bank, Credit Europe Bank, Edenred,
Monese, Revolut și Sodexo – serviciu menit să
contribuie la simplificarea și securizarea
plăților mobile. Tot Mastercard a anuțat recent
creșterea limitei de tranzacționare contactless
în 30 de țări europene, inclusiv România, unde
nu mai este nevoie de introducerea PIN-ului
pentru sume de până la 200 lei.
Ca o concluzie, ar fi de subliniat evoluția
încurajatoare a plăților electronice în România,
ceea ce face pe unii specialiști în domeniu să
creadă că, pe termen mediu, țara noastră va
reuși să reducă decalajul față de piețele mai
dezvoltate din acest punct de vedere. Extinderea rețelei de acceptare va sta și pe viitor la
baza dezvoltării plăților electronice în
România, demers vizând în special orașele mici
și mediul rural. Totodată, este necesară intensi-
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ficarea utilizării cardurilor la comercianți, un
număr din ce în ce mai mare acceptând deja
plata cu cardul, telefonul mobil, cu alte
accesorii inteligente precum ceasul sau brățara.

PsD 2 în românia
La sfârșitul anului trecut, urmau să intre 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. “Atât legiuitorul,
cât și instituțiile financiar–bancare 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 dintre motivele pentru care Autoritatea
Bancară Europeană și BNR au permis pentru
România o flexibilitate de un an (până în
decembrie 2020) în implementarea Strong
Customer Authentication (SCA) 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”, declară Crina Nicolae,
Director Dezvoltare Carduri, ING Bank
România.
La rândul său, reprezentanta Visa în țara
noastră, Elena Ungureanu, subliniază: „Ne
așteptăm ca autentificarea biometrică să devină
tot mai importantă dacă luăm în considerare
cerințele cu privire la autentificarea strictă a
clienților, în conformitate cu PSD 2. Reglementările în vigoare obligă băncile să întreprindă verificări mai stricte ale plăților online
pentru a se asigura că acestea sunt efectuate de
deținătorul legitim al cardului, solicitând
clientului să-și confirme identitatea printr-o
dublă autentificare. Tehnologia de autentificare
biometrică îndeplinește criteriul SCA de dublă
verificare a identității consumatorului, deoarece
se realizează prin intermediul unui dispozitiv
înregistrat și conectat și un sistem biometric”.
Beneficiile aplicării PSD 2 sunt evidențiate
și de Cosmin Vladimirescu, Country Manager
România și Croația, Mastercard: „Directiva
PSD 2 este revoluționară și va genera, gradual,

„Payment Services Directive 2 vine în sprijinul consumatorilor prin
impunerea unui mediu securizat și prin introducerea posibilității de a ține
cont de preferințele clientului sau ale comerciantului. Transparentizarea
oricărei tranzacții financiare, impusă de PSD 2, aduce beneficii majore
întregului ecosistem, crescând încrederea tuturor celor implicați în utilizarea
instrumentelor de plată. Siguranța fiecărei plăți și posibilitatea unei abordări
personalizate vor ajuta atât consumatorul, dându-i încredere și confort, cât
și comerciantul, care va reuși să ofere o experință de plată mai bună, fără
întreruperi, ceea ce va genera un impact direct în volumul de vânzări”.

Gabriela nistor, Director General adjunct retail banking,
banca transilvania
schimbări majore pe piața serviciilor financiare.
Odată cu implementarea directivei, estimăm o
evoluție semnificativă a tehnologiei biometrice.
De altfel, autentificarea biometrică este soluția
optimă pentru verificarea identității pentru că
se bazează pe caracteristicile utilizatorului, pe
prezența și participarea sa activă pentru
aprobarea unei tranzacții. Cu alte cuvinte,
biometria este cea mai rapidă, ușoară și
prietenoasă metodă de autentificare pentru
consumatori, cu potențial imens de reducere a
nivelului de fraudă online”.
Băncile locale mari se pregătesc de mai
multă vreme pentru trecerea la PSD 2 dar
procesul e departe de a fi încheiat. „Piața din
România este încă în curs de implementare și
finalizare a soluțiilor ce asigură respectarea
prevederilor din directiva PSD 2 și a standardelor tehnice de reglementare pentru
autentificarea strictă a clienților. Încă din vara
anului trecut, atât media cât și instituțiile de
plată (inclusiv BRD) au început procesul de
informare a consumatorilor cu privire la
modificările de reglementare, însă cum stadiul
de adopție la nivel de piață nu este avansat, nici
efectele nu au fost încă resimțite și nu au afectat
la scară largă experiența de plată. În opinia
noastră, procesul de informare și educare al
clienților trebuie continuat, fiind important să-i
pregătim pentru a-și însuși modificările, pentru
a conștientiza beneficiile și, evident, pentru a le
afecta cât mai puțin comportamentul de plată”,
comentează reprezentanți BRD.

banking de acasă
Deși actuala perioadă, atât de marcată de
pericolele pandemiei, ar trebui să determine toate
băncile și instituțiile financiare nebancare locale
să încurajeze în mod deposebit plățile online, în

practică lucrurile merg în virtutea inerției, fără
prea mari eforturi de comunicare din partea
multora dintre aceste instituții. O dovadă este și
aceea că relativ puține bănci au răspuns
demersului revistei noastre de a promova mai
insistent plățile electronice și beneficiile acestora
inclusiv în vreme de pandemie. Așa se face că
informațiile și comentariile de la bănci, inserate
de noi în lucrarea de față, sunt incomplete și, prin
urmare, promovează doar acele instituții
financiare care au dorit să comunice pe un subiect
de mare actualitate.
Banca Transilvania, cu un portofoliu de
4,1 mil. de carduri în circulație, rămâne în
prima linie a serviciilor financiare locale cu
oferta sa de produse și servicii destinate
mediului virtual. Aplicațiile sale digitale
Internet/Mobile Banking și BT Pay, cu ajutorul
cărora clienții își pot rezolva diverse nevoi, au
cunoscut în primele luni din 2020 un grad de
utilizare mult sporit. „Mesajele și acțiunile
băncii în această perioadă au fost pentru a
susține clienții din toate punctele de vedere,
inclusiv cu alternative de banking online/selfbanking. Au crescut ponderea cumpărăturilor
online și numărul trasferurilor, inclusiv al celor
efectuate prin BT Pay”, precizează Gabriela
Nistor, Director General Adjunct Retail
Banking, BT. În afară de funcționalitatea
plăților, banca a venit în această perioadă cu o
serie de măsuri concrete: extinderea perioadei
de grație cu două luni la cardurile de credit,
pentru a evita deplasarea clienților la bancă sau
la terminale, posibilitatea de a utiliza noul card
în varianta digitală în aplicația BT Pay,
activarea cardurilor fără a merge la un ATM al
băncii, lansarea NEOcont – cont BT pentru
nonclienți persoane fizice, 100% online, fără
prezență la bancă - și a hub-ului online
#DirectlaTine, unde sunt promovați clienții din
categira întreprinderilor mici și mijlocii care
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„Vom continua implementarea strategiei noastre de digitalizare. Dorim
să permitem clienților interacțiuni și operațiuni financiar-bancare cât
mai multe și cât mai la îndemână prin intermediul telefonului mobil. În
prima parte a acestui an, am comunicat deja câteva astfel de inițiative,
între care implementarea procesului de deschidere relație (cont bancar)
complet online prin intermediul aplicației ING Home’ Bank instalată pe
telefonul mobil și Alerte Push îmbunătățite la orice tranzacție”.

crina nicolae, Director Dezvoltare carduri,
inG bank românia
livrează bunuri, în scopul de a-i aduce mai
aproape de cumpărători.
La mijlocul lui aprilie a.c., banca a venit cu
noi opțiuni pentru serviciul BT Pay legate de
banking-ul de acasă, utile gestionării banilor și
cardurilor. Mai precis, clienții BT pot adăuga în
aplicație inclusiv carduri emise în România de
alte bănci și de fintech-uri (pentru a realiza
transferuri de bani între cardurile BT adăugate
în aplicație sau pe baza numărului de telefon
către cardurile BT ale altor utilizatori BT Pay),
pot folosi cardurile BT în format digital înainte
de a intra în posesia celor fizice (cardul digital
este echivalentul celui fizic și poate fi folosit la
cumpărături contactless și online) și au acces la
informații despre fiecare card în parte, necesare
în cazul plăților online. Pentru fiecare card BT
adăugat în BT Pay apar inclusiv detalii precum
număr, data expirării și CVV – codul din trei
cifre care apare pe spatele cardului fizic. Cu BT
Pay pot fi retrași bani cu telefonul de la toate
bancomatele BT. Persoanele fizice pot deschide
100% cont curent la BT prin NEOcont și solicita
un card de debit. Prin descărcarea pe telefon a

aplicației BT Pay, clienții au posibilitatea de a
folosi cardul digital care apare în aplicație
înainte de a-l primi prin curier pe cel fizic.
Banca Transilvania rămâne lider pe piața
locală a cardurilor (cu 4.107.800 unități, la
sfârșitul anului trecut), în 2019 înregistrând 278
milioane de tranzacții cu cardurile sale, din care
22 milioane cu cardurile BT de credit. Peste
30.000 de comercianți și 50.000 de locații fizice
și magazine online sunt conectate la serviciile
de acceptare BT. De asemenea, 12.000 de
comercianți fac parte din programul de
loialitate STAR, destinat clienților BT care au
card de cumpărături (în prezent, peste 500.000
de persoane fizice și juridice).

semnătura electronică
avansată - o prioritate

Ca număr total de carduri valide emise,
poziția secundă în piață revine BRD, cu 2,5 mil.
unități la sfârșitul lui 2019. Numărul total de
tranzacții realizate anul trecut cu acestea a fost

de aproape 145 milioane. Prin comparație cu
situația din 2018, se constată că, la aproximativ
același număr de carduri, anul trecut a crescut
gradul de tranzacționare. Față de principalul său
competitor – Raiffeisen Bank, care se apropie de
același număr de carduri, BRD are în continuare
de recuperat la capitolul carduri de credit. „În
perioada pandemiei, atât numărul plăților
efectuate în mediul online, cât și contactless prin
intermediul cardurilor au crescut considerabil
ceea ce indică un comportament de plată adaptat
situației”, ne-au precizat reprezentanți BRD. Pe
lângă plățile online cu cardul, aceștia recomandă
folosirea serviciilor digitale de plată MYBRD
Mobile și MyBRD Net, cu zero cost lunar de
administrare și zero comision pentru transferuri
naționale și internaționale în zona SEPA, în lei și
euro, în perioada de până la 16 iunie 2020. BRD
susține demersul ARB privind necesitatea
legiferării în România a semnăturii electronice
avansate având în vedere că „băncile în general
au cele mai înalte standarde de cunoaștere a
clientelei și au implementat deja semnătura
electronică avansată în sistemele de mobile și
internet banking. Astfel, nu ar mai fi necesară
echiparea clienților cu certificate calificate (care
implică un proces distinct de cunoaștere a
clientelei și interfațarea cu un furnizor de servicii
de încredere) și, implicit, costurile asociate
acesteia, care nu sunt neglijabile” menționeză
aceleași surse BRD.
Tot din grupul BRD, se cuvine a fi
menționată instituția financiară nebancară BRD
Finance, cu un portofoliu reprezentativ de
carduri de credit, folosite intensiv la cumpărături, direct la locul de vânzare, în rețeaua de
comercianți parteneri.

informații priVind piața Cardurilor
Banca
Banca Tranasilvania
BRD

Raiffeisen Bank***
ING Bank România
CEC Bank

Număr total carduri*
la
31.12.2019

la
31.12.2018

2.524.392

2.561.838

4.107.800
2.487.266
2.201.345
1.028.713

Număr carduri noi emise în Număr carduri de credit
2019

2018

3.306.000

868.000

716.000

2.451.275

596.626

470.421

1.911.747
1.022.039

531.163
998.698
n/a

546.459
1.028.486
n/a

la
la
31.12.2019 31.12.2018
520.600

409.000

527.764

502.566

53.105

48.825

120.477
146.203

98.210

130.749

Număr total tranzacții**
realizate în

Număr carduri de debit
la
31.12.2019

la
31.12.2018

2.403.915

2.463.628

3.587.200
1.959.502
2.055.142
975.608

2019

2018

2.987.000

278.122.300

191.983.000

1.949.709

170.682.498

139.843.228

1.780.998
973.214

144.489.428
241.926.550
40.000.000

*valide, în circulație **cu cardurile băncii respective ***din cadruile noi emise de bancă în 2019, 495.821 au fost de debit, iar 100.805 de credit

*** din numărul total de tranzacții la nivel de bancă, 153.278.960 au fost realizate anul trecut cu carduri de debit, iar 17.403.538 cu carduri de credit
*** în 2018, din numărul total de tranzacții înregistrate de bancă, 124.133.522 au fost cu carduri de debit, iar 15.709.706 cu carduri de credit

125.226.623
184.722.917
32.000.000
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cardul de credit,
poziționare pe piață
Pe segmentul cardurilor de credit,
Raiffeisen Bank își menține prima poziție din
piață, cu 527.764 de unități, la sârșitul anului
trecut, urmată de Banca Transilvania, cu
520.600, conform cifrelor primite la redacție.
Întregul portofoliu de carduri ale băncii era de
1,9 milioane de unități. În același timp, anul
trecut, numărul tranzacțiilor cu cardurile RZB
de debit a crescut cu circa 23% și a fost
înregistrat un salt de peste 60% a tranzacțiilor
e-commerce. În 2019, au fost lansate pentru
clienții băncii plățile cu telefonul și cu ceasul
prin RaiPay (Android), Apple Pay (iOS) și
Garmin Pay. „Peste 100.000 de clienți se
bucură în prezent de plățile cu telefonul și cu
ceasul prin orice card emis de bancă, de credit
sau de debit, Mastercard sau Visa. În plus,
clienții noștri pot plăti și în rate fără dobândă
prin Rai Pay, Apple Pay sau Garmin Pay și un
card de credit, la magazinele partenere
Multishop. De asemenea, în contexul digitalizării și al protejării mediului, am înlocuit
transmiterea PIN-ului pe hârtie cu cea prin
SMS, odată cu emiterea de carduri instant de
debit și de credit pentru persoane fizice. Vom
continua să creștem numărul de utilizatori
activi de carduri, prin simplificarea procesului
de achiziție și diversificarea beneficiilor oferite
mai ales prin canale digitale. De asemenea,
vom impulsiona și mai mult tranzacționarea
non cash”, informează Mihai Negulescu,
Director Carduri, Raiffeisen Bank.
O bună poziționare pe piață are la rândul
său BNP Parisbas Personal Finance, care în
momentul în care fosta instituție financiară
nebancară Cetelem a devenit această bancă a
fost transmis și un cuprinzător portofoliu de
carduri de credit, al doilea ca mărime după cel
deținut la acea vreme de Raiffeisen Bank.
Astfel, BNP Paribas Personal Finance avea la
mijlocul lui 2018 un portofoliu de carduri de
credit de circa 470.000 de unități.

servicii în mediul digital

Operațiunile bancare digitale sunt în
continuare indisolubil legate de numele ING
Bank România, instituție financiară cu un
portofoliu de peste 2,2 mil. carduri active și cu
un serviciu Home’ Bank responsabil pentru

„Cardurile reprezintă, pentru moment, sigura cheie de accesare a
soluțiilor self-banking de tip ATM și MFM. De anul trecut, odată cu
lansarea soluției de mobile banking Noul Smart Mobile, clienții au
posibilitatea de a bloca și de a reemite cardurile direct din aplicație.
Aceste funcționalități se adaugă celor existente, ca de exemplu:
vizualizarea sodului, a istoricului de tranzacții, rambursarea sumelor
utilizate din cardul de credit, posibilitatea de generare a unor confirmări
de plată, a extrasului de cont și a raportului de activitate aferent cardului
de credit. Odată cu trecerea la PSD 2, așteptarea noastră este ca în
viitorul apropiat clienții să aibă posibilitatea să acceseze cu ușurință
informații referitoare la toate conturile curente deținute la mai multe
bănci într-o singură aplicație.”

Mihai negulescu, Director carduri, raiffeisen bank
98% din interacțiunile bancă-client, dintre care
peste 90% de pe telefonul mobil.
„În ceea ce privește plățile e-commerce, în
luna martie a.c., spre exemplu, față de
februarie 2020, numărul tranzacțiilor a rămas
stabil, dar am observat o creștere cu 12% a
valorii acestora. Pe segmentul plăților cu
telefonul mobil (ING Pay sau Apple Pay), am
înregistrat o ușoară creștere (7%) a numărului
de clienți care au efectuat cel puțin o plată și
majorarea cu aproximativ 40% a valorii medii
pe tranzacție. Observăm că suma medie pe
tranzacție a crescut pe toate canalele, însă
ierarhia soluțiilor de plată nu s-a modificat.
Astfel, în funcție de numărul de tranzacții,
ordinea arată în felul următor: operațiuni
efectuate cu cardul la POS, operațiuni
e-commerce, tranzacții la ATM și plăți mobile
(ING Pay și Apple Pay). Circa 90% din
tranzacțiile efectuate cu cardul la POS rămân,
în continuare, contactless, ca și înainte de
contextul generat de COVID-19. Ca o trăsătură
generală a activității sale, ING Bank a încurajat
întotdeauna operațiunile financiare în mediul
digital”, precizează Crina Nicolae. În 2019, au
fost înregistrați peste 1 milion de utilizatori
ING Home’ Bank, mai mult de 200.000 de
clienți ING au făcut plata cu telefonul, operațiunile e-commerce cu cardul au crescut cu
41%, iar 90% din tranzacțiile efectuate cu
cardul au fost contactless. Gradul de utilizare a
cardurilor ING a rămas unul peste media pieței
(mai mult de 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 bancomat). În pon-

derea tranzacțiilor cu cardul ING, se remarcă
creșterea operațiunilor e-commerce (41%
creștere anuală în 2019) și la POS (32% salt
anual).
Cardul și plățile electronice stau la baza
unui produs lansat în aprilie a.c. de ING Bank
România – Round Up, produs de economisire
pentru clienții care sunt și utilizatori de ING
Home’ Bank. Suma în lei plătită cu cardul de
debit, cu telefonul mobil la un POS sau online
va fi rotunjită până la următorul multiplu de 5.
Diferența va fi mutată din contul curent în cel
de economii sau într-un cont de economii nou,
creat online. Clientul are acces la economiile
sale în orice moment și poate transfera suma
economisită din contul de economii în cel
curent. Pentru economiile relizate, se acordă o
dobândă de 1% p.a. În crearea noului produs,
s-a plecat de la constatarea că toți clienții
efectuează plăți, dar doar o treime economisesc. Tot în luna aprilie a.c., a fost introdus
cursul de schimb personalizat pentru toți
clienții care încasează la ING un venit recurent
de minimum 700 lei și efectuează cel puțin o
plată pe lună sau care au opțiunea ING Gold.
De asemenea, s-a avut în vedere egalizarea
cursurilor valutare dintre tranzacțiile cu cardul
(POS sau online) și cele făcute prin
Home’ Bank (transfer bancar). Cursul personalizat se aplică pentru toate tranzacțiile care
implică schimb valutar, în limita cumulată de
10.000 lei pe lună calendaristică. Asta
înseamnă că, indiferent de ce cont sau card
folosești, indiferent de moneda folosită, ai un
curs de schimb mult mai bun. Peste limita
impusă, se aplică cursul standard. La plățile cu
cardul, se ia în considerare și cursul Visa, ceea
ce înseamnă că pentru tranzacții în dolari, lire,
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coroane daneze sau orice altă valută, folosind
cardul, conversia se face mai întâi în euro la
cursul Visa în momentul autorizării sumei și
apoi din euro în lei, la cursul ING de la
debitarea tranzacției.

Plăți cu telefonul
Pe parcursul anului 2019, CEC Bank a
lucrat la dezvoltarea și implementarea
aplicațiilor de tip portofel digital, ceea ce i-a
permis ca, în primele luni din 2020, să lanseze
noi aplicații digitale de plată cu cardul. Una
dintre acestea, CEC Pay, permite efectuarea de
plăți contactless și este destinată deținătorilor
de telefoane mobile cu sistem de operare
Android și/sau prin intermediul dispozitivelor
inteligente tip Garmin și Fitbit. De asemenea,
banca a pus la punct transferul de bani de pe
mobil între carduri bancare emise de bănci
diferite cu ajutorul aplicației Card2Card,
disponibilă atât pentru dispozitive Apple, cât și
cu sistem de operare Android. Aceasta poate fi
accesată prin aplicația dedicată Card2Card
Transfer, sub forma unui portofel
digital.Transferurile de bani prin intermediul
Card2Card Transfer permit utilizatorilor de
carduri bancare să inițieze trimiteri de bani,
solicitări de bani către/de la numere de telefon
editate de utilizator, care sunt/nu sunt salvate în
agenda telefonului. Se pot astfel transfera rapid
sume de bani în lei și euro din/către carduri
emise de instituții financiar – bancare din
România și din strainătate (Italia, Spania,
Franța, Germania, Marea Britanie, Scoția,
Irlanda, Țara Galilor, Olanda, Belgia, Suedia,
Norvegia, Danemarca, Finlanda, Austria).
În 2019, CEC Bank a înregistrat o creștere
cu 25% a numărului de tranzacții cu cardul și cu
20% a volumelor operațiunilor de profil, în
condițiile unui portofoliu de carduri relativ
stabil. La finalul anului trecut, banca avea în
portofoliu peste 1 milion de carduri active, prin
intermediul acestora fiind realizate, în 2019, 40
de milioane de tranzacții (față de 32 millioane,
în 2018). Rețeaua băncii cuprindea la începutul
acestui an 1.222 ATM-uri, 1.042 echipamente
POS instalate la ghișeele proprii, un număr
semnificativ de bancomate și POS-uri în
mediul rural și aproape 6.300 de echipamente
POS la comercianți mici și mijlocii.
„Pe parcursul anului trecut, banca noastră
a implementat mai multe proiecte în domeniul
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„CEC Bank colaborează cu BNR, Asociația Română a Băncilor (ARB) și
cu autoritățile naționale implicate în combaterea fraudelor în domeniul
plăților cu carduri fiind reprezentant activ în cadrul comitetelor și grupurilor
de lucru specifice existente în ARB, dar și din cadrul asociațiilor
internaționale, în calitate de membru ARB. De asemenea, banca
monitorizează atent evoluțiile fenomenului infracțional la nivel național și
internațional și își adaptează continuu, atât parametrii de monitorizare a
tranzacțiilor pe card, cât și procesul decizional, cu suportul procesatorului
și organizațiilor de carduri, astfel încât să limiteze/diminueze numărul și
valoarea tranzacțiilor neautorizate de către utilizatorii de card”.

Mihaela bujac, Director, Direcția carduri, cec bank
cardurilor - de la instalarea de echipamente
ATM multifuncționale, la dezvoltarea
portofoliului de servicii digitale. De asemenea,
serviciile pentru deținătorii de card au fost
diversificate, aceștia având posibilitatea de a
primi codul PIN al cardului prin SMS și de a
activa sau dezactiva funcția contactless la
ATM-urile din rețeaua proprie. În viitor, avem
în vedere extinderea gamei de operațiuni și
servicii ce pot fi accesate prin intermediul
ATM-urilor inteligente, astfel încât să poată fi
realizate inclusiv plăți intrabancare și
interbancare, plăți de facturi pe baza codului de
bare și prin carduri emise de alte bănci ș.a”,
informează Mihaela Bujac, Director, Direcția
Carduri în cadrul CEC Bank. Legat de preverile
directivei PSD 2, banca pe care o reprezintă a
trecut la limitarea numărului de tranzacții
consecutive contactless la comercianți pentru
care nu e necesară introducerea codului PIN și
a setat limite valorice pentru acestea, ceea ce
conferă un plus de siguranță efectuării plăților.
De asemenea, se află în curs de implementare
mecanismele de autentificare strictă a tranzacțiilor prin card, conform PSD 2.
În seria primilor 5-6 jucători majori de pe
piața cardurilor din România, probabil că a
rămas și BCR, bancă de la care nu am primit
răspunsul solicitat pentru analiza de față.
Ultima dată când revista noastră a primit
informații statistice de la BCR a fost la finalul
primului trimestru din 2017 (2.237.407 carduri
active, multe dintre acestea carduri de salarii).
În comunicatul de presă privind rezultatele
BCR pentru 2019 se află o singură mențiune
privind domeniul analizat: 26.200 carduri de
credit furnizate anul trecut de bancă în baza
parteneriatului încheiat cu IKEA. La profiul
BCR se menționează că banca dispune de cea
mai mare rețea națională de ATM-uri (2.000 de
bancomate) și 15.300 de POS-uri. În martie

a.c., BCR și Metrorex au finalizat
implementarea noii soluții de plată cu cardul
contactless în toate stațiile de metrou din
București. BCR este prezentă în alte 12 orașe
cu soluția de plată contactless direct în
mijloacele de transport cu orice card
Mastercard sau Visa, emis oriunde în lume.

concluzii
O caracteristică a pieței locale este aceea
că, în ultimii patru ani, valoarea tranzacțiilor cu
cardurile de credit s-a dublat, potrivit BNR.
Numărul tranzacțiilor de plată cu cardurile de
credit a ajuns la peste 22 milioane, în
decembrie 2019, față de 11 milioane, în
decembrie 2015. Valoarea tranzacțiilor cu
cardurile de credit s-a dublat, ajungând la
sfârșitul anului trecut la peste 4 miliarde lei. În
România, a fost depășit pragul de 3 milioane de
carduri de credit utilizate, în ultimii patru ani
numărul acestora crescând cu 547.849 unități.
La sfârșitul anului trecut, din cele 18 milioane
de carduri aflate în circulație, emise de băncile
din România, ponderea cardurilor de credit era
de 16,5%. Concret, România are mai puțin de
un card bancar pe cap de locuitor. Legat de
cardurile de credit, ponderea este de 0,15
carduri pe locuitor, ceea ce reprezintă, evident,
extrem de puțin.
O carență a statisticii oferite de BNR
continuă să fie aceea că cifrele publicate de
banca centrală reprezintă piața cardurilor la
global, banci și instituții financiare nebancare,
în condițiile în care produsele și serviciile pe
card au în continuare caracteristici distincte
pentru cele două categorii de emitenți.
coralia Popescu
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În rOMÂnia,

peste 2,3 mil. de plăți electronice pe zi
interviu cu elena unGureanu, country Manager românia în cadrul visa
conform celor mai noi date statistice, românia se situează pe primul loc în Europa în privința adopției plăților
mobile. până în prezent, peste un milion de carduri visa emise de băncile din românia au fost înregistrate
într-un portofel mobil. În timp ce în marile orașe din țara noastră infrastructura de plăți mobile este bine pusă
la punct la ora actuală, în localitățile mici și în mediul rural situația este cu totul alta, indicând un număr redus
de plăți electronice și o preponderență a numerarului. o situație de criză precum cea actuală ne arată, odată
în plus, cât de utile sunt plățile electronice, cu condiția să existe o infrastructură specifică generalizată și o
educație financiară corespunzătoare la nivel de consumator. despre evoluția plăților electronice la nivel local
de-a lungul ultimului an ne vorbește în cele ce urmează Elena ungureanu, country manager românia în
cadrul visa.

cum ați caracteriza evoluția plăților cu
cardul în românia în ultimul an și prin ce
anume s-au distins acestea, ca ofertă
bancară și nebancară locală, rețea
națională de acceptare, noi segmente
pentru derularea plății cu cardul, dar și din
punct de vedere al migrării plăților
dinspre plastic spre digital?

Anul 2019 a reconfirmat tendința clară de
migrare dinspre numerar spre plățile
electronice la care asistăm de mai mulți ani în
România, prin creșterea mult mai rapidă a
plăților comparativ cu retragerile de numerar.
Valoarea totală a plăților cu cardul a crescut cu
31% în 2019, comparativ cu un avans de 12%
în cazul retragerilor de la bancomat, potrivit
datelor agregate de la BNR. Mai exact,
valoarea totală a plăților electronice s-a ridicat
la 109 miliarde lei în 2019 (aproximativ 10%
din PIB-ul țării), în timp ce retragerile de
numerar au însemnat 221 miliarde lei. Plățile
au ajuns astfel la aproape o treime din sumele
totale rulate pe carduri, însă dacă ne referim la
numărul de tranzacții, observăm că trei sferturi
sunt plăți electronice în magazine sau online.
Aceste date ne arată clar că tot mai mulți
români au renunțat să mai achite în numerar
cumpărăturile zilnice de mică valoare.
Numărul total de carduri în circulație din
România a crescut cu 5% în 2019, însă de

remarcat este creșterea mai rapidă, de 8%, a
numărului de carduri active, potrivit datelor
BNR. Numărul total de carduri active a ajuns
la 14,3 milioane de unități la finalul lunii
decembrie 2019, evoluție determinată de
extinderea rețelei de acceptare, de adoptarea pe
scară largă a tehnologiei contactless și de
eforturile pe care le-am depus împreună cu
băncile partenere pentru a face cunoscute
avantajele plăților cu cardul în rândul
consumatorilor.Visa a derulat de-a lungul
ultimilor ani campanii de educație adresate
consumatorilor care nu obișnuiesc să plătească
cu cardul și vom continua eforturile în această
direcție.
Un alt punct de susținere a creșterii pieței
a fost extinderea rețelei de acceptare. Peste
25.000 de terminale POS noi au fost instalate
anul trecut. Numărul terminalelor de plată a
crescut cu peste 70% în ultimii cinci ani și am
ajuns astfel la 110 POS-uri/10.000 de locuitori,
dar în continuare se menține o diferență
semnificativă față de media europeană, de 330
POS-uri/10.000 de locuitori, potrivit calculelor
efectuate pe baza datelor publicate de BNR și
Banca Centrală Europeană.
Când vorbim despre evoluția pieței de plăți
electronice pe termen mai lung, este
încurajator să vedem că plățile electronice au
crescut mai mult decât dublu în doar trei ani
(din 2016 până în 2019), un ritm de aproape

trei ori mai rapid în comparație cu ritmul de
creștere a retragerilor de numerar. De fapt,
înregistrăm în prezent mai mult de 2,3
milioane de plăți electronice pe zi și o valoare
zilnică de 260 milioane lei.
În ceea ce privește trecerea de la plastic la
digital, suntem încântați să vedem că românii
au adoptat cu interes plățile contactless și ne
așteptăm la aceeași evoluție și în cazul plăților
cu telefonul mobil. În acest moment, patru din
cinci carduri Visa din România pot fi introduse
într-un portofel electronic, permițând astfel
românilor să aibă experiența plăților sigure și
confortabile cu orice dispozitiv conectat,
precum telefoane, tablete, dispozitive portabile,
chiar și automobile sau electrocasnice.
Plățile mobile cu Visa înregistrează un ritm
mediu de creștere de circa 10% pe lună, iar
Visa încheie constant noi parteneriate pentru
extinderea plăților digitale. În doi ani de zile au
fost lansate pe piață nu mai puțin de nouă
programe de plată cu telefonul mobil care
folosesc tehnologia de tokenizare Visa, precum
BT Pay, ING Pay, George Pay, RaiPay, CEC
Pay, Orange Pay, Apple Pay, Garmin Pay și
Fitbit Pay. Mai mult de una din zece plăți Visa
în magazine este realizată prin intermediul
portofelelor digitale, ceea ce poziționează
România pe primul loc în Europa în privința
adopției plăților mobile. Până acum, peste un
milion de carduri Visa emise de băncile din
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pentru plata cu cardul la cumpărături, bugetul
personal este mereu sub control cu servicii ca
SMS Alert, Internet & Mobile banking, iar în
mediul online plățile cu cardul sunt protejate
Rezultatele au fost excelente până acum, având
în vedere că mesajele campaniei noastre au
ajuns la milioane de români, ceea ce ne
motivează să continuăm astfel de inițiative și
pe viitor.
cum s-a implicat visa românia în procesul
de inovație în materie de plăți cu cardul, în
general al plăților electronice efectuate de
români?

România au fost înregistrate într-un portofel
mobil.
În concluzie, evoluția plăților electronice
este încurajatoare și ne determină să credem
că, pe termen mediu, România va reuși să
reducă decalajul față de piețele mai dezvoltate.
Extinderea rețelei de acceptare este cheia
dezvoltării plăților electronice în România în
următorii ani, iar accentul trebuie pus pe
dezvoltarea acesteia în orașele mici și în
mediul rural și, în egală măsură, și pe
intensificarea utilizării cardurilor la
comercianți care deja acceptă plata cu cardul,
telefonul mobil, ceasul sau brățara.
În ce mod ați abordat în ultima perioadă
segmentul consumatorilor români care nu
au plătit niciodată cu cardul sau al celor
pentru care cardul nu a intrat încă în rutina
zilnică de plăți?

Anul trecut, am derulat mai multe acțiuni
de comunicare prin care ne-am adresat
categoriilor de consumatori mai puțin
informați și am încercat să înțelegem care sunt
temerile lor privind siguranța plăților cu
cardul la cumpărături, atât în magazinele
fizice, cât și online. Ca să demonstrăm că
aceste frici sunt de fapt nejustificate, am pornit
o amplă campanie educațională, desfășurată cu
ocazia sărbătorilor de Paște și de Crăciun, care
a avut și o componentă promoțională la final.
Scopul acesteia din urmă a fost de a încuraja
prima tranzacție cu cardul, în cazul celor care
nu au făcut niciodată o asemenea plată și de
a-i impulsiona în general pe deținătorii de
carduri să își folosească cât mai des cardurile
la cumpărături. În cadrul acestui demers, neam propus să explicăm pe înțelesul tuturor cât
de sigure sunt plățile cu cardul și avantajele lor,
venind cu argumente precum: 0% comision

În afară de programele de plăți mobile la
care lucrăm constant împreună cu partenerii
noștri locali, Visa a lansat anul trecut, în
România, mai multe soluții de plată, unele
dintre acestea în premieră europeană. Spre
exemplu, serviciul de plăți în timp real Visa
Direct, prin care clienții își pot primi instant
banii înapoi atunci când returnează produse
sau servicii achiziționate cu cardul online.
Primul comerciant din Europa care a
implementat serviciul Visa Direct este din
România, respectiv un mare retailer online de
pe piața locală.
Pentru consumatori este o modalitate mult
mai rapidă de a-și primi banii înapoi, în cazul
returnării produselor cumpărate de la magazinele online, iar pentru comercianți este un
avantaj concurențial important și un mod de
optimizare a operațiunilor de back-office,
demonstrând încă o dată avantajele incontestabile ale tranzacțiilor electronice efectuate
prin intermediul cardurilor. Consumatorii care
plătesc online beneficiază, de asemenea, de
acces rapid și în deplină siguranță la contul lor
bancar oriunde, oricând și fără costuri
suplimentare, în timp ce plata în numerar
presupune timp suplimentar pentru retragerea
banilor de la ATM.
Consumatorii din România au fost, de
asemenea, primii din Europa continentală care
au beneficiat de notificarea multisenzorială
Visa disponibilă în aplicația Pago, care semnalizează vizual, auditiv și tactil atunci când
realizează o plată cu cardul Visa. Tehnologia
dezvoltată de Visa cuprinde o serie de elemente, precum sunet, animație și vibrație,
adaptate pentru mediul online, dispozitive
mobile (smartphone, tabletă sau ceas) și puncte
de vânzare din magazinele tradiționale, care îi
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ajută pe deținătorii de carduri Visa să recunoască mai ușor când plata este efectuată,
indiferent de dispozitivul folosit. Clienții Pago
își pot înrola cardurile Visa în aplicație și
achita facturi sau alte tipuri de servicii la peste
240 de furnizori cu o atingere a ecranului sau,
în mod automat, prin setarea de plăți recurente.
Lansarea recentă a plăților contactless cu
orice tip de card bancar în stațiile de metrou
din București este un alt proiect inovator
implementat de BCR și Metrorex, cu sprijinul
Visa. Această soluție va contribui la fluidizarea
traficului de călători, având în vedere că acum
pasagerii vor putea plăti contactless cu cardul
sau cu telefonul direct la turnicheți. Ușurința și
rapiditatea plăților contactless sunt mult
apreciate de deținătorii de carduri Visa din
România, care plătesc acum în mai mult de
nouă din zece cazuri contactless. În plus, îi
ajută pe operatorii de transport să scadă
costurile operaționale cu gestionarea numerarului.Totodată, în următoarea perioadă ne
dorim să îmbunătățim și mai mult experiența
de plată a călătorilor prin introducerea unor noi
soluții tehnice, utilizate la ora actuală în
sistemele de transport ale celor mai mari
capitale ale lumii.
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?

Autentificarea strictă a clienților (SCA)
conform Directivei privind Serviciile de Plăți
revizuite (PSD2) a fost gândită ca o protecție
suplimentară a modului în care se fac plățile pentru a garanta că plățile sunt făcute de către
posesorii legitimi ai cardurilor și nu constituie
obiectul unei fraude. Acesta este scopul tuturor
celor care sunt parte a ecosistemului de plăți.
Până acum, acest efort a fost o reușită. În
prezent, deși există mai mulți consumatori ca
niciodată care fac plăți electronice - nu doar cu
cardul, ci de pe o largă gamă de dispozitive, de
la smartphone la ceasuri și alte accesorii
inteligente - nivelul fraudei la nivel global este
în continuă scădere, fiind în prezent sub 0,1%.

Ne așteptăm ca autentificarea biometrică
să devină tot mai importantă dacă luăm în
considerare cerințele cu privire la autentificarea strictă a clienților, în conformitate cu
PSD2. Reglementările în vigoare obligă
băncile să întreprindă verificări mai stricte ale
plăților online pentru a se asigura că acestea
sunt efectuate de deținătorul legitim al cardului
– solicitând clientului să-și confirme identitatea printr-o dublă autentificare. Tehnologia
de autentificare biometrică îndeplinește criteriul SCA de dublă verificare a identității
consumatorului, deoarece se realizează prin
intermediul unui dispozitiv înregistrat și
conectat și un sistem biometric.
Scopul nostru este să îmbunătățim experiența de cumpărare a consumatorilor și, în
același timp, să creștem securitatea plăților.
Visa pune la dispoziția partenerilor săi o nouă
gamă de soluții care satisface cererea consumatorilor privind siguranța și controlul
banilor lor, ajutând în același timp comercianții
să respecte cerințele SCA. Spre exemplu,
oferim comercianților instrumentele prin care
pot valorifica la maximum relațiile strânse pe
care le-au construit cu clienții lor. Astfel,
comercianții vor putea oferi clienților posibilitatea de a-i identifica ca pe o sursă de
încredere, iar consumatorii vor beneficia de un
control sporit al securității lor în mediul online
și o experiență de checkout simplificată în
magazinele selectate.
Continuăm să lucrăm împreună cu clienții
noștri, cu partenerii și cu toți jucătorii din piață,
pentru a ne pregăti corespunzător în vederea
implementării reglementărilor privind autentificarea strictă a clienților.
cum s-au materializat directivele
strateguice ale visa în românia în primele
luni ale acestui an?

Ca priorități strategice pentru anul 2020,
ne propunem să continuăm parteneriatele pe
care le avem cu clienții tradiționali, să extindem colaborarea cu noii jucători în domeniul
plăților electronice și, în același timp, să mărim
rețeaua de acceptare a cardurilor prin valorificarea tuturor oportunităților din acest
domeniu.
Obiectivul principal este acela de a oferi în
permanență acces consumatorilor la o varietate
de modalități de plată electronică și de a
simplifica experiența de plată, astfel încât să

generăm preferință pentru plățile electronice,
în defavoarea plăților cu numerar. Practic,
vrem să colaborăm cu toți jucătorii din piață
pentru a stimula inovația în domeniul plăților
și pentru a găsi noi soluții la provocările
industriei. De aceea, la nivel global compania
noastră este un susținător constant al
companiilor fintech.
În România, am încheiat un parteneriat
strategic cu Orange Money pentru a oferi
consumatorilor români o gamă variată de
soluții de plată, care sunt rapide, sigure și
simple, precum o aplicație mobilă inovatoare,
card de debit fizic și virtual, plăți mobile NFC
prin smartphone și prin smartwatch. De asemenea, colaborăm cu Pago, aplicația care face
posibilă plata tuturor facturilor de utilități
dintr-un singur cont, și am încheiat un parteneriat strategic pe trei ani cu scopul dezvoltării funcționalităților existente și lansării
altora noi, precum plata taxelor și a impozitelor
și transferul de bani de pe orice card pe orice
card.
În plus, Visa investește în mod constant în
dezvoltarea unor noi soluții de transport care să
ofere consumatorilor o experiență îmbunătățită
de călătorie. Pe măsură ce populaţia urbană
creşte, transportul public este supus presiunii
de a deplasa cât mai mulţi oameni prin sistem,
cât mai rapid cu putinţă. În prezent, posibilitatea de a plăti contactless este posibilă la
metroul din București și în mijloacele de
transport în comun din alte 12 orașe, dintre
care Iași, Sibiu și Oradea. Tehnologia contactless îmbunătăţeşte experienţa celor care fac
naveta, prin reducerea timpului de aşteptare la
automatele de bilete, prin simplificarea
procesului de plată şi reducerea aglomeraţiei.
Tocmai de aceea, suntem încrezători că plățile
contactless vor fi extinse și în sistemele de
transport ale altor orașe mari din țară.
Eforturile pe care le-am depus de-a lungul
timpului în vederea stimulării plăților
electronice în detrimentul folosirii numerarului
dau rezultate, însă este nevoie în continuare de
efort susținut pentru a extinde accesul la plățile
electronice și a ajunge la populația nebancarizată. În timp ce adopția serviciilor de plăți
mobile este foarte mare în zonele urbane, acolo
unde infrastructura de plăți este contactless,
plățile cu cardurile în zona urbanului mic și în
cea rurală sunt mult mai reduse. De aceea,
împreună cu partenerii noștri lucrăm la
introducerea acelor soluții de acceptare care
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presupun investiții mai mici și care vor permite
consumatorilor să efectueze plăți cu orice card
bancar sau cu telefonul mobil. În esență, suntem
într-un stadiu destul de avansat pentru
introducerea soluțiilor care au la bază tehnologii
avansate ce permit înlocuirea terminalelor de
plată tradiționale cu smartphone-urile.
În ultimul an, visa s-a implicat la nivel
internațional în proiecte de combatere a
fraudelor în domeniul plăților cu carduri,
unul dintre acestea fiind parteneriatul
dintre visa cybersource și grupul
amadeus. care sunt cele mai noi informații
la nivel de visa legate de lupta sa împotriva
fraudelor, care afectează la ora actuală
experiența de plată în întreaga lume?

Cum spuneam, frauda la nivel global este
în continuare la cel mai scăzut nivel istoric
(mai puțin de o zecime dintr-un procent), la
care s-a menţinut timp de aproximativ un
deceniu. Frauda pe cardurile contactless în
Europa a scăzut ca pondere în totalul sumelor
cheltuite, în timp ce plățile efectuate cu acest
tip de carduri au crescut foarte rapid.

În România, în special, frauda este la un
nivel foarte redus – de circa cinci ori sub
media europeană. Conform unui studiu recent
al Băncii Centrale Europene, România
înregistrează una dintre cele mai scăzute rate
de fraudă din Europa, alături de Ungaria,
Grecia, Lituania și Polonia.
Compania noastră investește în securitatea
tranzacțiilor cu cardul în permanență, astfel
încât să ne asigurăm că, pe măsură ce
comerțul digital crește, putem continua să
protejăm fiecare plată procesată prin rețeaua
VisaNet.
Anul trecut, am lansat Centrul European
de Cyber Fusion, conceput pentru a ajuta Visa
să prevină, să detecteze, să răspundă și să
rezolve atacurile cibernetice. Experții în
domeniul securității cibernetice din cadrul
echipelor noastre de tehnologie descoperă
probleme informatice înainte ca acestea să-i
afecteze pe deținătorii de carduri.
Extinderea utilizării cardurilor cu cip la
nivel global face foarte dificil pentru infractori
să creeze carduri contrafăcute pe baza
numerelor de cont furate, pe care să le poată
utiliza în magazine.
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De asemenea, folosirea tehnologiei care
permite ascunderea numărului de card real
pentru plățile care se efectuează cu telefonul
mobil și cele unde cardul se stochează pentru
plăți online ulterioare înseamnă securitate
sporită și implicit încredere mai mare din
partea consumatorilor în aceste modalități de
plată.
Prin utilizarea de instrumente sofisticate de
analiză de date și prin monitorizarea riscurilor,
ne asigurăm că, atunci când cineva își
introduce datele cardului pe un site de comerț
electronic, acesta este titularul contului
respectiv și nu un infractor.
Folosind inteligența artificială, instrumentul nostru de gestionare a riscurilor Visa
Advanced Authorization (VAA) monitorizează
și evaluează autorizarea tranzacțiilor procesate
prin VisaNet pentru a ajuta instituțiile
financiare să identifice și să răspundă prompt
noilor scheme de fraudă. Datele noastre arată
că VAA a ajutat instituțiile financiare să
prevină fraude anuale estimate la aproximativ
25 miliarde de dolari la nivel global.
coralia Popescu

Acces extins lA plățile trAnsfrontAliere
În lumea conectată de astăzi, transferul banilor
ar trebui să ﬁe la fel de simplu de realizat de
către consumatori și ﬁrme ca trimiterea unui
mesaj text. Cu toate acestea, în multe cazuri,
consumatorii și ﬁrmele încă se bazează pe
procese învechite, pe suport de hârtie, care
implică taxe mari și folosirea numerarului,
pentru a trimite bani prietenilor, familiilor și
partenerilor de afaceri. Prin intermediul soluției
de plată în timp real, Visa Direct, care a
procesat 2 miliarde de tranzacții în ultimul an,
Visa colaborează cu parteneri și clienți din
întreaga lume pentru a simpliﬁca, digitaliza și
reduce costurile în zona plăților
transfrontaliere, plăți care înregistrează astăzi
o dezvoltare rapidă. La ﬁnalul anului trecut,
Visa anunța că TransferWise, companie globală
de tehnologie pentru plăți internaționale, oferă
clienților săi posibilitatea de a transfera bani în
timp real, rapid și în siguranță, pe carduri de
debit. Serviciul integrat, disponibil inițial în
Spania, a fost lansat și în România. În acest
proiect sunt incluse, de asemenea, Ungaria,

Cehia și Bulgaria. TransferWise permite
clienților o înțelegere clară a structurii
comisioanelor în avans, în condiții de
transparență în ceea ce privește costurile
asociate cu trimiterea și primirea de bani în și
din străinătate. TransferWise intenționează să
continue colaborarea cu Visa și să-și extindă
oferta, folosind Visa Direct în toată Europa și la
nivel global în 2020.
„Tehnologia ne aduce mai aproape, dar există
încă provocări pe care nu le-a rezolvatat atunci
când vorbim de persoane ﬁzice și ﬁrme mici
care transferă bani în întreaga lume.
Colaborarea cu TransferWise este cea mai
recentă inițiativă care vine în sprijinul
eforturilor Visa de a-i ajuta pe clienții noștri să
ofere posibilitatea persoanelor ﬁzice și
întreprinderilor mici să facă plăți
internaționale, rapid și sigur, prin intermediul
Visa Direct”, comentează Bill Sheley, SVP și
director global Visa Direct în cadrul Visa.
Visa colaborează cu instituții ﬁnanciare,
parteneri în domeniul tehnologiei și lideri pe

zona transferurilor de bani, printre care EMQ,
MoneyGram și Remitly, pentru a face disponibil
în întreaga lume serviciul Visa Direct - care
permite transferul de bani direct în contul
bancar al beneﬁciarului asociat la cardul de
debit, în peste 200 de țări - printr-un singur
punct de conectare.
„TransferWise își propune să permită
transferurile de bani în întreaga lume într-un
mod eﬁcient, rapid și transparent. Integrarea
Visa Direct simpliﬁcă și mai mult procedura de
transfer și ne aduce cu un pas mai aproape de
realizarea misiunii noastre”, aﬁrmă Kristo
Käärmann, CEO și co-fondator al TransferWise.
Visa a achiziționat recent Earthport, una dintre
cele mai mari rețele independente ACH din
lume. Oferta cumulată, care va reuni
capacitățile existente ale Visa și ale rețelei
Earthport, va da clienților Visa Direct
posibilitatea de a trimite bani aproape oriunde
în lume, printr-o singură conexiune, elementcheie al obiectivului Visa la ora actuală.
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Să utilizăm tehnologia și expertiza
pentru a face plățile mai sigure,
mai simple și mai inteligente

interviu cu cosmin vlaDiMirescu,
country Manager românia și croația, Mastercard

Înclinațiile românilor pentru tehnologie și instrumentele inovative de plată vin în sprijinul operațiunilor
online, care se dovedesc atât de utile mai ales în actuala perioadă de pandemie, care a bulversat o lume
întreagă. plățile contactless au devenit deja familiare mai ales la oraș, la cumpărături în magazine, dar și în
unele piețe din țară sau la metroul bucureștean. mai nou, locuitorii capitalei pot achiziționa online titluri de
călătorie pentru transportul în comun de suprafață. dimensiunea reprezentativă a cotei de piață pe
segmentul cardurilor de credit, cardurilor premium , de masă și contactless a determinat recent mastercard
să ia decizia de a-și dezvolta activitățile din țara noastră. divizia sa de consultanță din românia – mastercard
advisors ar putea ajuunge, în cinci ani de acum încolo, la un colectiv de 85 de membri, față de cinci, în
prezent. mai multe informații legate de strategia de business pentru românia ne sunt oferite de cosmin
vladimirescu, country manager românia și croația, mastercard, într-un interviu acordat revistei noastre.
cum apreciați evoluția pieței cardurilor și
a plăților electronice din românia în 2019,
comparativ cu cea din 2018?

Potrivit raportului publicat de Banca
Națională a României, în decembrie 2018 erau
17.428.773 carduri pe piață, iar în decembrie
2019, numărul lor a ajuns la 18.246.752, ceea
ce înseamnă o creștere de 4,69% în decurs de
12 luni, fără cardurile de masă, dat fiind că
acestea nu sunt luate în calcul de BNR.
2019 a fost un an excelent pentru
Mastercard România. Trendul ascendent din
ultimii ani a fost determinat, pe de o parte, de
apetitul ridicat al românilor pentru tehnologie
și pentru instrumentele care îi ajută să
plătească sigur, simplu și rapid, iar pe de alta,
de numeroasele inițiative de accesibilizare
derulate anul trecut, de la introducerea plății
contactless în piețe din București, Sibiu, Iași și
Galați la lansarea Apple Pay, a plății contactless la metrou, direct la turnicheți, și lansarea
aplicației BPay, la începutul acestui an, prin
care călătorii pot achiziționa online titluri de
călătorie pentru transportul în comun de
suprafață din București.

Mastercard a menționat recent rezultatele
sale de business foarte bune înregistrate
în românia, ceea ce va conduce la
dezvoltarea activităților sale în țara
noastră. concret, ce anume credeți că a
determinat această apreciere?

Cota noastră de piață pe segmentul de
credit, alături de segmentele premium, carduri
de masă și contactless, ne asigură cele mai
tranzacționate portofolii. Rezultatul se datorează eforturilor echipei Mastercard care
lucrează alături de partenerii săi pentru a oferi
consumatorilor cea mai bună experiență de
plată, indiferent de loc sau context și, desigur,
servicii și produse inovatoare.
care considerați că au fost premierele de
menționat în materie de produse și servicii
pentru carduri și plăți electronice, oferite
anul trecut de bănci și ifn-uri,
în colaborare cu Mastercard?

Fără doar și poate, 2019 a fost un an
guvernat de inovație, educație și incluziune
financiară, astfel că și inițiativele, produsele și

serviciile lansate s-au subscris acestor
obiective. La începutul anului trecut lansam,
alături de UniCredit Bank, primul card de debit
de pe piața locală care poate fi utilizat și de
către copiii sub 14 ani, fiind adresat categoriei
de vârstă cuprinsă între 6 și 18 ani. Am
continuat împreună cu inițiativa “Blocul fără
cash – Vreau să plătesc și întreținerea cu
cardul!”, prin care plata cu cardul a întreținerii
a devenit posibilă pentru prima dată în
România.
Un moment care a contribuit la o
schimbare de paradigmă privind plățile mobile
a fost lansarea Apple Pay, un serviciu pe care
Mastercard l-a adus în România prin
intermediul partenerilor săi – BCR, Banca
Transilvania, Credit Europe Bank, Edenred,
Monese, OTP Bank, Raiffeisen Bank, Revolut,
UniCredit Bank și Sodexo – și care țintește
simplificarea și securizarea plăților mobile.
Totodată, așa cum aminteam anterior, am
reușit să introducem plata cu cardul atât într-o
serie de piețe din România, ajutând micii
producători să rămână relevanți într-un mediu
din ce în ce mai dinamic, cât și la turnicheții de
la metrou, un pas care aduce Bucureștiul mai
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aproape de un oraș inteligent și contribuie la
calitatea vieții cetățenilor și a celor care ne
vizitează.
care credeți că vor fi rezultatele pe plan
local ale intrării în vigoare a prevederilor
directivei europene Payment services
Directive 2?

Directiva PSD2 este revoluționară și va
genera, gradual, schimbări majore pentru piața
serviciilor financiare. Odată cu implementarea
directivei, care presupune noi reguli privind
autentificarea strictă a consumatorilor în online
(Strong Customer Autenthication) sau autentificare în doi factori, estimăm o evoluție
semnificativă a tehnologiei biometrice. De
altfel, autentificarea biometrică este soluția
optimă pentru verificarea identității pentru că
se bazează pe caracteristicile utilizatorului, pe

prezența și participarea sa activă pentru
aprobarea unei tranzacții. Cu alte cuvinte, biometria este cea mai rapidă, ușoară și prietenoasă metodă de autentificare pentru consumatori, cu un potențial imens de reducere a
nivelului de fraudă online.
ce obiective esențiale are Mastercard
pentru românia într-un an special precum
2020, în care lumea întreagă este greu
încercată de pandemie?

La modul general, continuăm direcțiile
strategice conturate anul trecut, prin care ne
propunem să construim un viitor mai bun, fie
că ne referim la siguranța, experiența sau sănătatea consumatorilor, fie la dezvoltarea incluziunii și educației financiare în România.
Recent, Mastercard a anunțat o investiție
de 125 milioane dolari alături de Fundația Bill
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& Melinda Gates și Wellcome în COVID-19
Therapeutics Accelerator, program global de
cercetare și dezvoltare care și-a propus să
identifice și să producă la scară largă vaccinuri
și tratamente pentru combaterea pandemiei.
Până acum, Universitatea Washington, Universitatea Oxford și Institutul La Jolla pentru
Imunologie au primit 20 de milioane dolari
pentru accelerarea investigațiilor medicale.
Totodată, am simțit că trebuie să ne
implicăm și în eforturile locale, așa că am decis
să ne alăturăm din nou Asociației Dăruiește
Viață, de această dată pentru a lupta împotriva
epidemiei din România, și am donat 100.000
euro pentru achiziționarea de echipamente
speciale, cu importanță crucială în asigurarea
îngrijirii adecvate pentru persoanele infectate.
De asemenea, sprijinim inițiativa #ACUM de
solidaritate pe două paliere, acțiune lansată de
restaurantul Kane din București: pe de-o parte,
aceasta vine în sprijinul industriei printr-un
mecanism care angrenează producători și
furnizori locali ce pot livra ingrediente în
această perioadă, precum și bucătari de la alte
restaurante care și-au suspendat temporar
activitatea; în același timp, inițiativa susține
medicii și personalul medical din prima linie
care luptă pentru combaterea virusului, cărora
le vom asigura gratuit minimum 5.000 de mese
calde în această perioadă. Mai mult, ne-am
alăturat inițiativei OMV Petrom de sprijinire a
cinci spitale din București și Ploiești prin
livrarea a 24.000 de pachete cu produse
alimentare Viva Lunch Box.
Totodată, misiunea noastră este să utilizăm
tehnologia și expertiza pentru a face plățile mai
sigure, mai simple și mai inteligente. Pentru a
îmbunătăți experiența de cumpărături, atât a
clienților cât și a comercianților, Mastercard a
anunțat recent creșterea limitei pentru tranzacții contactless în 30 de țări din Europa,
inclusiv România, unde nu mai este nevoie de
introducerea PIN-ului pentru sume de până la
200 lei. Mai mult, am anunțat alte două
noutăți: alături de phos, am lansat un proiectpilot pentru a introduce o soluție de plată
inovatoare, compatibilă cu dispozitivele mobile Android, care le permite micilor comercianți acceptarea plăților contactless fără
necesitatea unor echipamente suplimentare, iar
alături de Rakuten Viber am creat și introdus
pe piața locală Moneytou, serviciul de plată
peer-to-peer disponibil în aplicația de
mesagerie Viber.
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ce semnificații credeți că are faptul că
Mastercard europe planifică să-și extindă
divizia de consultață din românia –
Mastercard advisors – transformând-o
într-un hub regional în următorii ani?

Deși observăm potențialul uriaș al tinerilor
și absolvenților din România, am realizat că o
parte dintre ei nu au găsit încă un cadru optim
pentru valorificarea acestui potențial.
Mastercard - companie tehnologică internațională, cu o perspectivă amplă asupra
evoluției industriei globale de plăți - poate
asigura angajaților un volum considerabil de
cunoștințe astfel încât să fie formată o echipă
foarte competentă și competitivă, care le poate
oferi clienților Mastercard Advisors cele mai
bune servicii de consultanță. Prin acest demers,
ne propunem să aducem România în lumina
reflectoarelor drept exemplu de bune practici în
domeniu. Mastercard Advisors România este
încă la început, echipa având în prezent cinci
membri. Dacă piața va confirma potențialul de
recrutare la standardul stabilit, obiectivul nostru
este să urmăm un ritm de creștere accelerată și
să dublăm numărul angajaților până la finalul
acestui an, iar în cinci ani să ajungem la o
echipa formată din 85 de colegi.

În ce măsură Mastercard românia are în
vedere la ora actuală acțiuni de
combatere a fraudelor în domeniul
plăților cu cardul?

Siguranța și securitatea consumatorilor
este o prioritate permanentă pentru
Mastercard, deși fraudarea cardurilor nu este
un fenomen în România, rata fiind aici cea mai
scăzută dintre țările din Uniunea Europeană.
Potrivit ultimului raport lansat de BCE în
septembrie 2018, 0,005% din totalul
tranzacțiilor cu cardul s-au confruntat cu acest
tip de probleme. Procentul reprezintă cazurile
de fraudă reclamate, iar atunci când acest lucru
se întâmplă, posesorul cardului este
despăgubit. Însă, pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor consumatorilor noștri de confort și
certitudine că sunt protejați, Mastercard a
dezvoltat o serie de soluții menite să asigure un
nivel superior de securitate. Un astfel de
exemplu este Mastercard Identity Check,
versiunea îmbunătățită a SecureCode, care
presupune identificarea bazată pe cod unic,
recunoaștere facială, amprentă digitală sau alte
date biometrice și care oferă o siguranță sporită
împotriva utilizării neautorizate a cardurilor, în
cazul plăților online. Prin urmare, un card

pierdut sau furat nu poate fi folosit de către o
persoană neautorizată pentru cumpărături
online.
De asemenea, ne protejăm consumatorii
prin Garanția Zero Griji, aplicată la nivel
global, disponibilă pentru toate produsele
Mastercard. Prin aceasta, posesorul de card nu
va fi responsabil de tranzacțiile frauduloase
neautorizate dacă și-a luat toate măsurile de
securitate pentru a proteja cardul și anunță
rapid instituția emitentă despre furtul sau
pierderea cardului.
Mai mult, pentru a le oferi consumatorilor
un plus de protecție anti-fraudă, în urmă cu
cinci ani am introdus Mastercard Safety Net,
un instrument global care vine în completarea
instrumentelor și măsurilor de securitate
proprii băncilor. Soluția folosește algoritmi
sofisticați și monitorizează diferite canale și
zone geografice, oferind un nivel optim de
suport pentru fiecare partener și piață. Practic,
monitorizăm miliarde de tranzacții 24 de ore
pe zi, 7 zile pe săptămână, pentru a identifica
orice comportament neobișnuit sau potențial
atac, în unele cazuri chiar înaintea băncii sau a
procesatorului.
coralia Popescu

iMM-urile și plățile digitAle
Phos – soluție exclusiv software care
suplinește funcționalitatea POS-ului - și
Mastercard au participat la realizarea unui
proiect-pilot, lansat în martie a.c., ce oferă
întreprinderilor mici și mijlocii din România,
Marea Britanie, Germania și Bulgaria
posibilitatea de acceptare a plăților
contactless cu telefonul mobil. Proiectul
introduce o soluție de plată inovatoare,
compatibilă cu dispozitivele mobile Android,
care le permite micilor comercianți
acceptarea plăților contactless, fără
necesitatea unor echipamente suplimentare.
Comercianții micro, mici și mijlocii,
considerați coloana vertebrală a economiei
europene, au un mod de funcționare care, în
mod tradițional, presupune cu precădere
acceptarea plăților în numerar, modalitate
dovedită ca ﬁind nesigură și dezavantajoasă
din pricina costurilor ascunse și a problemelor
de securitate inerente. Prin acest parteneriat,

phos și Mastercard vin cu o soluție alternativă
pentru a permite IMM-urilor să accepte plăți
electronice. „Astăzi, clienții oricărei ﬁrme,
indiferent de mărimea acesteia, se așteaptă
să li se ofere posibilitatea de a plăti în orice
mod aleg. Libertatea de alegere a modalității
de plată a devenit fundamentală, fapt ce a
reprezentat o adevărată problemă pentru
afacerile mici. Soluția oferită de phos este
concepută special să se plieze pe nevoia de
ﬂexibilitate și de costuri accesibile a micilor
comercianți, oferindu-le oportunitatea de a se
folosi de o tehnologie deja disponibilă,
precum smartphone-ul, pentru a accepta, în
mod convenabil și sigur, plăți contactless”,
subliniază Cosmin Vladimirescu, Country
Manager România și Croația, Mastercard.
La rândul său, Antonina Martinova, cofondator phos, declară: „Terminalele POS
tradiționale răspund numai anumitor nevoi
ale micilor comercianți. Tocmai de aceea, ne-

am dorit să dezvoltăm o soluție optimă
pentru aceștia, indiferent de cerințele lor.Cu
ajutorul phos, aceste ﬁrme se pot folosi de
dispozitivele mobile de care dispun pentru a
accepta plăți contactless. Includerea ﬁrmelor
defavorizate din punct de vedere ﬁnanciar în
piața plăților digitale reprezintă o bornă
importantă în procesul de simpliﬁcare a
serviciilor ﬁnanciare, direcție pe care o
urmărim”.
Proiectul-pilot a beneﬁciat de sprijinul
Paynetics, o instutuție e-money cu licență
valabilă în Uniunea Europeană, în calitate de
bancă tutelară. Prin colaborarea cu
aproximativ 200 de IMM-uri din țările
participante – România, Marea Britanie,
Germania și Bulgaria– a fost facilitată
adaptarea acestei soluții de plată inovatoare
în conformitate cu realitatea condițiilor pieții
actuale. Aplicația phos este deja disponibilă în
magazinul GooglePlay.
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utilitatea plăților instant
În urmă cu un an, în 22 aprilie 2019, serviciul „plăți instant” era operaționalizat în românia de banca
transilvania și cEc bank, instituții de credit deschise către inovare, care au ales să adopte noul standard
de procesare a plăților de retail. la finalul anului trecut, libra internet bank și bcr s-au alăturat acestui
proiect, incluzând în ofertă plățile instant. așadar, anul trecut au fost făcuți în românia primii pași
în interconectarea bancară a plăților instant de retail, demers ce se dorește fi urmat în 2020 și de alte
instituții financiar-bancare locale.
În contextul situației generate de răspândirea COVID -19 și în România, serviciul
„Plăți Instant” și-a dovedit o dată în plus
utilitatea, atât din punct de vedere al lichidității
imediate (banii intră în cont în câteva secunde
de la realizarea transferului), cât și al funcționării non-stop, astfel încât pot fi realizate
cumpărături cu plata imediată, pot fi efectuate
diverse alte plăți sau trimiși bani. Dezvoltat de
TRANSFOND – operatorul Casei de
Compensare Automată a plăților interbancare,
în colaborare cu băncile comerciale, Asociația
Română a Băncilor și BNR, serviciul este
deja operațional de un an și asigură transferul
banilor (deocamdată lei), în mai puțin de zece
secunde, în condițiile în care valoarea individuală a unei plăți trebuie să fie sub 50.000
lei. Se apreciază că această nouă experiență în
efectuarea plăților a fost până acum bine
primită de clienți, schimbând semnificativ
banking-ul românesc în direcția digitală.
Serviciul de plăți instant poate fi folosit de
către clienții Băncii Transilvania, CEC Bank,
BCR și Libra Internet Bank, bănci care s-au
alăturat până acum acestui proiect. Alternativă
la sistemele tradiționale de plată – cash,

“Cota de piață după active a participanților la serviciul de Plăți
Instant (Banca Transilvania, CEC Bank, Libra Internet Bank și BCR)
însumează 40% din total sistem bancar, un procent foarte bun dacă
luăm în considerare adoptarea pe baze comerciale a unui serviciu
puternic inovator într-o piață relativ slab bancarizată și, prin urmare,
destul de îngustă”.

sabin carantină,
Director General, transfOnD
segment încă dominant în România, sau cu
cardul , serviciul de plăți în timp real poate fi
folosit doar de clienții băncilor menționate,
instituții care au aderat la această tehnologie,
după ce au trecut printr-o fază de pregătire și
testare, de implementare de aplicații specifice.
„ Avem încredere că gradul de acoperire a
pieței de către „Plățile Instant” va înregistra în
continuare o creștere importantă, dată fiind
utilitatea servicului în timpul pandemiei, dar
și faptul că administrarea acestuia în cadrul
băncii, după implementare, presupune un efort
operațional mai redus față de plățile tradi-

“Suntem mândri să oferim clienților noștri serviciul de Plăți Instant, în
completarea ecosistemului financiar digital disponibil prin aplicația
George. În 2020, servicii bancare moderne înseamnă rapiditate și
conveniență. Noi credem în platformele deschise și colaborare și suntem
convinși că cererea consumatorilor pentru astfel de plăți rapide, ce
conectează toate conturile bancare din România, indiferent de bancă, va
urma un trend puternic ascendent. Încrederea și deschiderea sunt
elemente esențiale ale noului banking”.

Marian ignat,
Director executiv Digital banking, bcr

ționale. Implementarea serviciului cunoaște o
amploare diferită în fiecare bancă însă,
ulterior, toate eforturile conduc la optimizarea
și simplificarea proceselor interne. Bazat pe
acest fapt, dar mai ales pe asigurarea fidelizării
clientelei bancare prin oferirea de servicii la
distanță performante și rapide, care reflectă
perfect vremurile în care trăim, încurajăm toate
băncile să adopte cât mai curând plățile
instant”, a declarat după primul an de funcționare a noului serviciu Sabin Carantină,
Director General, TRANSFOND. Așadar, ar fi
de dorit ca și în cazul plăților instant să crească
pe viitor gradul de acoperire a pieței locale,
proces realizat, probabil, gradual. Înainte de
izbucnirea pandemniei, o serie de alte bănci
comerciale de la noi se aflau în etapa finală de
înrolare în infrastructura pentru „Plăți Instant”
dar rămâne de văzut dacă, în noile condiții,
acestea nu-și vor schimba prioritățile ce țin de
propria strategie de piață. De menționat că
ritmul de adopție a plăților instant înainte de
COVID-19 a fost unul mai lent în toată
Uniunea Europeană, acest proiect suprapunându-se cu alte importante decizii precum
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conformarea la cerințele Directivei revizuite a
Serviciilor de Plăți - PSD2 sau trecerea la
standardul ISO 20022 în mesajele de plăți la
nivel internațional.
Actualul context creat de pandemie ar
putea favoriza într-un fel promovarea plăților
instant la nivel de piață. În vremurile distanțării
sociale, o astfel de soluție de plată, disponibilă
și în România neîntrerupt, deocamdată la
nivelul a patru bănci, se dovedește a fi mai
sigură decât numerarul și, prin urmare, mai
eficientă. Utilizatorului serviciului nu-i este
necesară achiziția sau instalarea unei aplicații
dedicate și nici înregistrarea într-o interfață
distinctă pentru plățile instant. Singura con-

diție pentru a beneficia de acestea, precizează
surse TRANSFOND, este ca serviciul să fie
oferit de către banca celui care inițiază plata și
de către banca beneficiarului plății, în special
prin platformele distincte de mobile și internet
banking.
Tot în 2019, TRANSFOND a finalizat
proiectul de dezvoltare a servicului „AliasPay”,
menit să faciliteze plățile cu dispozitive
mobile. Este vorba de un serviciu auxiliar
pentru infrastructura de plăți de retail, tradiționale sau în timp real. Noul serviciu este
menit să faciliteze plățile cu dispozitive mobile
prin utilizarea numărului de telefon al
destinatarului, în locul IBAN-ului acestuia.

“Serviciul Plăți Instant reprezintă un răspuns foarte bun la nevoile de
siguranță, rapiditate și mobilitate financiară ale clienților. De la aceste
exigențe am pornit și atunci când am decis să introducem acest serviciu
în mod gratuit, ca parte integrantă din oferta noastră standard pentru
persone fizice. Imediat și oricând, 24/7/365, sunt caracteristici perfect
corelate cu nivelul tehnologic actual și apreciate din plin de clienții
noștri persoane fizice, care pot efectua plăți instant către celelalte bănci
înrolate în acest sistem, direct din aplicațiile de internet și mobile
banking ale băncii”.

ionel umbreș,
Director General adjunct, libra internet bank
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„AliasPay” simplifică astfel procesul de
inițiere a unei plăți (printr-un canal alternativ,
de tip mobile banking) și facilitează obținerea
informațiilor referitoare la codul IBAN al
creditorului (mai precis codul IBAN și instituția Account Servicing Payment Service
Provider – ASPSP, unde acesta este deschis,
cunoscând, în limbaj de specialitate, un „alias”
sau „proxy”, cum ar fi numărul de telefonul
mobil sau adresa de e-mail).
Că este nevoie în România de proiecte
inovative în materie de plăți electronice este un
lucru de netăgăduit. Conform statisticilor Băncii
Centrale Europene (cele mai noi din 2018), în
România indicele privind media tranzacțiilor
electronice (cu ordin de plată și debit direct) pe
cap de locuitor era de peste șase ori mai mic
decât media din Uniunea Europeană, respectiv
15,5 operațiuni față de 96,3 – media UE.
Situația aceasta ține în continuare de gradul de
bancarizare redus din România. Faptul că există
local o întinsă zonă nebancarizată, cu precădere
în rural și mici localități urbane, indică un
potențial de creștere a pieței de plăți în
România. O astfel de oportunitate s-ar cuveni a
fi pe deplin valorificată.
coralia Popescu
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evoluția plăților electronice
este una pozitivă
interviu cu răzvan faer,
Președintele asociației de Plăți electronice din românia - aPerO
de la debutul pandemiei în țara noastră, plățile online și cele cu cardul la comercianți au fost pe un trend
crescător. saltul a fost semnificativ pentru plățile în mediul virtual, folosirea cardului la marii comercianți
înregistrând o frecvență mai mică de cumpărare dar o valoare mai mare a coșului de cumpărături. poziția
apEro în materie de plăți electronice la nivel local este sintetizată în cele ce urmează de răzvan faer,
președintele asociației.
În această perioadă de maximă
vulnerabilitate creată de pandemie,
ce recomandări face aPerO românilor
vizavi de oportunitatea folosirii plăților
electronice?

Recomandăm tuturor persoanelor efectuarea operațiunilor bancare, a cumpărăturilor,
precum și plata taxelor, impozitelor, utilităților
etc. pe cât posibil, prin intermediul mijloacelor
moderne de plată disponibile, precum cardurile, soluțiile de plată cu telefonul mobil sau
plățile prin internet banking. Aceste măsuri
sunt în concordanță cu indicațiile autorităților
publice de a respecta distanțarea socială și
izolarea preventivă, ținând cont de circumstanțele actuale excepționale. Le recomandăm,
de asemenea, tuturor deținătorilor și utilizatorilor de mijloace electronice de plată să
respecte regulile ce le-au fost comunicate de
personalul băncilor, în vederea evitării situațiilor frauduloase. Pentru eventuale probleme,
clienții trebuie să contacteze imediat băncile
sau furnizorii de soluții de plată.
De la începutul crizei și pe măsura derulării
acesteia, din ce ați observat în realitatea
imediată, care a fost evoluția plăților
electronice efectuate de clienți din
românia?

Plățile online și plățile la comercianți cu
cardul bancar dau semne de creștere. Dacă în
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online creșterile sunt semnificative, fenomenul
COVID-19 accelerând apetitul românilor
pentru plățile online, la plățile cu cardul la
comercianți se observă o direcționare majoră a
cheltuielilor către marii comercianți și o
schimbare de comportament a consumatorilor
caracterizată de o frecvență mai mică de
cumpărare, dar o valoare mai mare a coșului de
cumpărături. Totodată, plătile prin internet
banking, atât ale persoanelor, cât și ale
business-urilor, cunosc o creștere, astfel încât
evoluția operațiunilor electronice în general,
cel puțin ca volum, ca număr de plați, este una
pozitivă în prima perioadă de la implementarea măsurilor restrictive de circulație și
de la avertizările conform cărora utilizarea
numerarului reprezintă un comportament cu
potențial de contagiune virală.
care este poziția asociației vizavi de
proiectul legislativ prin care semnătura
electronică avansată să poată îndeplini cât
mai multe dintre funcțiile semnăturii
electronice calificate, ceea ce ar putea
constitui un ajutor real pentru
consumatorii români de servicii
financiare?

APERO susține necondiționat demersurile
legislative destinate clarificării consecințelor
juridice ale semnăturii electronice avansate.
Acest lucru trebuie să se întâmple cu

respectarea regulamentului eIDAS astfel încât
semnătura electronică, în toate formele ei, să
genereze cât mai multe beneficii societății.
În ce măsură aPerO consideră necesară
măsura ridicării pragului de 100 lei pentru
plățile contactless din românia, măsură
devenită deja operațională în contextul
pandemiei în alte țări europene?

Considerăm că o astfel de inițiativă trebuie
evaluată unitar de băncile din România pentru
a furniza soluția optimă pentru clienți. În
prezent, comunitatea bancară se află într-un
proces de evaluare a oportunității modificării
pragului autentificării cu PIN pentru tranzacțiile contactless. Plățile contactless au
devenit rapid, din momentul implementării lor,
modalitatea de plată preferată a românilor.
Autoritatea Bancară Europeană a recomandat,
de asemenea, mărirea limitei de tranzacționare
până la 50 euro, pragul maxim prevăzut de
Regulamentul European. S-a dovedit că
îngrijorările legate de aceste plăți nu erau
justificate, astfel că ridicarea pragului este
consecința firească a rafinării comportamentului clienților.
În condițiile actualei crize globale, care
sunt direcțiile strategice ale aPerO în
materie plăți electronice pentru
următoarele luni din 2020?
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Prioritățile Asociației rămân aceleași ca și
până acum în sensul în care fenomenul
COVID-19 nu aduce schimbări de direcție, ci
doar, poate, o abordare mai puțin accelerată.
Pentru APERO, continuarea eforturilor în ceea
ce privește dezvoltarea cadrului legal aferent
proiectului Ghiseul.ro, susținerea transformării
digitale a României având ca piloni centrali
plățile electronice și identitatea electronică,
diversificarea mijloacelor electronice de plată
și extinderea infrastructurii de plăți prin
revizuirea prevederilor Legii Cash Back rămân
direcții prioritare.
În opinia dumneavoastră, care este la ora
actuală poziția româniei în materie de
plăți electronice la nivel internațional, care
sunt punctele forte și cele slabe la acest
capitol pentru țara noastră?

Pentru România următorilor ani, esențială
rămâne recuperarea decalajelor deja cunoscute
față de celelalte țări din Uniunea Europeană.
Sunt segmente unde stăm foarte bine, precum
plățile contactless, cu cardul sau cu telefonul
mobil, în egală măsură însă trebuie să avem în
vedere și domenii precum îmbunătățirea
educației financiare a consumatorilor, creșterea
gradului de intermediere și sofisticarea
produselor și serviciilor.
coralia Popescu

plăți în tiMpul pAndeMiei
Platforma ﬁnanciară Revolut a publicat la
mijlocul lui aprilie a.c. rezultatele unui studiu
privind comportamentul de consum al
românilor, care s-a schimbat semniﬁcativ în
timpul pandemiei de COVID-19. Conform
acestuia, utilizatorii Revolut din România au
cheltuit mai mult pe divertisment online (peste
7,5 milioane euro). Vizitele la magazine pentru
cumpărături de alimente au scăzut ca număr, în
schimb cheltuielile de gen au crescut (peste 12
milioane euro, de la începutul perioadei de
carantină pe teritoriul României). În timp ce
numărul tranzacțiilor s-a redus cu 37%, valoarea
totală a acestora a crescut cu 17%, ceea ce arată
că românii au mers mai rar în supermarketuri,
dar au făcut cumpărături de o valoare ridicată,
acoperind astfel necesarul de alimente pentru o
perioadă extinsă de timp. Barurile,

restaurantele și lanțurile de fast food au
înregistrat cele mai mari reduceri ale numărului
de tranzacții efectuate în locurile respective. Cu
toate că în cazul restaurantelor numărul
tranzacțiilor a scăzut cu 88%, platformele
pentru comenzi online au fost pe val. În medie,
numărul tranzacțiilor a crescut cu 60%, în timp
ce valoarea acestora s-a mărit cu 90%.
În ciuda carantinei, apetitul românilor pentru
cumpărături a rămas unul ridicat, apelând mai
mult la mediul online. Astfel, numărul
tranzacțiilor de proﬁl a crescut cu 64%, iar
valoarea lor aproape s-a dublat.
În plus, românii au proﬁtat de perioada de
carantină pentru a-și redecora locuințele sau a
face diverse reparații. De asemenea, aceștia au
cheltuit peste 325.000 euro în farmacii, în
perioada 14 martie-14 aprilie a. c., în creștere cu

peste 20% față de luna precedentă. Numărul
tranzacțiilor efectuate la furnizorii de transport
a scăzut în medie cu 83%, iar turismul, după cum
era de așteptat, s-a prăbușit.
Un număr tot mai mare de români au ales să-și
plătească facturile la utilități online. În medie,
numărul tranzacțiilor efectuate de utilizatorii
Revolut către furnizorii de utilități a crescut cu
25%, iar valoarea tranzacțiilor s-a majorat cu
același procent. Serviciile de telecomunicații au
înregistrat, de asemenea, creșteri în ceea ce
privește tranzacțiile, din moment ce s-a extins
lucrul de acasă.
Una dintre concluziile pertinente ale studiului
este aceea că plățile ﬁzice cu cardul au scăzut cu
58% de la anunțarea carantinei, dar a crescut cu
peste 20% numărul tranzacțiilor online.
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asistăm la o repliere a unor industrii
care erau văzute ca orientate spre cash
interviu cu antonio eraM, ceO și fondator netOPia Payments
În timpul pandemiei, a fost înregistrată în românia o creștere cu circa 20% a valorii medii a cumpărăturilor
online în lei și o migrare masivă a comercianților în mediul virtual. numărul magazinelor online înrolate în
platforma netopia payments a crescut cu aproximativ 70%, ajungând la o medie zilnică de circa o sută de
parteneri. mai multe informații pe această temă ne oferă antonio Eram, cEo și fondator nEtopia payments –
cel mai mare procesator de plăți electronice de pe piața locală, cu peste 80% cotă de piață. circa 20.000 de
comercianți din românia folosesc în prezent serviciile și soluțiile dezvoltate de companie în cei peste 15 ani de
activitate: plăți mobile, tranzacții online cu carduri bancare, bitcoin sau sms.

care este punctul dumneavoastră
de vedere vizavi de folosirea plăților
electronice în vreme de criză cum
e cea actuală?

Noi am încurajat și am promovat metodele
de plată electronice încă de acum 10 ani. Cu
atât mai mult în această perioadă, sfătuim
românii să folosească plata online cu cardul și
să utilizeze cât mai puțin numerarul pentru a
reduce riscul de îmbolnăvire. Folosind plata
electronică, oricine poate face cumpărături de
orice fel, cu livrare la domiciliu, sau își poate
plăti facturile, atât cele personale cât și pentru
familie sau prieteni, mai ales dacă au printre
cunoștințe persoane în vârstă care trebuie
protejate, un motiv în plus să renunțe astfel la
o deplasare inutilă. Putem spune că plata cu
cardul, pe lângă faptul că este printre cele mai
sigure din toate punctele de vedere, este și o
măsură de protecție foarte bună.
Perioada dificilă pe care o traversăm cu
toții a adus ceva specific în derularea
plăților electronice în românia?

Am constatat o creștere de aproximativ
20% a valorii medii a cumpărăturilor făcute în
lei, în timp ce valoarea celor în euro a scăzut.
O mare parte din tranzacțiile în euro procesate
de noi erau înregistrate în domeniul turismului,

una dintre cele afectate industrii în acest
moment, pentru plata pachetelor turistice sau a
biletelor de avion. Pe de altă parte, asistăm la
o repliere a unor industrii care până acum erau
văzute ca fiind cash-oriented, precum
segmentul de livrare de mâncare la domiciliu,
restaurante sau magazine specializate, care au
început să înregistreze creșteri substanțiale în
ceea ce privește plățile electronice. În
următoarea perioadă, estimăm o majorare a
procentului de plăți online, în special datorită
măsurilor de izolare la domiciliu impuse de
autorități, dar și a trecerii multor magazine în
online pentru a-și putea continua activitatea.
ce ne puteți spune despre dinamica
magazinelor online nou-înrolate pe
platforma netOPia Payments în primele
luni din 2020?

În prezent, asistăm la o migrare online a
unui număr tot mai mare de comercianți și
furnizori de servicii care până de curând mizau
doar pe mediul offline. Odată cu debutul crizei,
aceștia au fost nevoiți să-și închidă porțile și să
facă o trecere abruptă și rapidă în online pentru
a putea activa pe piață. Astfel, numărul
magazinelor online înrolate în platforma
noastră a crescut cu aproximativ 70% la finalul
lunii martie a.c., ajungând la o medie zilnică de
circa 100 de noi parteneri. Ne așteptăm în

continuare la o majorare a numărului lor, mai
ales că, pentru moment, această criză nu dă
semne de încetinire. În ultimele săptămâni,
întreaga echipă NETOPIA Payments a lucrat la
simplificarea modelului de integrare în
platformă, astfel încât să putem veni în ajutorul
a cât mai multor business-uri. Întrucât știm cât
de important este pentru întreaga economie ca
micile companii să poată să-și continue
activitatea și să treacă cu bine peste această
perioadă, am pus la dispoziția celor fără
experiență anterioară în domeniul vânzărilor
online o soluție rapidă de plată cu cardul online
și integrare tehnică gratuită, prin intermediul
unui link de plată. Soluția respectivă nu
necesită implementare propriu-zisă pe site, iar
link-ul de plată poate fi trimis clienților prin
e-mail, SMS, în pagină sau prin canale de
social-media, ceea ce îl face foarte ușor de
folosit, atât pentru ei - comercianții, cât și
pentru cumpărători.
Pentru a menține un nivel ridicat de
securitate a plăților online, ce orientare
are netOPia în acest domeniu la ora
actuală?

În ultima lună, de când a început
autoizolarea, am avut foarte multe companii
care au aplicat pentru soluția noastră de plată
online cu cardul cu intenția de a comercializa
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electronică pentru contracte, astfel încât
procedura de semnare este complet digitalizată. Soluția aleasă este furnizată de
DocuSign, cea mai mare companie de profil la
nivel global. Pe lângă reducerea timpului de
activare a comercianților, semnătura electronică elimină impactul asupra mediului, dar și
costurile aferente tipăririi și livrării documentelor în format fizic.
Dată fiind situația creată de pandemie,
care vor fi direcțiile principale ale
activității netOPia în perioada
de până la finele anului 2020?

produse extrem de cerute în această perioadă
în condiții neconforme, încercând să exploateze astfel contextul actual. Este o perioadă de
maximă vulnerabilitate în rândul populației și,
din păcate, sunt persoane care încearcă să
profite de situație. În cazul acestora, am refuzat
înregistrarea în platforma noastră de plăți
online. Suntem foarte atenți în a analiza fiecare
site pe care îl înrolăm și nu ne ferim să
raportăm autorităților abilitate cazuri în care
vedem clar intenții de fraudă, înșelăciune sau
evaziune fiscală. Lucrăm în permanență pentru
a menține cel mai ridicat nivel de securitate în
ceea ce privește plățile electronice, atât pentru
comercianți, cât și pentru cumpărători. În plus,
datorită numărului foarte mare de solicitări de
înrolări pentru vânzările online, acordăm o
atenție sporită cunoașterii partenerilor în
conformitate cu legislația, nu doar în privința
celor noi, dar și a celor existenți deja în

platformă, prin verificarea periodică a site-ului
și a produselor comercializate de aceștia.
asociația română a băncilor și consiliul
Patronatelor bancare din românia
declarau recent că se impune adoptarea cu
celeritate a proiectului legislativ prin care
semnătura electronică avansată să poată
îndeplini cât mai multe dintre funcțiile
semnăturii electronice calificate. ce părere
aveți legat de acest subiect?

Este unul dintre lucrurile pe care le-am
susținut încă de la început, fiind o nevoie foarte
mare în această situație în care ne aflăm cu
toții. În primul rând reduce birocrația, scade
extraordinar de mult deplasările inutile pe care
suntem nevoiți să le facem în lipsa unei
legiferări în acest domeniu. NETOPIA
Payments a implementat deja semnătura

Cred că este foarte important să venim cu
noi soluții și astfel să ne adaptăm situației
pentru a depăși cu bine această perioadă. Ca
direcții prioritare, ne vom concentra pe optimizarea deschiderii conturilor noi și verificarea minuțioasă a conformității comercianților, optimizarea implementării platformei
de plăți pe soluțiile e-commerce, dar și pe
promovarea opțiunii cu link-ul de plată pentru
a sprijini companiile care vor să treacă rapid la
plata online, dar nu au experiență anterioară în
e-commerce. Pentru perioada următoare vom
pregăti și noi servicii, aflate în prezent în
diverse stadii de dezvoltare. Unul dintre cele
finalizate este soluția pentru delivery dedicată
restaurantelor și magazinelor specializate,
integrată în aplicația noastră de plăți mobile
mobilPay Wallet. Astfel, în mobilPay Wallet
am creat o secțiune similară unui market-place
în care restaurantele, fast-food-urile, magazinele alimentare sau cele specializate (de
exemplu, micii producători locali din domeniul
agricol) se pot lista cu produsele pe care le
oferă, pot primi comenzi și tot acolo efectua
plata online. Practic, totul este integrat,
rezolvând astfel trei provocări: comunicarea și
expunerea ofertei, posibilitatea de comandă
prin integrarea unei soluții de coș de
cumpărături online și, nu în ultimul rând, plata.
Ceea ce nu rezolvăm este procesul de livrare,
de care va trebui să se ocupe fiecare intern.
Serviciul va fi disponibil, la nivel național,
tuturor restaurantelor și magazinelor care vor
dori să se listeze. De asemenea, toți utilizatorii
mobilPay Wallet vor putea face comenzi direct
din aplicație, foarte simplu și rapid, aceștia
având deja metoda de plată salvată în contul
deschis în aplicație.
coralia Popescu
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Consumatorii români
și autentificarea biometrică
românii participanți la un recent studiu visa consideră că plățile efectuate prin autentificare biometrică sunt
mai sigure și mai convenabile decât metodele tradiționale. semnificativ, 57% dintre cei intervievați au
renunțat la o achiziție online deoarece nu și-au amintit parola contului. noile reglementări privind
autentificarea strictă a clienților au ca scop stabilirea unor standarde mai ridicate de securitate pentru
tranzacțiile online, prin implementarea autentificării în doi pași.
Cercetări recente ale companiei globale de
tehnologie de plăți Visa arată o cerere crescută
din partea consumatorilor pentru plățile cu
autentificare biometrică, considerate în prezent
o modalitate de plată mai sigură, spre deosebire de metodele tradiționale. Peste 90%
dintre consumatorii români sunt de părere că
recunoașterea amprentelor este cea mai sigură
formă de autentificare, urmată îndeaproape de
scanarea irisului (89%). Confortul este, de
asemenea, un atu important când vine vorba de
plățile cu autentificare biometrică, având în
vedere că 57% dintre respondenți au renunțat
anterior la realizarea unei achiziții online,
principalul motiv fiind uitarea parolei de acces.
Autentificarea biometrică va deveni tot mai
importantă dacă luăm în considerare cerințele
cu privire la autentificarea strictă a clienților
(SCA), în conformitate cu Directiva privind
Serviciile de Plată - PSD2. Reglementările în
vigoare obligă băncile să efectueze verificări
mai stricte ale plăților online pentru a se asigura
că acestea sunt efectuate de deținătorul legitim
al cardului – solicitând clientului să-și confirme
identitatea printr-o dublă autentificare.
Tehnologia de autentificare biometrică
îndeplinește criteriul SCA de dublă verificare a
identității consumatorului, deoarece se
realizează prin intermediul unui dispozitiv
înregistrat și conectat și un sistem biometric.
Studiul Visa evidențiază, totodată, riscurile
potențiale privind securitatea plăților online,
precum furtul de date sau de identitate și
activitatea frauduloasă. Aproape unul din șase
utilizatori din mediul online folosește aceeași
parolă pentru toate conturile sale, ceea ce
constituie o vulnerabilitate majoră în cazul
unor atacuri cibernetice. În timp ce parolele
unice reprezintă o soluție viabilă pentru a nu

mai fi nevoiți să reținem mai multe parole,
peste jumătate dintre consumatorii români
(53%) se declară în continuare îngrijorați de
posibilitatea de a-și bloca contul după multiple
încercări eșuate de efectuare a unei plăți prin
intermediul acestei metode de securitate.
Prin comparație, metodele de autentificare
biometrică sunt considerate mai rapide și mai
ușor de utilizat de către mai mult de 70% dintre
consumatori. În pofida faptului că tehnologia
se află încă într-o etapă incipientă de
dezvoltare, mulți români au folosit deja o
formă de autentificare biometrică - 63% dintre
consumatori precizând că au realizat plăți cu
amprentă.
În contextul implementării autentificării
stricte a clienților în România, studiul
comandat de Visa indică existența unui apetit
crescut pentru metodele de autentificare
biometrică, având în vedere că 44% dintre
deținătorii de carduri au remarcat avantajul de
a nu mai fi nevoiți să-și amintească parole
multiple și 29% au subliniat că mijloacele de
autentificare biometrică sunt imposibil de uitat
sau de pierdut.
“Nu cu mult timp în urmă, metodele de
autentificare biometrică erau considerate
ficțiune și puteau fi văzute doar în filme, iar în
ziua de astăzi consumatorii folosesc frecvent
amprentele pentru a-și debloca telefoanele, a
vizualiza parole sau pentru a se conecta la
aplicații. Prin urmare, nu este deloc o surpriză
că autentificarea biometrică este percepută ca
o modalitate convenabilă pentru confirmarea
plăților. Studiul realizat de noi susține acest
fapt cu date: 55% dintre consumatorii români
spun că sunt familiarizați cu autentificarea
biometrică, iar 90% și-au exprimat interesul
pentru folosirea amprentelor când validează o

plată. Metodele de autentificare biometrică se
dovedesc foarte eficiente pentru verificarea
identității posesorilor de carduri, deoarece sunt
unice și dificil de falsificat, oferind astfel o
modalitate simplă de a îndeplini cerințele
legale privind autentificarea strictă a clienților.
Comercianții online sunt nevoiți să se
conformeze la Directiva privind Serviciile de
Plată - PSD2 până în decembrie 2020 și, deși
acest termen nu pare neapărat presant, este
important ca aceștia să înceapă pregătirile din
timp pentru a evita orice întrerupere posibilă a
serviciilor. Retailerii online care au nelămuriri
ar trebui să-și contacteze furnizorul de servicii
de plată pentru a se asigura că îndeplinesc toate
cerințele din punct de vedere legal, iar afacerea
lor nu este afectată în vreun fel”, consideră
Elena Ungureanu, Country Manager România
în cadrul Visa.
Visa continuă să dezvolte și să direcționeze
piața către soluții de autentificare din ce în ce
mai avansate pentru a defini standardele de
securitate ale viitoarelor modalități de plată.
Când vorbim de autentificare, posibilitatea de
a alege este esențială pentru consumatori – mai
mult de 90% dintre deținătorii de carduri au
declarat că își doresc să poată opta între mai
multe metode de autentificare biometrică. Visa
ne asigură că dispune de tehnologia necesară
pentru a sprijini o gamă variată de metode de
autentificare, permițând instituțiilor financiare
și comercianților să se adapteze nevoilor în
schimbare ale clienților, iar în același timp
să-și îmbunătățească măsurile de securitate.
Studiul, realizat de Fabrizio Ward LLC, la
comanda Visa, a fost derulat online, în 2019, în
40 de țări, inclusiv România, pe un eșantion de
20.000 de persoane, care dețin un card bancar.
coralia Popescu
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cOnsiliere

Cumpărături online în siguranţă
pe măsură ce plătim tot mai multe bunuri și servicii online, vrem să ne asigurăm că facem acest lucru fără
probleme. conducerea visa pentru românia ne dă o serie de sfaturi pentru efectuarea în deplină siguranță a
plăților online și prevenirea tentativelor de fraudă.

Siguranța plăţilor, folosind mai multe
niveluri de securitate pentru a preveni frauda,
pentru a proteja datele deţinătorului de card și
pentru a-l ajuta să îşi recupereze banii dacă
cineva îi folosește cardul fără permisiunea sa,
a devenit o prioritate la nivel internațional.
“Cardul rămâne cea mai sigură și rapidă
opțiune prin care consumatorii pot achita direct
de acasă orice produs sau serviciu pentru
nevoile zilnice, fie că vorbim despre achiziția de
alimente sau haine, plata facturilor sau
transferul de bani către o altă persoană. Ca o
dovadă că românii înțeleg tot mai clar utilitatea
plăților cu cardul, valoarea medie a unei
tranzacții online cu cardurile Visa din România
a crescut cu 10% în martie a.c. față de aceeași
perioadă din 2019. Cele mai mari creșteri ale
tranzacțiilor online au putut fi observate în cazul
restaurantelor (+524%), magazinelor alimentare
(+147%), farmaciilor (+64%) și al plăților de
utilități (+51%). Un avantaj evident al plăților
electronice este accesul rapid şi în deplină
siguranţă la contul bancar, oricând şi fără costuri
suplimentare, în timp ce plata în numerar
presupune timp și uneori comisioane de
retragere a banilor din cont”, spune Elena
Ungureanu, Country Manager Visa în România.
Conducerea Visa pentru România vine cu
câteva sfaturi pentru realizarea în condiții de
maximă siguranță a cumpărăturilor online, care
au cunoscut în ultima perioadă un trend
continuu ascendent:
1. Folosiți un mod sigur, rapid și ușor de a vă
identifica. Conform noilor reglementări
europene, băncile vor începe să ceară mai
multe elemente de autentificare atunci când
plătim online, pentru a se asigura că plata e
făcută de deţinătorul cardului şi nu de către un
infractor. Dacă aveţi această opțiune, setați pe
telefon și în aplicațiile bancare metode de
autentificare biometrice, precum amprenta
digitală sau recunoașterea facială. Acestea
oferă o autentificare rapidă și îmbunătățesc
experiența de plată.

2. Căutați „s”: când plătiți online, verificați
adresa URL pentru a vă asigura că începe cu
„https: //”. „s” la sfârșit indică o conexiune
sigură.
3. Activaţi alertele - activarea serviciului de
alerte oferit de emitentul cardului vă ajută să
vedeți de fiecare dată când se face o plată din
contul dumneavoastră. Semnalaţi emitentului
cardului dacă observați plăți neobișnuite pe
care nu credeți că le-ați făcut. Reglementările
în vigoare vă pot ajuta să vă recuperați banii
dacă altcineva v-a folosit, în mod fraudulos,
cardul.
4. Familiarizaţi-vă cu modalitatea de contestare
a tranzacțiilor efectuate cu cardul. Acesta este
un mod prin care banca dumneavoastră poate
recupera banii de la banca unui comerciant
atunci când nu primiți bunurile sau serviciile
pe care le-ați plătit online cu cardul, inclusiv
în cazul în care un comerciant îşi încetează
activitatea. Iată câteva exemple pentru a
înțelege mai bine când se poate contesta o
tranzacție efectuată cu cardul: dacă un zbor pe
care l-ați plătit cu cardul Visa a fost anulat
deoarece compania aeriană nu mai poate
furniza serviciul și nici nu vă propune o soluție
alternativă pentru viitor sau dacă tricoul pe

care l-ați comandat este prea mic și magazinul
nu vrea să îl primească înapoi. Dacă nu ați
avut succes în discuţiile directe cu comerciantul sau operatorul turistic sau asigurarea
nu vă oferă soluții alternative pentru biletul
respectiv de avion, puteți încerca să solicitaţi
băncii dumneavoastră să recupereze suma
prin opţiunea de contestare a tranzacției
respective. Este bine să știți că există această
facilitate, iar emitenții de carduri Visa au toate
informațiile pentru a efectua evaluarea corectă
a situațiilor specifice.
5. Aveți grijă la tentativele phishing. Fiți atenți
la e-mail-uri sau apeluri telefonice nesolicitate și suspecte. Expeditorii acestora pot
încerca să fure informații personale, cum ar fi
numărul contului sau cardului, numele de
utilizator, parole etc. Dacă aveți suspiciuni,
nu dați clic pe link-uri și nu descărcați fișiere.
6. Folosiți „token-uri” și servicii de plată cu un
singur clic pentru a plăti în siguranță. Când vă
înrolați cardul în telefon și în unele aplicații
ale comercianților, datele cardului sunt
adesea înlocuite cu un „token” digital, adică
detaliile cardului nu sunt stocate, ceea ce
crește nivelul de securitate. Unii comercianți
oferă opțiunea de a face plăți cu un singur
clic, ceea ce înseamnă că trebuie doar să
configurați serviciul, să dovediți că sunteți
deținătorul cardului și apoi puteți face
cumpărături online simplu, fără a fi nevoie să
introduceți detaliile cardului la fiecare plată.
7. Actualizați software-ul pentru sistem și
aplicație. Instalați cea mai recentă versiune de
software pe computer, tabletă sau telefon.
Companiile de tehnologie dezvoltă permanent noi soluții de securitate; actualizarea
software-ului vă ajută să vă protejați de
riscuri.
În final, nu uitați că, atunci când aveți
suspiciuni de fraudă, trebuie doar să sunați la
emitentul cardului și să-i explicați situația;
acesta este singurul în măsură să vă ajute la
rezolvarea situației. (cP)
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terminale eft-poS de ultimă generație
pe piața din românia
O nouă generație de terminale EFT-POS Verifone Engage a fost lansată în România de
Alpha Bank, în parteneriat cu furnizorul de soluții
informatice Printec, eveniment ce marchează un
pas important pe piața locală a plăților. Terminalele, dezvoltate pe baza celor mai noi standarde,
oferă o experiență îmbunătățită utilizatorului:
viteză crescută, securitate maximă și o integrare
ușoară cu alte sisteme. Cu generația anterioară
(VX), Alpha Bank România și Printec au caștigat
deja o experiență solidă pe piața locală, integrând
cu succes terminalele de plată cu sisteme de
fidelizare, soluții ERP diferite și alte tipuri de
sisteme self-service și „kiosk”.
Certificarea noilor terminale a fost finalizată, noile modele urmând a fi introduse în
portofoliul băncii în zona serviciilor de acceptare
fiind disponibile în curând pentru comercianți.
Surse Alpha Bank România subliniază că
noile terminale Verifone Engage folosesc o
platformă foarte sigură și stabilă, atât la nivel de
hardware, cât și de software, operațiuni complexe
putând fi astfel inițiate respectând cele mai noi
standarde PCI și EMV. Pe o piață care prezintă o
cerere în permanentă creștere pentru o mai bună
eficiență operațională, pentru o experiență de
utilizare superioară și funcții complexe cu valoare
adaugată, terminalele Verifone Engage fac
diferența. Funcțiile diferențiatoare, cum ar fi
memoria crescută și puterea internă de procesare,
ecranul color de înaltă rezoluție, cu capacități
grafice îmbuntățite, controlul ecranului tactil și
comunicație radio 3G / 4G / WiFi / Bluetooth,
contribuie la o experiență superioară în utilizare.
Deși tehnologia contactless a caștigat teren în
ultimii ani, situația generată de pandemia
COVID-19 a dus la o adoptare extinsă, într-un
ritm mai rapid, de către consumatori. Datorita
functionalității lor portabile, terminalele Engage
nu permit doar tranzacții contactless la punctul de
vanzare, dar sunt, de asemenea, și o opțiune foarte
bună pentru operațiuni de livrare, curierat și orice
alt serviciu utilizat din ce în ce mai mult în această

perioadă în care nevoia de siguranță digitală și de
distanțare socială este ridicată.
„Alpha Bank România este alături de clienții
săi, asigurându-le suportul necesar pentru a depăși
cu bine această perioadă dificilă și a beneficia de
oportunitățile de creștere viitoare. Împreună cu
partenerul nostru Printec, punem la dispoziția
clienților o infrastructură de plată nouă, avansată
și flexibilă. Suntem încrezători că noua generație
de terminale POS va fi bine primită de clienți,
oferind o experiență de plată calitativ superioară
pe piața locală ”, a declarat cu prilejul lansării
Cristian Dragoș, Vicepreședinte Executiv Retail
Banking, Alpha Bank România. La rândul său,

Ionuț Cristea, Director General al Printec
România, a subliniat: “Ne bucură colaborarea cu
Alpha Bank în acest proiect, iar finalizarea
întregului proces reprezintă o nouă bornă în
industria de plăți din România. Partea noastră
implică livrarea dispozitivelor EFT- POS,
mentenanța și suportul tehnic necesare, alături de
analiza, designul și întreținerea aplicațiilor de bază
și ale tuturor celorlalte funcționalități ale platformei software. Prioritatea Printec rămâne aceea
de a combina expertiza tehnică cu cea de dezvoltare software, astfel ca nevoile și cerințele
partenerilor să le transpunem în soluții personalizate care generează valoare adăugată”.
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Bnr și siguranța serviciilor de plată
banca centrală era la final de aprilie a.c. în proces de analiză și validare a datelor statistice furnizate de prestatorii
de servicii de plată pentru tranzacțiile efectuate prin intermediul cardului în primele luni din 2020. o parte
dintre indicatorii colectați de bnr sunt prezentați trimestrial pe site-ul băncii, primele cifre pentru 2020,
aferente trimestrului întâi, urmând a fi publicate începând cu 15 mai.

ruxandra avram

director monitorizare a infrastructurilor
pieței financiare și a plăților, bnr
Din analiza preliminară a datelor primite
de BNR pentru primele trei luni ale acestui an
se remarcă unele trenduri care ar putea fi
justificate și datorate contextului epidemiologic actual. Prin comparație cu trimestrul
anterior, principalele modificări la nivel
național (respectiv terminale la prestatori de
servicii de plată rezidenți și carduri emise de
aceștia) sunt după cum urmează:
l Scăderea relativ mică a volumului și
valorii operațiunilor de retragere/ depunere de numerar la ATM-uri, respectiv
cu 8-10%;
l Reducerea cu 5% a volumului tranzacțiilor efectuate la POS și cu 10% a
valorii acestora;
l Valoarea constantă a operațiunilor
realizate pentru achiziționarea de bunuri
și produse în mediul online, dar creșterea
volumului acestora cu 5%.
De asemenea, s-au înregistrat scăderi de
până la 30% pentru tranzacțiile transfrontaliere, ceea ce arată impactul foarte mare al
restricțiilor impuse la jumătatea lunii

martie a.c., raportat la întregul trimestru. Este
de subliniat rolul important pe care îl au
furnizorii de servicii de plată în această
perioadă, eforturile pe care le depun pentru a
continua activitatea în condiții de normalitate
și de siguranță. Aceștia au luat o serie de
măsuri pentru a asigura populației accesul la
serviciile financiare și, implicit, la nevoile de
bază din perioada analizată.
Banca centrală este în permanent contact
cu furnizorii de servicii de plată, asigurând
suport acestora, dar în același timp urmărind
buna funcționare a sistemelor de plăți și
serviciilor de plată, fiind pregătită să intervină
și să propună măsuri care să asigure
îndeplinirea acestor obiective. BNR acordă o
atenție deosebită măsurilor de securitate pe
care prestatorii de servicii de plată le respectă
pentru gestionarea adecvată a riscurilor operaționale și de securitate asociate serviciilor de
plată, mai ales în contextul actual în care
utilizatorii accesează cu precădere instrumente/aplicații/canale electronice pentru a
efectua plăți. În prezent, banca centrala își
exercită o parte a atribuțiilor cu privire la
siguranța serviciilor de plată prin Regulamentul nr. 2/2020 privind măsurile de
securitate referitoare la riscurile operaționale și
de securitate și cerințele de raportare aferente
serviciilor de plată. Complexitatea tehnologiei
în domeniul informațional și al comunicațiilor
(ICT), precum și riscurile de securitate,
inclusiv riscul cibernetic, sunt în creștere iar
frecvența incidentelor legate de acestea s-a
mărit, generând un potențial impact advers
semnificativ în funcționarea operațională a
instituțiilor financiare. Totodată, datorită
gradului mare de interconectivitate a instituțiilor financiare, ICT și incidentele legate de
securitate pot determina un impact sistemic
serios. În acest context, Autoritatea Bancară
Europeană (EBA) a emis orientări care
stabilesc modul în care instituțiile financiare

trebuie să gestioneze riscurile la care se expun,
mai mult, aceste orientări au scopul de a
furniza instituțiilor financiare o mai bună
înțelegere a așteptărilor autorităților de
supraveghere în ceea ce privește administrarea
ICT și a riscurilor de securitate.
Autoritatea Bancară Europeană a emis
Ghidul EBA/GL/2019/04 privind administrarea riscurilor legate de tehnologia informației și comunicațiilor și de securitate, care
cuprinde orientări pe care instituțiile financiare
trebuie să le aibă în vedere când stabilesc și
aplică măsuri riguroase de gestionare a acestor
riscuri pentru întreaga activitate pe care o
desfășoară. Ghidul va fi aplicabil de la data de
30 iunie a.c., iar conform ultimelor comunicări
ale Autorității Bancare Europene nu vor fi
acordate termene suplimentare pentru
instituțiile financiare pentru a se conforma la
aceste cerințe, îndeosebi în actualul context
creat de pandemia de COVID-19, în care
comunicarea se realizează prevalent în mediul
on-line, iar furnizarea de servicii financiare
prin mijloace electronice ia amploare. Acest
ghid a fost construit prin integrarea cerințelor
Ghidului privind măsurile de securitate în
domeniul riscurilor operaționale și de
securitate în furnizarea serviciilor de plată
(EBA/GL/2017/17), publicat în ianuarie 2018,
în scopul conformării la Art.95 (3) al Directivei
privind serviciile de plată 2015/2366/EU
(PSD). Acest din urmă ghid (EBA/GL/2017/17)
s-a adresat prestatorilor de servicii de plată și
doar pentru serviciile de plată furnizate de
aceștia, deși, în fapt, orientările sunt relevante
pentru gama mult mai largă de instituții
financiare și cu extindere asupra tuturor
activităților acestora nu doar a serviciilor de
plată. Astfel, prevederile Ghidului EBA/GL/
2019/04 se extind asupra tuturor activităților
prestate de instituțiile de credit și, în plus,
asupra firmelor de investiții pentru toate
activitățile acestora.
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an bun pentru asigurători, chiar dacă marja
de creştere potenţială rămâne uriaşă
anul 2019 poate fi considerat ca fiind unul bun per ansamblu, pentru piaţa din românia. rămâne de văzut
acum şi cât de adâncă va fi muşcătura pandemică asupra pieţei şi cât de repede vor putea asiguratorii să
recupereze ceea ce au pierdut în acest prim trimestru nefast din 2020.
Revenind la 2019, gradul de penetrare a
asigurărilor în PIB, indicator calculat ca raportul dintre valoarea primelor brute subscrise
(exclusiv activități de reasigurare și prime
brute subscrise pe teritoriul altor state) de către
entitățile autorizate și supravegheate local și
sucursale (autorizate în alte state membre UE
ce au subscris în baza dreptului de stabilire,
FOE - freedom of establishment) și produsul
intern brut (PIB), a înregistrat o valoare de
1,1% în 2019, în ușoară scădere comparativ cu
anul precedent.
Deși volumul primelor brute subscrise în
România (inclusiv sucursale) a crescut
semnificativ în anul 2019 față de anul anterior,
gradul de penetrare a asigurărilor în PIB a
scăzut ușor datorită creșterii mai rapide a PIBului față de majorarea înregistrată de sectorul
asigurărilor. În anul 2019, densitatea asigurărilor în România se afla la o valoare de 598
lei/locuitor, în creștere cu circa 10% comparativ cu anul precedent, conform datelor
furnizate de ASF România.
Piața asigurărilor din România este
caracterizată de un grad mediu spre ridicat de
concentrare. În anul 2019, aproximativ 89%
din volumul total de prime brute subscrise a
fost realizat de 10 societăți de asigurare din
cele 28 de societăți care desfășurau activitate
de asigurare/reasigurare la 31 decembrie 2019.
Ponderea activității de asigurări de viață în
totalul sectorului de asigurări din România din
perspectiva volumului de prime brute subscrise
se află la un nivel scăzut comparativ cu celelalte state analizate ale UE (doar 21%). Cu
toate acestea, s-a remarcat pe parcursul ultimilor ani o creștere mai accentuată a sectorului
de asigurări de viață din România, ceea ce
indică o tendință de creștere a interesului
românilor față de produsele de asigurări de
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viață. Doar Bulgaria are o pondere mai ridicată
a asigurărilor nonviaţă în total poliţe – 89%, în
timp ce, la polul opus, se află Italia, cu numai
23%, Franţa şi Germania, cu 36%, respectiv
37%.
În anul 2019, societățile de asigurare
autorizate și reglementate de ASF au subscris
prime brute în valoare de aproximativ 11
miliarde lei, în creștere cu peste 8% față de
valoarea înregistrată în anul 2018, indică analiza
ASF România. Piața asigurărilor din România
rămâne orientată spre activitatea de asigurări
generale, ce deține o pondere de 79% din totalul
primelor brute subscrise de societățile de
asigurare autorizate și reglementate de ASF. Din
totalul primelor brute subscrise de societățile de
asigurare autorizate și reglementate de ASF în
anul 2019 (aproximativ 11 miliarde lei), primele
brute subscrise pe teritoriul altor state au
înregistrat un volum de circa 256,6 milioane lei,
reprezentând aproximativ 2,3% din volumul
total al primelor subscrise, în creștere cu circa
61% comparativ cu anul precedent (159,2
milioane lei).

La finalul lunii decembrie 2019, valoarea
totală a rezervelor tehnice brute constituite de
societățile de asigurare se situa la un nivel de
peste 17 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 7% față de sfârșitul anului 2018
(16.484.005.543 lei). Din valoarea totală a
rezervelor tehnice brute, circa 55% reprezintă
rezerve constituite pentru asigurările generale,
în timp ce 45% din totalul rezervelor tehnice
sunt constituite pentru activitatea de asigurări
de viață. În anul 2019 a continuat îmbunătățirea indicatorilor de solvabilitate la nivelul
agregat al pieței asigurărilor. La sfârșitul lunii
decembrie a anului 2019, o singură societate de
asigurare nu îndeplinea cerințele necesarului
de capital de solvabilitate (SCR) și cerințele
minime de capital (MCR), compania deținând
o cotă de piață scăzută și neavând expunere pe
piața RCA. Ratele SCR și MCR calculate la
nivelul pieței ca raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile să acopere cerințele de
capital și valoarea totală a necesarului de
capital au înregistrat valori supraunitare, în
creștere comparativ cu aceeași perioadă a

top societăți de asigurare

anului anterior. Rata SCR la nivelul pieței s-a
situat la un nivel de 1,78, iar rata MCR la o
valoare de 4,18.

creşteri de active
La finalul lunii decembrie a anului 2019,
atât valoarea activelor, cât și cea a obligațiilor
societăților de asigurare (măsurate conform
principiilor regimului Solvabilitate II) au înregistrat modificări comparativ cu valorile înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent.
Activele totale au crescut cu 8%, iar datoriile
totale ale societăților de asigurare au crescut cu
7% în anul 2019 comparativ cu valoarea
înregistrată în anul anterior.
Societățile de asigurare autorizate în alte
state membre UE au subscris în anul 2019 în
baza dreptului de stabilire (FOE - freedom of
establishment), pe teritoriul României, prin
intermediul sucursalelor, un total al primelor
brute subscrise de peste 887 milioane lei (7,5%
din totalul primelor brute subscrise în România
de societățile locale autorizate de ASF și de
sucursalele asigurătorilor autorizați în alte state
membre UE), în creştere cu 33% față de
aceeași perioadă a anului anterior. Raportul
este realizat pe baza raportărilor transmise de
societățile de asigurare, extrase până la data de
18 martie 2020, datele utilizate fiind date
preliminare neauditate ce ar mai putea suferi
modificări.
În ceea ce privește distribuția geografică a
subscrierilor, se observă că atât în cazul
asigurărilor generale, cât și al asigurărilor de
viață, contractele cu valoarea cumulată cea mai
importantă sunt realizate în București și Ilfov,
după care urmează la o distanță semnificativă
regiunile Nord-Vest și Sud (în cazul
asigurărilor generale), respectiv Nord-Vest și
Centru (în cazul asigurărilor de viață) . În cazul
asigurărilor de viață discrepanța între regiunea
București și Ilfov și celelalte regiuni ale țării
este mai pronunțată.

analiza punct cu punct:
asigurări generale

La 31 decembrie 2019 activau pe piața
asigurărilor 28 de societăți de asigurare,
autorizate și reglementate de ASF, dintre care
15 au practicat numai activitate de asigurări

generale (AG), 7 au practicat numai activitate
de asigurări de viață (AV) și 6 au practicat
activitate compozită.
Asigurătorii au cumulat în anul 2019 prime
brute subscrise în valoare de aproximativ 11
miliarde lei, în creștere cu peste 8% față de
anul 2018:
l primele brute subscrise (PBS) aferente
asigurărilor generale (AG) sunt în
valoare de circa 8,7 miliarde lei, în
creștere cu 8,5% față de anul anterior;
l primele
brute subscrise aferente
asigurărilor de viață (AV) sunt în sumă
de aproximativ 2,3 miliarde lei, în
creștere cu 7,3% față de anul 2018.
Piața asigurărilor generale rămâne dominată de asigurările auto, astfel încât acestea,
incluzând clasa A3 (Asigurări de mijloace de
transport terestru, altele decât cele feroviare) și
clasa A10 (Asigurări de răspundere civilă auto,
inclusiv răspunderea transportatorului) reprezintă aproximativ 72% din totalul primelor
brute subscrise pentru activitatea de asigurări
generale și 57% din totalul primelor brute
subscrise de societățile de asigurări în anul
2019.
Primele 10 societăți de asigurare care au
subscris prime aferente asigurărilor generale
au cumulat o valoare de 8.352.591.267 lei,
ceea ce reprezintă circa 96% din totalul acestui
segment de activitate.
Din totalul primelor brute subscrise pentru
asigurări generale, cele mai mari ponderi le
dețin clasele A10, Răspundere civilă pentru
utilizarea vehiculelor auto terestre, A3,
Vehicule terestre, 16 exclusiv materialul
feroviar rulant și A8, Incendiu și calamități
naturale (pentru alte bunuri decât cele
asigurabile în clasele A3 - A7).
În anul 2019 ponderea acestor trei clase
este de circa 86% din totalul primelor brute
subscrise pentru activitatea de asigurări
generale:
l A10, Răspundere civilă pentru utilizarea
vehiculelor auto terestre, cu un volum al
primelor
brute
subscrise
de
3.985.812.855 lei, reprezentând circa
46% din totalul subscrierilor pentru
asigurări generale, în creștere cu 6,5%
comparativ cu volumul înregistrat în
anul 2018;
l A3,
Vehicule terestre, exclusiv
materialul feroviar rulant, cu un volum
al primelor brute subscrise de

2.317.589.590 lei, reprezentând 27% din
totalul subscrierilor pentru asigurări
generale, a înregistrat în anul 2019 o
creștere cu circa 12% față de 2018;
l A8, Incendiu și calamități naturale
(pentru alte bunuri decât cele asigurabile
în clasele A3 - A7), cu un volum al
brute
subscrise
de
primelor
1.165.500.203 lei, reprezentând 13% din
totalul subscrierilor pentru asigurări
generale, cu o creștere de aproximativ
9,5% față de anul 2018.

tendinţe de consolidare
pe life

În anul 2019 s-a menținut tendința de
consolidare a segmentului de asigurări de viață
care a înregistrat o apreciere de peste 7% față
de anul precedent. Cea mai semnificativă
creștere s-a remarcat, însă, în anul 2017, când
segmentul asigurărilor de viață a crescut cu
21% din perspectiva volumului de prime brute
subscrise pentru activitatea de asigurări de
viață comparativ cu anul 2016. Astfel, dacă în
perioada 2012 – 2014 activitatea de asigurări
de viață era în scădere din punct de vedere al
volumului de prime brute subscrise, începând
cu anul 2015 și-a reluat creșterea, iar în 2017
creșterea sectorului de asigurări s-a datorat
acestui segment de asigurări de viață. În anul
2019 a continuat dinamica pozitivă a acestui
sector, iar volumul primelor brute subscrise se
menține la cel mai ridicat nivel din ultimii ani.
Asigurările de sănătate au cumulat la
finalul anului 2019 prime brute subscrise în
valoare de 372 milioane lei, în creștere cu
aproximativ 11,2% față de aceeași perioadă a
anului precedent. Numărul de contracte în
vigoare la sfârșitul perioadei de raportare s-a
mărit cu circa 10%, iar cea mai ridicată
pondere este deținută de asigurările de sănătate
asimilabile activității de asigurări generale
(91%).
S-a menținut și în anul 2019 gradul mare
de concentrare, astfel că primele 2 societăți din
punct de vedere al volumului primelor brute
subscrise pentru activitatea de asigurări de
viață dețin o cotă de piață cumulată în valoare
de 53%. Primele 10 societăți au deținut o
pondere de 97% din volumul total al primelor
subscrise pe acest segment, cu subscrieri
cumulate în valoare de 2.198.014.884 lei.
aprilie 2020 Pia}a financiar|
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Din totalul primelor brute subscrise pentru
asigurări de viață, cele mai mari ponderi le
dețin clasele C1, Asigurări de viață, anuități și
asigurări de viață suplimentare, și respectiv
C3, Asigurări de viață și anuități, legate de
fonduri de investiții, care împreună cumulează
93% din totalul primelor brute subscrise pentru
activitatea de asigurări de viață.
Din analiza în dinamică se desprind
următoarele concluzii:
l Clasa C1, Asigurări de viață, anuități și
asigurări de viață suplimentare, ce
reprezintă circa 63% din totalul
subscrierilor pentru asigurări de viață, a
înregistrat în anul 2019 o scădere cu
aproximativ 5% față de anul anterior;
l Clasa C3, Asigurări de viață și anuități,
legate de fonduri de investiții, ce
reprezintă 30% din totalul subscrierilor
pentru asigurări de viață, a înregistrat în
anul 2019 o creștere cu circa 33% față de
anul 2018.

Plăţi consistente

În anul 2019, societățile de asigurare au
raportat indemnizații brute plătite (excluzând
maturități și răscumpărări parțiale și totale),
cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de 5.994.188.760 lei, astfel:
l 5.761.135.599
lei sunt aferente
contractelor de asigurări generale (96%),
înregistrând o creștere cu 17% față de
anul 2018 (4.930.614.341 lei);
l 233.053.161 lei sunt sume plătite pentru
indemnizații brute, aferente asigurărilor
de viață, înregistrând o creștere cu circa
26% comparativ cu anul 2018
(184.615.224 lei).
Indemnizațiilor brute aferente asigurărilor
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de viață li se adaugă maturități, răscumpărări
parțiale și totale, toate cumulate fiind în sumă
de 824.865.541 lei, valoare în ușoară scădere
comparativ cu cea înregistrată în anul 2018
(841.782.304 lei). Daunele aferente portofoliilor de asigurări ale societăților cărora le-a
fost retrasă autorizația de funcționare au fost
preluate de Fondul de Garantare a Asiguraților
care va efectua plăți în limita plafonului de
450.000 lei per creditor de asigurare.
Cumulat, indemnizațiile brute plătite de 10
societăți de asigurări au reprezentat 98% din
totalul indemnizațiilor plătite la nivelul
segmentului de asigurări generale.
Ponderi semnificative ale indemnizațiilor
brute plătite de societățile de asigurare au fost
înregistrate pe următoarele clase de asigurare
(91% din total): l Clasa A10, Răspundere
civilă pentru utilizarea vehiculelor auto terestre
cu un volum al indemnizațiilor brute plătite de
3.194.507.828 lei, reprezintă 55% din totalul
indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările
generale și au înregistrat o creștere cu
aproximativ 14% față de anul precedent;
l Clasa A3, Vehicule terestre, exclusiv mate-

rialul feroviar rulant cu un volum al indemnizațiilor brute plătite de 1.716.462.227 lei,
reprezintă 30% din totalul indemnizațiilor
brute plătite pentru asigurările generale și au
înregistrat o creștere cu circa 20% față de anul
anterior; l Clasa A8, Incendiu și calamități
naturale (pentru alte bunuri decât cele
asigurabile în clasele A3 - A7) cu un volum al
indemnizațiilor brute plătite de 369.724.467
lei, reprezintă aproximativ 6% din totalul
indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările
generale și au înregistrat o creștere cu 69% față
de anul precedent. Indemnizațiile brute plătite
pentru celelalte clase reprezintă circa 9% din
total plăți aferente asigurărilor generale, ceea
ce în mărime absolută a însemnat un cuantum
de 480.441.077 lei.
Indemnizațiile brute, maturitățile și
răscumpărările plătite aferente asigurărilor de
viață s-au situat, în anul 2019, la o valoare de
1.057.918.702 lei, înregistrând o creștere cu
circa 3% față de anul anterior. Cumulat,
sumele brute plătite (indemnizații, maturități și
răscumpărări) de către 10 societăți de asigurări
au reprezentat 98% din totalul sumelor brute
plătite la nivelul segmentului de asigurări de
viață.
În 2019, cele mai mari ponderi în
indemnizațiile brute plătite, în sumă totală de
1.057.918.702 lei, au fost deținute de
următoarele clase de asigurare:
l Clasa C3, Asigurări de viață și anuități,
legate de fonduri de investiții, reprezintă
aproximativ 48% din total plăți efectuate
și sunt în valoare de 510.733.314 lei;
l Clasa C1, Asigurări de viață, anuități și
asigurări de viață suplimentare, reprezintă circa 45% din total plăți efectuate
și sunt în valoare de 473.323.121 lei;

top asigurări de viață

Plățile pentru celelalte clase au fost în
cuantum de 73.862.267 lei și au
reprezentat 7% din total plăți aferente
asigurărilor de viață.

top rCa

Daunalitate

Rata combinată a daunei calculată pe date
cumulate pentru toate clasele de asigurări
generale s-a situat în anul 2019 la o valoare de
108,26%, în creștere comparativ cu indicatorul
aferent anului 2018 ce înregistra o valoare de
102,28%.
În anul 2019, se observă o creștere a ratei
daunei combinate pentru asigurările auto (clasa
A3 și A10) comparativ cu anul anterior. Toate
cele 14 societăți de asigurare care practică
asigurări CASCO au înregistrat în anul 2019 o
rată combinată a daunei mai mare de 100%.
Mediana ratei combinate a daunei s-a menținut
la aproximativ același nivel comparativ cu
2018, astfel că 7 dintre cele 14 societăți dețin o
rată combinată sub valoarea de 131%. Nivelul
maxim al ratei combinate a daunei pentru clasa
A3 l-a înregistrat o societate cu o rată de 203%.
În anul 2019, rata combinată a daunei
pentru clasa A10 a crescut comparativ cu anul
2018 atât la nivel cumulat, pe total piață, cât și
la nivel individual pentru aproximativ toate
societățile de asigurare. Toate societățile dintre
cele care practică și RCA au înregistrat o rată
combinată a daunei pentru clasa A10 peste
nivelul de 100% la 31 decembrie 2019. 5 dintre
cele 10 societăți de asigurare care practică
asigurări din clasa A10 au înregistrat rate
combinate sub valoarea de 118%.

reasigurări

La finalul anului 2019, aproximativ
37,48% din primele brute subscrise au fost
cedate în reasigurare, nivelul fiind în scădere
ușoară comparativ cu 2018, când se situa la
aproximativ 39,63%. La finalul lunii
decembrie 2019, aproximativ 41% din totalul
indemnizațiilor brute plătite au fost cedate
reasiguratorilor. Din rezervele tehnice brute
existente la finele lunii decembrie 2019 circa
41% erau aferente cedărilor în reasigurare.

rca, un cartof fierbinte

La 31 decembrie 2019, pe piața
asigurărilor își desfășurau activitatea următorii

9 asigurători autorizați de ASF pentru
activități de asigurare RCA: Allianz-Ţiriac
Asigurări SA, Asigurarea Românească Asirom Vienna Insurance Group SA, Societatea de Asigurare - Reasigurare City
Insurance SA, Euroins România Asigurare Reasigurare SA, Generali Romania Asigurare
Reasigurare SA, Grawe Romania Asigurare
SA, Groupama Asigurări SA, Omniasig
Vienna Insurance Group SA și Uniqa SA.
Începând cu data de 3 martie 2017 compania
Euro Insurances Dac practică servicii pentru
clasa A10 (RCA) în baza libertății de prestare
a serviciilor (FOS), iar la 31 decembrie 2019,
aceasta avea subscrieri în valoare de 10,45
milioane lei. De asemenea, sucursala
WATFORD Insurance Company Europe și-a
început activitatea pe piața RCA în trimestrul
III 2018, în baza dreptului de stabilire pe
teritoriul României (FOE), în anul 2019
înregistrând un nivel al primelor brute
subscrise de 103,54 milioane lei.
În anul 2019, gradul de concentrare
rămâne semnificativ pentru primii asigurători
din top, astfel că primii 2 asigurători cumulau
aproximativ 71% din portofoliul de asigurări
RCA din România. Companiile cu cea mai
mare pondere în piața de asigurări RCA au fost
City Insurance, Euroins și Omniasig VIG care
dețineau împreună circa 79% din piață (68% la
31.12.2018).
Valoarea totală a primelor de asigurare
subscrise pentru asigurările RCA în anul 2019
a atins valoarea de aproximativ 3,78 miliarde
lei, restul până la totalul clasei A10
reprezentând asigurările transportatorului
pentru marfa transportată în calitate de cărăuș
și asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor
state membre UE în baza dreptului de liberă

prestare a serviciilor. Comparativ cu anul
precedent, valoarea primelor brute subscrise a
crescut cu circa 5%.
Exprimat în unități anuale (pentru a ține
seama de durata diferită a polițelor), numărul
de contracte RCA încheiate până la 31
decembrie 2019 a fost de aproximativ 5,99
milioane contracte, ușor în creștere față de
aceeași perioadă a anului anterior. În același
timp, primele brute subscrise pentru RCA au
avut o evoluție descendentă începând cu anul
2016, anul 2019 marcând însă o revenire a
acestora. La finalul anului 2019, cele mai mari
ponderi au fost deținute de polițele cu o
valabilitate de 6 luni, respectiv 12 luni. Se
remarcă, de altfel, o tendință ascendentă pentru
polițele de asigurare cu o valabilitate de o lună.
Din punct de vedere al structurii portofoliilor
de clienți, în anul 2019, ponderea contractelor
încheiate cu persoane fizice la nivelul întregii
piețe s-a menținut la nivelul de aproximativ
80%.

Daunele cresc mai rapid
ca primele

Din punct de vedere al structurii
portofoliilor de clienți, în anul 2019, ponderea
contractelor încheiate cu persoane fizice la
nivelul întregii piețe s-a menținut la nivelul de
aproximativ 80%. Dauna medie RCA plătită
pentru vătămări corporale în anul 2019 s-a
diminuat comparativ cu anul precedent cu
aproximativ 2%, iar cea pentru daune materiale
a crescut cu circa 14%. Pe parcursul anului
2019, comparativ cu anul anterior, prima medie
a înregistrat o creștere cu aproximativ 3%, în
timp ce dauna medie a crescut cu 7%.
aprilie 2020 Pia}a financiar|
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Criza provocată de Covid-19
a influenţat şi euroins românia
după un 2019 în care valoarea pieţei a sărit la 2,25 miliarde de euro, un record al ultimilor 30 de ani,
industria asigurărilor a fost destul de serios afectată de criza economică provocată de restricţiile de circulaţie
impuse de autorităţi pentru a preveni răspândirea covid-19. piaţa asigurărilor auto obligatorii, rca,
a fost poate cea mai afectată de restricţiile de circulaţie, în condiţiile în care înmatriculările de maşini noi au
scăzut cu peste 50% în aprilie. În acest context, Euroins românia asigurare reasigurare sa face eforturi pentru
a se adapta la noua situaţie.

Mihnea Tobescu, directorul general, Euroins România
Pandemia de coronavirus a lovit serios
piaţa asigurărilor auto obligatorii (RCA) conform semnalelor venite de la toţi jucătorii, în
contextul în care restricţiile de circulaţie au
prăbuşit atât vânzările cât şi înmatriculările de
autovehicule noi şi chiar „second hand”.
Forţaţi de restricţiile de circulaţie impuse prin
ordinanţele militare de limitare a răspândirii
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coronavirusului, posesorii de autovehicule şiau limitat deplasările, ceea ce a influenţat şi
vânzările de asigurări auto.
O altă problemă cu care societăţile de
asigurare au trebuit să se confrunte a reprezentat-o perturbarea fluxurilor organizaţionale,
în sensul că trimiterea celei mai mari părţi a
personalului să lucreze de acasă a generat

probleme logistice, juridice şi procedurale fără
precedent.
Pe de altă parte, o parte a echipelor din
companiile de asigurări au continuat să „vină
la birou” din cauza specificului postului.
Inspectorii de daune s-au numărat părintre cei
mai expuşi riscului de infectare cu coronavirus,
dar şi în cazul acestora, Euroins Romania a luat
toate măsurile posibile pentru a-i proteja cu
măşti, m[nuşi, dezinfectanţi şi proceduri de
interacţiune limitată.
În toate spațiile în care Euroins își
desfășoară activitatea au fost sporite măsurile
de igienă și implementate proceduri pentru
limitarea interacțiunii. Călătoriile de business
au fost suspendate, evident, la fel ca orice
deplasare nenecesară.
Aproximativ jumătate dintre angajaţii
Euroins Romania au lucrat de acasă, folosind
mijloacele electronice de comunicare. Colegii
din departamentele care necesită interacţiune
nemijlocită cu clienţii şi-au continuat activitatea la birou dotaţi cu măşti şi dezinfectante,
respectând procedurile de prevenire enunţate
de către autorităţi.
Pe de altă parte, compania a trimis
informări şi partenerilor de business cu privire
la măsurile de prevenţie şi a anunţat public, în
atenţia clienţilor, că recomandă utilizarea
programărilor online pentru constatarea
daunelor pe poliţele RCA şi CASCO,
disponibile pe website-ul asigurătorului:
https://programari.euroins.ro/.

În această perioadă, compania a reuşit să
implementeze procedura de constatare a
daunelor online, care a redus considerabil
interacţiunile angajaţilor cu persoanele din
afara companiei.
Euroins Romania a reacţionat rapid la
situaţie, concentrându-şi eforturile în direcţia
dezvoltării facilităţilor online pentru vânzarea
de poliţe de asigurare, dar şi pentru activităţile
post-vânzare. Toate aceste noutăţi au insemnat
şi un vollum foarte mare de muncă „în culise”,
pentru adaptarea proceselor şi a fluxurilor,
pentru implementarea procedurilor.
“Am intensificat eforturile în vederea
adoptării soluţiilor digitale ca măsură esenţială
pentru adaptarea la noile condiţii de desfăşurare a activităţilor. Acum asigurăm constatarea online, ceea ce a uşurat considerabil
atât eforturile persoanelor păgubite, cât şi pe
cel al colegilor noştri. Pe de altă parte, am
descoperit, mulţi dintre noi, munca de acasă
ceea ce ne-a permis să fim mai creativi şi în
acelaşi timp productivi. Aş dori să le
mulţumesc tuturor membrilor echipei Euroins
Romania pentru implicare şi rezultate”, a
declarat Mihnea Tobescu, directorul general al
companiei.

Euroins România nu a disponibilizat
niciun angajat – nici şomaj tehnic, nici
concediere – în cele două luni de restricţii de
circulaţie impuse de autorităţi, pentru că
activitatea a continuat la aceeaşi intensitate ca
şi înainte, doar că în alt context.
Pentru mulţi dintre membri echipei
Euroins România, munca de acasă a fost o
experienţă care le-a permis să începă procesul
de configurare de noi produse de asigurare sau
de îmbunătăţire a portfoliului actual de
asigurări.
Criza provocată de oprirea activităţilor
economice şi sociale abia acum începe şi este
destul de dificil de estimat cât de profundă sau
lungă va fi, din cauza lipsei oricărui precedent.

Euroins România Asigurare Reasigurare SA
a încheiat anul 2019 cu o creștere a
vânzărilor de 27% și prime brute subscrise în
valoare de 1,279 miliarde de lei (270 de
milioane de euro). Potrivit ASF, asigurătorul
are o cotă de 11,6% din piața asigurărilor
generale și de viață, rezultat care plasează

Toate crizele economice de până acum au fost
provocate de probleme financiare şi s-au
manifestat printr-o instalare relativ treptată. În
cazul de faţă, guvernele statelor au oprit
societăţile şi economiile în câteva zile, ceea ce
a produs un şoc enorm.
Potrivit statisticilor oficiale, în prima parte
a lunii mai aproximativ un milion de persoane
erau în şomaj – tehnic sau total – dar este foarte
posibil ca numărul celor afectaţi financiar de
oprirea economiei să fie mult mai mare.
Ca atare, probabil că şi piaţa auto să fie
afectată la un nivel greu de estimat acum (la
momentul scrierii acestui text).
Din păcate, situaţia companiilor de asigurări
este şi mai mult ameninţată de o serie de
propuneri populiste care nu rezolvă decât
problemele imediate ale unui grup extrem de mic
de interese, fără a aduce niciun beneficiu real şi
sustenabil majorităţii consumatorilor români.
Dar cea mai mare problemă care va
continua să afecteze societăţile de asigurare
care practică asigurări obligatori auto va
rămâne lipsa oricărei reglementări a preţurilor
de reparaţie, care fără niciun plafon impus prin
lege au atins deja, în unele cazuri, praguri
inimaginabile cu câţiva ani în urmă.
Euroins Romania Asigurare Reasigurare
este absolut stabilă financiar, susţinută de către
un acţionar puternic şi cu resurse şi rezerve
financiare extinse. Compania va continua
investiţiile în eficientizarea activității prin
dezvoltarea sistemului informatic al societății
în vederea îmbunătăţirii activităţii, în general.
Compania priveşte cu încredere la cea dea doua jumătate a anului, când speră în
revenirea economiei la nivelul de dinainte de
criza Covid-19 în cel mai scurt timp posibil.
Speranţele sunt legate de o repornire
rapidă şi în forţă a activităţilor economice, care
ar permite compensarea celor două luni de
cădere economică profundă.
norel Moise

compania pe locul 4, după City Insurance,
Allianz-Țiriac Asigurări și Omniasig VIG.
Compania înregistrat un profit net
cumulat de aproape 40 de milioane de
euro în perioada 2016 - 2018, după doi ani
de pierderi nete care au cumulat aproape
90 de milioane de euro.
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De la mijlocul lunii aprilie, Euroins România
Asigurare Reasigurare SA permite ca
procedura de constatare a daunelor să ﬁe
făcută şi online, lansând în acest scop
aplicație disponibilă la
https://dauneonline.euroins.ro. Opțiunea a
fost introdusă pe fondul restricțiilor de

Grupul bulgar Euroins Insurance Group AD
(EIG), unul dintre principalele grupuri de
asigurări din Europa de Sud-Est şi parte a
Eurohold Bulgaria AD, a încheiat în aprilie
procesul de achiziție al ERGO Belarus,
subsidiara companiei germane ERGO, unul
dintre cele mai mari grupuri de asigurări din
Europa, parte a concernului Munich RE,
unul dintre liderii industriei de reasigurare
din lume. Tranzacția demonstrează
capacitatea ﬁnanciară a grupului Eurohold,
care deține Euroins Insurance Group.
Anul trecut, compania bulgară a aceptat să
preia subsidiarele ERGO din trei țări
europene: Belarus, Cehia şi România.
Acordurile pentru preluarea subsidiarelor
din Romania şi Cehia sunt încă în analiza
autorităților antitrust din țările respective.
Belarus este a patra țară din regiunea
fostelor republici sovietice în care EIG începe
operațiunile, iar acordul pentru subsidiara
ERGO este a cincea achiziție pe care grupul
bulgar a făcut-o acolo. Grupul de asigurări
din Bulgaria operează în Ucraina, Rusia și
Georgia, unde a preluat deja patru companii.
Prin achiziționarea ЕRGO Belarus, această
regiune va genera 15% din veniturile din
prime ale EIG și 20% din rezultatul ﬁnanciar
net al grupului.
„Acordul din Belarus este în conformitate cu
strategia noastră de prezență mai activă în țările
fostei URSS. Piețele de asigurări există încă în
stadiul lor inițial de dezvoltare, dar oferă
oportunități de creștere ridicată. Prin
achiziționarea ЕRGO Belarus, ne dezvoltăm
parteneriatul cu grupul german și diversiﬁcăm
suplimentar portofoliul de produse. Vom menține
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circulație ca urmare a stării de urgență di
cauza COVID-19.
Acesta este un serviciu complementar, lansat
la momentul potrivit, pentru a permite
păstrarea distanțării sociale recomandată de
autorități.
Persoanele care trebuie să îşi repare

autovehiculele în baza unei polițe RCA emisă
de Euroins Romania au posibilitatea, de
acum, ca alternativă la deplasarea la centrele
de daună ale companiei, să completeze
formularul de la adresa online de mai sus,
încărcând de asemenea documentele cerute
precum şi fotograﬁi ale bunului accidentat.

George Markov, director general adjunct, EIG
accentul companiei dobândite pe creșterea
durabilă și proﬁtabilă a afacerii, împreună cu
îmbunătățirea în continuare a calității serviciilor
pentru clienți. În același timp, vom aduce în noua
noastră ﬁlială cele mai bune practici din
operațiunile din propria rețea și vom oferi noilor
clienți o gamă largă de produse de asigurare
ﬁabile, care vor contribui la dezvoltarea pe piața
locală. Continuăm parteneriatul cu ERGO pentru
celelalte oferte”, a comentat George Markov,
directorul general adjunct al EIG.
În ultimii doi ani, EIG a achiziționat direct
sau prin intermediul ﬁlialelor sale: ﬁlialele
Grupului Talanx din Germania, din Bulgaria
și Ucraina, care operează sub marca HDI;

Compania de asigurare olandeză Achmea în
Bulgaria, cunoscută sub marca
Interamerican (inclusiv operațiunile sale de
asigurare de viață); Operațiunile QBE ale
grupului australian în România și Bulgaria;
portofoliul de asigurări de viață al ATE
Insurance România, o ﬁlială a Piraeus Bank
din Grecia; IC Group, unul dintre cei mai
importanți asigurători din Georgia; ERV
Ukraine, afacerea de asigurări de călătorie a
ERGO din Germania, parte din München RE,
unul dintre grupurile majore de reasigurare
de pe piața mondială; și o participație
semniﬁcativă la ООО RSO Euroins, un
asigurător rus și alții.

este o provocare să menținem un trend
ascendent al industriei asigurărilor
interviu cu Mihai tecău, preşedintele directoratului Omniasig viG
industria financiară se implică activ în creșterea gradului de educație financiară. cu toate acestea, schimbările
semnificative se prevăd pe termen lung, iar o soluție care să prevină acest deficit pentru generațiile viitoare ar fi
și implicarea instituțiilor educaționale de stat. Educația financiară este un factor care ar putea să ducă la
creșterea volumului pieței de asigurări”, consideră mihai tecău, preşedintele directoratului omniasig vig.

care ar fi principalele transformări ale
pieţelor financiare româneşti, în ultimele
trei decenii? cum s-a schimbat piaţa
asigurărilor în acest timp?

În ultimele trei decenii, majoritatea
domeniilor au evoluat, unele mai lent, altele mai
rapid, în funcție de deschiderea către nou, către
modernizare, către tehnologizare. Cerințele
clienților au crescut, raportându-se la peisajul
internațional, iar companiile s-au adaptat cererii.
Am asistat la o migrație a populației, de la sate
la orașe dar și către alte țări, mișcare care a adus
cu ea tot felul de schimbări: de la tendințe
internaționale adaptate la nivel local, la consumatori cu cereri mai educate și gusturi mai
rafinate, până la tehnologii la care poate nici nu
visam acum 30 de ani. Piața financiară și cea a
asigurărilor au ținut ambele pasul și au venit de
fiecare dată cu soluții. Cu toții ne-am adaptat
schimbării peisajului local politic, financiar și
demografic în ultimii 30 de ani, răspunzând
necesităților consumatorilor cu produse și
servicii permanent îmbunătățite, adaptate fiecărei nevoi, pe fiecare categorie de consumator.
Referitor la piața asigurărilor din România,
un detaliu care marchează foarte clar evoluția
acesteia este modul în care se desfășoară
procesele pe mai multe arii de activitate
(vânzare polițe, daune, interacțiunea cu
asigurătorii etc). La începutul anilor ‘90 atât
procesul de vânzare a polițelor, cât și
constatarea și soluționarea daunelor, se efectuau
doar față în față, spre deosebire de trendul pe
care îl observăm în ultimii ani, de creștere
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constantă a digitalizării, care a adus cu ea
transferul tuturor acestor procese în mediul
digital, online, electronic. Ne așteptăm ca în
viitorul apropiat, după acest moment istoric pe
care îl traversăm acum, să vedem o creștere și
mai mare în utilizarea instrumentelor și
canalelor digitale pe mai multe arii de activitate
din zona de asigurări. Este normal.
Piața asigurărilor a trecut și peste multe
provocări, de la modificările frecvente de
legislație, atât la nivel național cât și european,
și până la crize economice. Peste criza
economică anterioară putem spune că am trecut
cu bine; suntem optimiști că și de data aceasta
ne vom adapta situației, vom lua deciziile cele
mai potrivite și vom reuși să traversăm această
perioadă critică într-o manieră cât mai
satisfăcătoare.
cum a decurs procesul de creştere a
asigurărilor de la primele poliţe apărute
până astăzi? se putea mai bine, se putea
mai mult? ce a lipsit pentru a fi mai bine?

De-a lungul celor 25 de ani de activitate ai
noștri în România, am traversat perioade mai
mult sau mai puțin optimiste, am reușit să trecem cu bine peste criza economică anterioară
și să ne transformăm liniile de business conform cererii pieței.
Înainte de acest moment istoric pe care îl
traversăm în prezent, piața asigurărilor din
România era în creștere, deși poate nu tocmai
în ritmul ideal, însă industria asigurărilor este
strâns conectată cu dezvoltarea economică.
care ar fi cele mai importante etape
ale creșterii Omniasig viG în cei deja
25 de ani de existență?

Compania a crescut treptat, gradual, odată
cu evoluția pieței românești de asigurări în
ansamblu. În istoria companiei, o etapă de dezvoltare importantă o constituie fuziunea dintre
vechiul OMNIASIG și BCR ASIGURĂRI,
care a avut loc în 2012. Compania rezultată în
urma acelei fuziuni a fost una puternică, solidă,
cu o rețea extinsă și foarte bine implementată
la nivel național. De asemenea, momentul în
care compania a devenit membră a grupului
Vienna Insurance Group (în 2005) a fost unul
definitoriu, întrucât a adus cu sine o expertiză
internațională solidă, precum și stabilitatea
oferită de apartenența la acest grup cu o tradiție
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de aproape 200 de ani, extins la nivel central și
est european.
De-a lungul celor 25 de ani de existență,
OMNIASIG și-a extins și adaptat constant
portofoliul, având în prezent peste 100 de
produse. În toți acești 25 de ani ne-am
consolidat poziția de top pe care o ocupăm în
România, poziție susținută de calitatea
produselor și serviciilor pe care le oferim
clienților și partenerilor noștri, de cota noastră
de piață, portofoliul extins de clienți și produse,
garanția serviciilor prompte de despăgubire,
precum și de inovația pe care o urmărim
constant în strategia noastră de dezvoltare. În

decursul acestor ani, ne-am adaptat nevoilor
pieței și am reușit să câștigăm încrederea
clienților și partenerilor noștri. Despăgubirile pe
care le-am plătit în acești 25 de ani au fost de
peste 11,4 miliarde lei (2,4 miliarde euro), prin
peste 2 milioane de dosare de daună. Valoarea
primelor brute subscrise de OMNIASIG în 25
de ani au ajuns la peste 18,5 miliarde lei (3,9
miliarde euro).
Apartenența la Vienna Insurance Group,
principalul expert pe piața asigurărilor din
Europa Centrală și de Est, consolidează poziția
pe care o ocupăm în România și încrederea pe
care clienții o au în serviciile noastre. Stabi-

litatea companiei și a Grupului, la nivel local,
precum și global, este subliniată și de ratingul
acordat VIG de către Standard & Poor’s (S&P),
reconfirmat la A+ cu perspective stabile.
cum s-a schimbat percepția românilor
asupra asigurărilor în acești ani? Dar tipul
de asigurări încheiate în principal de
clienții din românia?

Chiar dacă, de-a lungul timpului, nevoia și
utilitatea asigurărilor au crescut în percepția
consumatorilor, mai avem încă un drum lung
în față pentru a ajunge la un nivel de informare
satisfăcător și la o cultură corectă cu privire la
gestionarea riscurilor acoperite de asigurări. În
continuare vedem că procentul majoritar la
nivelul pieței este ocupat de asigurările auto, în
special cele obligatorii, situație mult diferită
față de alte țări europene. Sperăm însă ca
treptat, în viitor, să putem crește și noi mult
mai mult toate liniile de asigurări non-auto.
Conform unui studiu recent realizat de
UNSAR anul trecut, ponderea între persoanele
informate și cele neinformate cu privite la
asigurări este împărțită, de circa 50% la 50%.
Este, așadar, o provocare să menținem un trend
ascendent al industriei, în situația în care atâtea
categorii de public nu sunt suficient de bine
informate cu privire la funcționalitatea și
utilitatea produselor și serviciilor de asigurări.
Lipsa unei puternice educații financiare se
transpune și în indicatorii calitativi ai pieței:
densitatea asigurărilor și gradul de penetrare a
asigurărilor în PIB, ambii fiind la valori foarte
reduse în comparație cu alte state europene.
La nivel de intenție a românilor, din același
studiu reiese că aproape 80% din ponderea
asigurărilor este generată de cele obligatorii,
astfel tragem concluzia că majoritatea clienților
nu realizează neapărat un act voluntar, ci pur și
simplu respectă legea. Principalul motiv pentru
care ar cumpăra o asigurare este siguranța,
urmată de dorința de a nu încălca legea. În ceea
ce privește evaluarea riscurilor, românii le
conștientizează, însă nu stau la fel de bine cu
gestionarea acestora.
Pornind de la astfel de concluzii, industria
financiară și cea a asigurărilor se implică activ
în creșterea gradului de educație financiară
prin campanii de informare, precum Global
Money Week, sau alte campanii punctuale. Cu
toate acestea, schimbările semnificative se
prevăd pe termen lung, iar o soluție care să

prevină acest deficit pentru generațiile viitoare
ar fi și implicarea instituțiilor educaționale de
stat. Educația financiară este un factor care ar
putea să ducă la creșterea volumului pieței de
asigurări.
cum a fost 2019 pentru Omniasig viG din
punctul de vedere al businessului? ce linii
de afaceri și ce polițe s-au remarcat?

În 2019 ne-am menținut evoluția ascendentă din ultimii ani, înregistrând o creștere de
aproximativ 11% a primelor brute subscrise,
până la valoarea de 1,3 miliarde lei. Această
creștere a fost susținută de o evoluție solidă pe
segmentele Asigurărilor de Sănătate, Property
și Casco. Ne-am concentrat în special pe
susținerea segmentelor de asigurări non-auto,
în conformitate cu strategia noastră de
dezvoltare sustenabilă, pe termen lung.
2019 a fost un an în care ne-am menținut și
profitabilitatea, fapt care subliniază stabilitatea
și soliditatea companiei. De asemenea, anul
trecut am avut și o creștere importantă, de
peste 30%, pe linia Asigurărilor de Sănătate,
linie strategică în dezvoltarea noastră. Tocmai
de aceea, la începutul acestui an am lansat o
nouă asigurare de sănătate de grup OMNI+, un
nou concept adaptat dinamicii pieței și
nevoilor clienților.
Rezultatele înregistrate în 2019 subliniază
faptul că acest segment devine din ce în ce mai
mult o prioritate pentru clienții OMNIASIG,
iar utilitatea și necesitatea unei astfel de asigurări este demonstrată și de perioada istorică pe
care o traversăm în prezent.
cum sunt planurile pe termen mediu și
lung ale Omniasig viG? ce schimbări va
aduce pandemia de coronavirus în
businessurile asiguratorilor, în general,
şi în cele ale Omniasig viG, în particular?

Deși în întreaga lume încep să se relaxeze
normele și restricțiile impuse de pandemie,
deocamdată considerăm că este încă devreme
să putem face prognoze concrete, atât în
privința evoluția pieței asigurărilor din
România, cât și a companiei noastre.
Noi ne păstrăm direcțiile strategice cu care
am pornit la drum încă de la începutul anului,
și facem asta pe baza unei analize amănunțite
a situației curente. Ne asigurăm astfel că facem
estimări cât mai precise și că luăm măsurile

optime, pentru a lua apoi și cele mai potrivite
decizii de business.
La împlinirea a 25 de ani de activitate a
OMNIASIG în România, angajamentul nostru
pe termen lung rămâne același – de a face din
performanță o tradiție, pe toate segmentele de
activitate ale companiei. Iar pentru asta ne
asigurăm că oferim produse și servicii de
calitate, adaptate nevoilor și cerințelor clienților noștri.
tehnologia şi digitalizarea joacă un rol
important în evoluția piețelor financiare,
cu sau fără actuala pandemie. ce impact
au acestea asupra pieţei asigurărilor, în
general, şi asupra businessului Omniasig
viG, în particular? aveţi un business bazat
mult pe consultanţă: care ar fi limitele
digitalizării pe acest tronson?

În ultima perioadă, întreaga industrie și-a
îndreptat atenția cu precădere pe zona de
digitalizare a proceselor, serviciilor și produselor, având în vedere orientarea clienților
către tehnologie și mediul online. Putem spune
chiar că această direcție a devenit din trend o
necesitate, mai ales în contextul distanțării
sociale impuse de pandemie.
Noi ne concentram deja pe digitalizare și
înainte de pandemie, iar orientarea investițiilor
noastre din ultimii ani în această direcție ne
ajută în relația cu clienții, acum eforturile
noastre își dovedesc din plin utilitatea. În
situația de față, compania noastră este pregătită
într-un procent de peste 95% să facă față
tuturor solicitărilor în regim electronic, însă
sunt în continuare clienți care nu au acces la
internet sau la echipamente moderne prin care
să își poată iniția sau continua un flux de
daune, de exemplu.
Putem deci să menționăm că în prezent,
noi oferim soluții digitale complete clienților
și partenerilor, chiar și de la distanță. Astfel,
clienții își pot încheia sau reînnoi polițele de
acasă, ținând legătura cu reprezentanții
OMNIASIG, inspecția de risc aferentă
încheierii unei polițe Casco poate fi realizată
printr-o modalitate video, fără a fi necesară
deplasarea, iar daunele pot fi notificate online,
direct pe website-ul nostru, www.omniasig.ro,
sau la call center, la numărul 021.9669.
Totodată, și constatarea unei daune se poate
realiza tot video, de la distanță.
norel Moise
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tot mai mulţi clienţi optează pentru
setarea de investiţii lunare periodice
interviu cu Mihai Purcărea, ceO al brD asset Management
„cu fiecare criză apar şi oportunităţi: putem cumpăra active financiare la un preţ redus şi ne bucurăm
că o parte din clienţii noştri au profitat de acest lucru. de asemenea, din fiecare criză învăţăm: vom aprecia
mai mult importanța diversificării precum şi importanţa unei perspective pe termen lung în investiţii”,
ne spune Mihai Purcărea, cEo al brd asset management.
cum a fost 2019 pentru piaţa fondurilor de
investiţii? ce plusuri şi ce minusuri trebuie
remarcate?

Anul 2019 a fost un an bun pentru piaţa
locală de investiţii, care a înregistrat o creştere
importantă, de 16%, a activelor administrate.
Poate mai important, fondurile de investiţii cu
plasamente în mai multe active precum şi cele
de acţiuni au înregistrat un avans de
aproximativ 35%. Având în vedere gradul mic
de diversificare a investitorilor din România
(aproximativ 90% din activele investite în
fonduri de investiţii sunt orientate către
instrumente cu venit fix) este importantă
această tendinţă către o mai bună diversificare
a plasamentelor.
Aşa cum ne arată şi criza curentă,
provocată de pandemia Covid 19, viitorul este
complet imprevizibil. Ne aşteaptă o recesiune
puternică şi preţurile acţiunilor vor scădea
(deci să investim în instrumente cu venit fix)?
Datorită tipăririi de bani la nivel mondial vom
trece printr-o perioadă cu inflaţie mare (iar
plasamentele în depozite şi titluri cu venit fix
vor pierde în termeni reali din valoare)? Este
mai bine atunci să ne protejăm de inflaţie
investind în acţiuni?
Nimeni nu poate şti răspunsul la astfel de
întrebări, astfel încât cel mai bun mod de a
gestiona resursele financiare este prin diversificarea plasamentelor în mai multe clase de
active. Diversificarea investiţiilor către mai
multe clase de active este atât îmbucurătoare,
cât şi un proces care sper să continue în anii
următori.
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cum a fost anul 2019 pentru
brD asset Management?

La nivelul BRD AM ne-am bucurat de
asemenea de un an bun, înregistrând o creştere
importantă atât a activelor aflate în administrare,
cât şi a numărului de clienţi. Ne bucură în mod
deosebit faptul că tot mai mulţi clienţi optează
pentru setarea de investiţii lunare periodice întrunul din fondurile noastre.
Observăm în prezent cum aproape peste
noapte, sute de mii de oameni au rămas fără o
sursă de venit stabilă. De asemenea, statisticile
arată că peste 50% din români nu au deloc bani
economisiţi, iar încă 25-30% au economii care le
acoperă doar câteva luni de cheltuieli.
Indiferent de nivelul de venit, economisirea
şi investirea lunară a unei părţi din salariu ar
trebui să reprezinte o prioritate pentru oricare
dintre noi. Prin produsele noastre noi promovăm
un astfel de comportament şi oferim posibilitatea
investirii periodice într-unul sau mai multe
fonduri de investiţii.
care au fost vedetele portofoliului brD
asset Management în anul recent încheiat
și prin ce s-au remarcat acestea?

Piaţa de acţiuni, atât cea locală cât şi internaţională, a înregistrat în 2019 un an cu performanţe remarcabile. Astfel, fondurile noastre cu
expunere pe acţiuni au oferit clienţilor pe parcursul anului 2019 un randament de 30,52%
pentru BRD Acţiuni (fond care investeşte predominant pe piaţa locală) şi 19,89% pentru BRD
Global (fond cu investiţii în pieţe internaţionale).

De asemenea şi fondurile de obligaţiuni au
înregistrat performanțe bune: 3.27% pentru BRD
Euro Fond, 5.60% pentru BRD Simfonia şi
5.76% pentru BRD USD Fond.
cum vedeți audiența 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 intrarea în rândul pieţelor
emergente?

Cred că interesul pentru investiţii în acţiuni,
direct la bursă sau prin intermediul fondurilor de
investiţii, este în creştere şi se va menţine pe un
trend crescător.
Dobânzile bancare şi randamentele oferite
de investiţiile în titluri de stat sunt la un nivel
redus (în special în euro) şi cel mai probabil vor
rămâne la un nivel redus pentru următorii ani.
Cred că asta va face ca din ce în ce mai mulţi
oameni să ia în calcul diversificarea plasamentelor către alte plasamente financiare, iar
piaţa de acţiuni prezintă multe avantaje.
Statutul de piaţă emergentă ne-ar aduce o
recunoaştere importantă şi, odată cu ea, şi acces
la capital şi o finanţare mai ieftină pentru
companiile locale. De asemenea, cred că bursa
va avea un rol din ce în ce mai important în
finanţarea companiilor, atât prin emisiuni de
acţiuni cât şi prin obligaţiuni.
care sunt principalele provocări pentru
administratorii de fonduri în 2020?
ce factori de risc există și ce factori
potențatori?

pas important este acela de a economisi & investi
lunar o parte din salariu.
Mai multe chestionare arată că peste
jumătate din angajaţi nu au deloc rezerve financiare, ceea ce îi face extrem de vulnerabili. Iar în
momentul de faţă, când sute de mii de persoane
sunt afectate financiar de efectele Covid19,
această nevoie a devenit cu atât mai evidentă.
Suntem mândri că în acest moment câteva
zeci de mii de persoane au ales să investească
lunar prin intermediul fondurilor administrate de
BRD Asset Management.
ce așteptări aveți de la 2020: pentru brD
asset Management, pentru piața fondurilor
de investiții dar și pentru piața de capital?

Criza generată de Covid19 a scos la iveală
mai multe provocări decât ne puteam imagina.
La începutul anului un astfel de scenariu (oraşe
& țări închise, izolare la domiciliu pentru milioane de oameni, milioane de oameni afectaţi,...)
ar fi părut dintr-un film science fiction. Însă,
câteva luni mai târziu, am fost confruntaţi cu
criza Covid19 şi „normalitatea” s-a schimbat.
Am fost nevoiţi să lucrăm de la distanţă, să
accelerăm digitalizarea şi să găsim soluţii pentru
a putea deservi clienţii în continuare.
În ceea ce priveşte pieţele financiare, acestea
au reacţionat foarte violent, înregistrând scăderi
ieşite din tipar, urmate însă la scurt timp de
creşteri importante. După o perioadă îndelungată
cu volatilitate redusă în pieţe, această creştere
bruscă a volatilităţii a speriat mulţi investitori şi
am încercat pe cât posibil să îi sprijinim cu
informaţii actualizate în această perioadă.
Nu ştim dacă ce este mai rău a trecut sau nu,
însă este clar că 2020 va continua să fie un an
provocator atât pentru noi cât şi pentru clienţii
noştri.
an de an ați reușit să câștigați premii într-o
piață extrem de concurențială: cine credeți
că vor fi vedetele portofoliului în 2020?

Cel mai important premiu pe care l-am
câştigat în ultimii ani a fost încrederea clienţilor.
Dacă pentru 2020 e greu să facem estimări, pe
termen lung economia îşi va reveni şi această
criză îşi va găsi sfârşitul precum toate celelalte

dinaintea ei. Istoria ne învaţă că în momente de
genul acesta, răbdarea şi disciplina sunt factorii
cei mai des întâlniţi la un investitor de succes.
Pentru 2020 ne dorim ca majoritatea clienţilor
noştri să îşi formuleze deciziile având în vedere
un orizont de timp îndelungat şi o diversificare
potrivită fiecăruia. Astfel ei vor avea posibilitatea
să depăşească cu succes un context investiţional
dificil.
Greu de ales o singură clasă de active în
acest moment. Evoluţiile viitoare depind foarte
mult de deciziile pe care autorităţile fiscale și
monetare le vor lua în perioada următoare.
Indiferent de clasa de active care va avea cel mai
mare randament, în această perioadă o strategie
bine diversificată cred că este de preferat şi are
şansele să ofere cel mai bun mix între risc şi
randament.
Și dacă tot vorbim despre premii, sunteți
printre cei care încearcă cel mai mult să
ridice ștacheta în ceea ce privește nivelul de
educație financiară: ce ați făcut până acum
și ce urmează pe acestă linie?

În ultimii ani am dedicat foarte mult efort
procesului de educaţie financiară: am organizat
numeroase prezentări şi seminarii, am realizat
campanii de educaţie pe reţelele de socializare,
am scris articole şi am fost constant prezenţi la
evenimente alături de clienţi.
Ne concentrăm mult eforturile pentru a
explica conceptul de sănătate financiară, iar un

Cel mai important este să reuşim să ieşim cât
mai repede din această criză financiară, iar
activitatea economică să îşi revină cât mai rapid.
Din păcate în această perioadă atât companiile
cât şi multe persoane sunt afectate puternic,
astfel pieţele de capital au devenit semnificativ
mai volatile.
La nivel comportamental este de aşteptat să
asistăm la o creştere semnificativă a economisirii, atât ca urmare a restricţiilor de deplasare
şi a distanţării sociale, cât şi datorită conştientizării într-un mod aspru a nevoii de a avea
economii pentru situaţii de criză. Sperăm ca o
parte din această economisire suplimentară să fie
direcţionată şi către fonduri de investiţii.
În cadrul BRD Asset Management o să
continuăm să ne concentrăm puternic pe procesul de educaţie financiară şi vom continua să
promovăm economisirea şi investirea periodică
ca un mijloc de a dobândi sănătatea financiară.
cum au reacţionat investitorii în contextul
creat de cOviD?

Reacţiile au fost diverse, însă am putut
observa reacţii emoţionale puternice, iar de
multe ori, din păcate, în investiţii, emoţiile sunt
inamicul performanţei pe termen lung. Practic,
observăm multe vânări după scăderi puternice
ale pieţelor financiare iar de cele mai multe ori
cumpărările se realizează după ce se înregistrează o revenire a pieţelor. Este un comportament emoţional greu de stăpânit şi numeroase
cercetări ne arată că duc la o pierdere importantă
de valoare pentru clienţi.
norel Moise
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orice situație de criză aduce
și oportunități
interviu cu Ștefan MusGOciu,
specialist business Development & Marketing, bursa de valori bucurești
la nivelul buselor din uniunea Europeană, pandemia a generat în primul trimestru scăderi fără precedent,
pentru bvb reculul fiind de aproape 25%, pe fondul întreruperii activității în numeroase sectoare ale
economiei românești. din discuțiile purtate de specialiști ai bursei de la bucurești cu diverse companii locale
rezultă că, cu toate șocurile generate de covid 19, în următoarele luni vom mai vedea societăți accesând
piața de capital, prin vânzarea de obligațiuni sau chiar de acțiuni. inclusiv în situații de criză profundă, când
alte surse de finanțare se contractă, bursa poate crea oportunități pentru oamenii de afaceri care au ochi să
le vadă. acesta este mesajul care se desprinde din interviul realizat de revista noastră cu reprezentantul bvb,
Ștefan musgociu.

cum a reacționat bvb în perioada de
început a crizei declanșate în românia de
pandemia de coronavirus?

Toate piețele de capital din Uniunea
Europeană au înregistrat scăderi la finalul
primului trimestru din acest an după ce
pandemia de Coronavirus a condus la sistarea
activității în mai multe sectoare economice.
Piețele de capital au mai traversat perioade de
criză în trecut, însă amplitudinea și viteza de
corecție raportate la maximele atinse anterior
au fost fără precedent. Una dintre cele mai
severe crize de sănătate publică a trimis în
teritoriu negativ toți indicii principali ai
burselor din Uniunea Europeană. De exemplu,
în rândul principalelor piețe europene, situația
de la finalul primului trimestru arăta astfel:
indicele DAX (Germania) înregistra -25%,
indicele CAC 40 (Franța) -26%, FTSE MIB
(Italia) -27%, IBEX 35 (Spania) -29%. În
regiunea Europei Centrale și de Est, scăderile
au fost de 28% în Ungaria și de 30% în
Polonia. Indicele BET al Bursei de Valori
București (BVB) a scăzut cu 23,6% la sfîrșitul
primului trimestru.
La nivelul BVB, am reușit să îndeplinim
rolul fundamental al Bursei, chiar și în această
situație excepțională existentă la nivel
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internațional în care au fost sistate multe
activități economice, și am oferit investitorilor
posibilitatea de a avea acces la lichiditățile
investite în active mobiliare, într-o perioadă în
care nevoia de resurse a crescut semnificativ.
S-a demonstrat încă o dată, dacă mai era
nevoie, cât de importantă este funcția socială și
economică pe care o îndeplinesc piețele bursiere reglementate.
Chiar dacă indicatorii economici și
macroeconomici pentru România sunt încă
buni, este nevoie de măsuri economice fără
precedent ca amploare și extindere astfel încât
redresarea activităților economice să nu fie
pusă sub semnul întrebării. Ne vom putea
forma o imagine mai clară a impactului
COVID-19 asupra economiei după ce va fi
reluată activitatea multora dintre companiile
care au apăsat frâna sau doar au ridicat piciorul
de pe accelerație în această perioadă. Dar, cel
mai important este ca toate companiile să
înțeleagă că bursa este un canal continuu al
capitalului, astfel că orice firmă serioasă poate
găsi finanțare și, odată cu aceasta, vine și o
disciplină numită Guvernanță Corporativă, al
cărui scop este dezvoltarea sănătoasă a
business-ului și o imagine mai bună în fața
potențialilor finanțatori, parteneri de afaceri și
clienți.

ce condiții de listare pe Piața Principală
trebuie să întrunească o companie
interesată de diversificarea surselor
sale de finanțare atrase prin intermediul
bvb?

Piața Principală are o serie de condiții
ceva mai restrictive față de piața AeRO în
privința listării, însă acestea sunt tot pentru a
oferi companiilor un ajutor în găsirea celor mai
bune metode de a-și identifica investitori.
Așadar, pentru Piața Principală, o companie
trebuie să aibă capitaluri proprii sau o valoare de
piață de minimum 1 milion de euro, un freefloat de 25%, adică 25% din acțiunile sale să fie
în portofoliile unor investitori care le-ar putea
tranzacționa în orice moment, societatea să fie
activă de minimum 3 ani, iar situațiile financiare
să fie întocmite conform IFRS. Totuși, dacă
managementul unei companii consideră că
aceste condiții sunt prea restrictive, se poate
încerca oricând o listare pe piața AeRO, unde
condițiile sunt mai relaxate, respectiv o valoare
de piață sau capitaluri proprii de minimum
250.000 euro, un free-float de 10% sau să fie 30
de acționari; în ceea ce privește vechimea
companiei, aceasta să fie de cel puțin 1 an, iar
situațiile financiare trebuie să fie întocmite
conform RAS.

cât de mult contează la reușita unei
emisiuni de obligațiuni corporative, de
exemplu, relația companiei interesate de
finanțare cu organisme financiare
internaționale, precum berD să spunem?

Investitorii instituționali precum BERD
sunt considerați ”investitori ancoră”, întrucât
insuflă celorlalți investitori o mai mare
încredere atunci când intră într-o astfel de
tranzacție sau sunt deja în acționariatul unei
companii care decide să atragă finanțare. Astfel
de investitori internaționali se implică în
dezvoltarea unei companii, inclusiv pe partea
de Guvernanță Corporativă, fiind vectori
importanți în dezvoltarea unei societăți, atât
prin know-how-ul pe care-l aduc reprezentanții
lor în firmele unde sunt acționari, cât și prin
imaginea pe care o dobândește o societate care
ajunge să aibă un astfel de investitor în
acționariat.

ce a reprezentat anul 2019 pentru bvb, în
comparație cu perioada anterioară, dacă e
să ne referim la instituții financiare bancare
și nebancare locale?

Început sub auspiciile OUG 114, care la
finalul lui 2018 a șters într-o zi tot câștigul dintr-un
an, 2019 se preconiza a fi unul foarte sumbru.
Totuși, pesimismul a început să se disipe odată
Alpha Bank
BCR

Companie

cu o serie de clarificări și discuții pe tema
efectelor ordonanței, astfel că bursa a revenit pe
o linie ascendentă, susținută și de dividendele pe
care companiile listate începeau să le anunțe.
Anul 2019 a adus la BVB un maxim istoric în
ceea ce privește numărul de companii care au
decis să apeleze la atragerea de finanțare din
piața de capital. Un număr de 17 companii au
obținut finanțare de la investitori prin emisiuni
de obligațiuni, suma atrasă ajungând la peste 4,8
miliarde lei (puțin peste 1 miliard de euro).
Sumele au variat între 400.000 euro și 500
milioane euro. Acest canal de finanțare
complementar finanțării bancare a trezit și
interesul companiilor din domeniile bancar și al
instituțiilor financiare nebancare. Astfel, anul
trecut, șapte entități din ambele segmente
menționate au apelat la atragerea de finanțare de
la investitorii la bursă, iar rundele de finanțare au
variat între aproape 800.000 euro și 200 milioane
euro. A fost vorba de patru bănci și trei companii
de leasing.
Interesul pentru obligațiuni a fost vizibil
mai ridicat anul trecut atât din partea
companiilor care au dorit să atragă finanțare, cât
și a investitorilor, care sunt întotdeauna dispuși
să investească în entități cu perspective serioase
de dezvoltare. Chiar dacă în cazul obligațiunilor
vorbim de costuri de finanțare ceva mai ridicate
decât cele din sectorul bancar, trebuie să luăm în
calcul că obligațiunile oferă o multitudine de
avantaje companiei care decide să emită
obligațiuni, iar printre acestea menționăm
flexibilitatea în ceea ce privește plata
principalului (fie în tranșe, fie doar la scadență),
dar și cadența cu care este plătită dobânda,
aceasta putând fi lunară, trimestrială,
semestrială sau anuală. Așadar, managementul
fiecărei companii decide cum îi este mai
convenabil să ramburseze principalul și chiar
cum să plătească dobânda, astfel încât să nu fie
afectat cash-flow-ul. Un alt avantaj pe care-l
Sumă atrasă

200 milioane euro
600 milioane lei

BT Leasing Transilvania IFN

40 milioane euro

Idea Bank

5 milioane euro

Autonom Services
Patria Bank

Capital Leasing IFN

20 milioane euro
5 milioane euro
3,7 milioane lei
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oferă obligațiunile este rostogolirea datoriei,
adică dacă se optează pentru rambursarea
principalului la scadență, compania poate derula
o nouă rundă de finanțare prin obligațiuni pentru
a atrage banii necesari pentru plata principalului
din prima rundă de finanțare prin obligațiuni. De
asemenea, costurile de finanțare pot fi diferite la
a doua emisiune de obligațiuni. Un alt beneficiu
pe care obligațiunile îl conferă firmei care le
emite este posibilitatea de a converti obligațiunile în acțiuni, fie la scadență, fie la anumite
momente din perioada de viață a obligațiunilor,
în funcție de decizia companiei.Totodată,
trebuie avut în vedere că finanțarea prin
emisiuni de obligațiuni aduce o diversificare a
surselor de finanțare și oferă companiilor
emitente de obligațiuni o mai mare stabilitate.
Am putea concluziona că obligațiunile sunt unul
dintre cele mai maleabile instrumente de
finanțare existente pe piața de capital și,
totodată, pot fi un prim pas al unei companii la
bursă, astfel încât aceasta să se obișnuiască cu
cerințele pieței pentru ca, ulterior, să încerce și
listarea acțiunilor.
cum apreciați prima emisiune de
obligațiuni a companiei de leasing financiar
bt leasing, considerată de specialiști o
premieră pe piața de capital din românia?

Finalul anului trecut a adus la BVB
obligațiunile BT Leasing Transilvania IFN, care
s-au evidențiat prin valoarea importantă, de 40
milioane euro, precum și prin faptul că este a
doua societate din Grupul Financiar Banca
Transilvania care atrage finanțare de la
investitori pe piața de capital, după Banca
Transilvania (care de la listare, în 1997, până în
2019 a atras de pe bursă peste 5 miliarde lei).
Banii au fost atrași de BT Leasing prin două
emisiuni de obligațiuni, una de 21,5 milioane
euro și a doua de 18,5 milioane euro. Ambele
emisiuni au dobândă variabilă, calculată în
funcție de indicatorul Euribor la 6 luni, la care
se adaugă 1,75% p.a. în cazul primei emisiuni
și, respectiv, 2% p.a. în cazul celei de-a doua
emisiuni, în ambele situații fiind vorba de o
plată semestrială a dobânzii. Dacă în cazul
primei emisiuni vorbim de o maturitate de 5 ani,
cea de-a doua are maturitate de 6 ani. Este o
sumă importantă, iar runda de finanțare a fost
încheiată rapid, ceea ce evidențiază unul dintre
pilonii importanți ai pieței financiare, anume
încrederea. Vorbim despre încrederea inves-
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titorilor în compania care a emis obligațiunile,
în intermediarul care a asistat BT Leasing în
atragerea rundelor de finanțare și în grupul din
care face parte compania emitentă. Banca
Transilvania este de altfel o poveste de succes
românească care a crescut utilizând constant
mecanismele și beneficiile oferite de piața de
capital pentru dezvoltare, inclusiv finanțarea
prin emisiuni de obligațiuni și acțiuni.

Multilateral de Tranzacționare este Capital
Leasing, care a atras de la investitori 3,7
milioane lei, printr-o emisiune de obligațiuni cu
maturitate de 3 ani și o dobândă fixă de 8,9% pe
an, plătibilă semestrial. Finanțarea a fost atrasă
printr-un plasament privat, fondurile fiind
utilizate pentru dezvoltarea și implementarea
unui nou produs financiar: factoring intern cu
regres.

cum comentați un alt debut pe piața
reglementată a bvb – cel reprezentat de
autonom services, jucător independent de
marcă pe piețele de leasing operațional și
rent-a-car din românia?

Dacă privim în istoric, pe plan național și
internațional, în condiții de criză, care
trebuie să fie rolul bursei în susținerea
mediului de afaceri, a economiei în general?

Accesul la acest „capital răbdător”, cum
putem numi finanțarea prin obligațiuni, a suscitat
și interesul Autonom Services, care a atras recent
20 milioane euro de la investitori de pe piața de
capital, tot printr-un plasament privat, la o
dobândă de 4,5% pe an, plătibilă anual. Prin
realizarea emisiunii de obligaţiuni, unul dintre
obiectivele specifice ale Autonom Services
constă în creșterea maturităţii medii a finanţărilor
atrase, astfel încât, dată fiind maturitatea de cinci
ani a obligațiunilor, scadenţa medie a finanţărilor
atrase să crească substanţial, în acord cu durata
medie de patru ani a contractelor de leasing
operaţional, principala categorie de servicii
prestată. Alte două obiective se referă la
asigurarea finanţării creşterii organice a afacerii
de leasing operaţional şi rent-a-car și la posibile
achiziții de companii.
Era natural ca obligațiunile Autonom
Services să vină pe Piața Principală în primul
rând datorită valorii rundei de finanțare. Pentru
a atrage runde de finanțare de ordinul zecilor de
milioane de euro, intermediarul și compania
emitentă trebuie să se adreseze și investitorilor
instituționali, precum fonduri de investiții sau de
pensii, iar acest tip de investitori sunt
direcționați prin reglementările lor interne sau
chiar prin legislație să investească doar în
instrumente financiare listate pe o piață
reglementată, respectiv pe Piața Principală. Pe
Sistemul Multilateral de Tranzacționare,
preponderent investesc investitorii de retail și
unele fonduri de investiții care au această
posibilitate prin reglementările lor interne, însă
aici vorbim de sume ceva mai mici, nu de
ordinul zecilor de milioane de euro.
Un alt exemplu de instituție financiară
nebancară prezentă anul trecut pe Sistemul

Bursa este, după cum se știe, un mecanism
prin care banii trec de la investitori la companii,
de la cei care dispun de fonduri pentru investiții
către cei care au nevoie de acestea pentru
dezvoltare. Bursele au jucat și joacă un rol foarte
important în viața oricărei economii dezvoltate,
oferind această oportunitate atât pentru
companii, cât și pentru investitori. Inclusiv în
momente în care alte canale de finanțare s-au
contractat, bursa a oferit în continuare acces la
finanțare, fiind locul unde cererea se întâlnește
cu oferta, iar prețul investiției și al finanțării sunt
descoperite și formate într-un mod transparent.
În ce măsură credeți că evoluția pieței de
capital în românia va fi în continuare
influențată de condițiile dificile care
afectează în prezent mediul economic
internațional și local?

Din discuțiile pe care le avem cu diverse
companii, suntem convinși că anul acesta vom
mai vedea societăți accesând piața de capital, fie
prin vânzarea de obligațiuni sau chiar de acțiuni.
Într-adevăr, contextul actual generat de
pandemie și implicațiile pe care aceasta le va
avea la nivel economic sunt greu de cuantificat
la acest moment, însă istoria ne-a demonstrat că
orice situație de criză aduce cu ea și oportunități,
iar bursa a fost dintotdeauna un mecanism de
susțenere a companiilor, chiar și în momente în
care alte surse de finanțare s-au contractat. Un
manager atent la oportunități poate lua în calcul
atragerea de finanțare de pe piața de capital
pentru achiziția altor jucători sau chiar să
accelereze investiții în dezvoltare. Astfel de
momente sunt foarte importante în dezvoltarea
companiilor.
coralia Popescu

istoricul privatizării în românia
la deja mai mult de trei decenii de la reinstaurarea capitalismului în românia, mulţi încearcă să dea o notă
procesului de privatizare pentrecut în fierbinţii ani 90 şi, poate, cu unele probleme încă nerezolvate - şi mă
gândesc aici la retrocedări. cel mai potrivit pentru a face o analiză a acestor procese complete, din punctual
nostru de vedere, este mircea ursache, cel care a gravitat în toată această perioadă în interiorul cercurilor
preocupate cu edificarea şi consolidarea economiei de piaţă şi a pieţei de capital românească. (n.M.)

Mugurii capitalismului

Mircea ursache

Primul pas în vederea privatizării a fost
reprezentat de adoptarea Legii nr. 15/1990, prin
care fostele întreprinderi de stat au fost
transformate în societăţi comerciale sau regii
autonome. Privatizarea propriu-zisă a fost
iniţiată în baza Legii nr.58/1991, conform căreia
atribuţia de privatizare a societăţilor comerciale
aflate în proprietatea statului revenea unei
instituţii specializate, nou create – Fondul
Proprietăţii de Stat (FPS). Participaţiile statului
la societăţile comerciale constituite în baza
Legii nr. 15/1990 erau transferate, în proporţie
de 30% către cele 5 fonduri regionale ale
proprietăţii private (FPP-uri, ulterior SIF-uri),
restul de 70% rămânând în proprietatea statului
şi trecând în gestiunea FPS.
Astfel, toţi cetăţenii români care până la
data de 31 decembrie 1990 împliniseră vârsta
de 18 ani, au primit gratuit, în prima etapă a
privatizării, carnete cu certificate de proprietate, fiecare în valoare totală de 25.000 lei.
În a doua etapă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea
procesului de privatizare, toţi cetăţenii români,
care până la data de 31 decembrie 1995
împliniseră vârsta de 18 ani şi care nu şi-au
transformat, din proprie iniţiative, certificatele
de proprietate primite în prima etapă în acţiuni,
au primit gratuit cupoane nominative de
privatizare, fiecare în valoare de 975.000 lei,
pe care le puteau subscrie fie la una din
societăţile din portofoliul FPP-urilor, fie direct
la FPP-uri.
Conform prevederilor art 4 alin (1) din
Legea nr. 133/1996, “cetăţenii care au primit
personal certificate de proprietate în temeiul
Legii nr. 58/1991 şi care au participat cu unul
sau mai multe astfel de certificate de

proprietate la procesele de privatizare iniţiate
şi concretizate în temeiul Legii nr. 55/1995,
sunt îndreptăţiţi să primească, cu titlu de
dividende, sub formă de acţiuni, cota-parte din
veniturile cuvenite Fondurilor Proprietăţii
Private până la 31 martie 1996, rezultate din
dividendele încasate sau de încasat de la
societăţile comerciale arondate, inclusiv cele
rezultate din utilizarea acestor dividende,
precum şi cele rezultate din vânzările de
acţiuni din cota aferentă fondurilor”.
Cota parte care a fost distribuită cetăţenilor
români îndreptăţiţi, sub formă de acţiuni cu
titlu de dividende, a reprezentat diferenţa dintre
veniturile Fondurilor Proprietăţii Private,
potrivit art. 4 alin (1) din Legea 133/1996 şi
totalul cheltuielilor de funcţionare ale
Fondurilor Proprietăţii Private de la înfiinţare
până la data de 31 decembrie 1996.
Corespunzător sumelor astfel determinate,
societăţile de investiţii financiare au emis şi
distribuit acţiuni în favoarea beneficiarilor
legali.

apariţia fPP

Astfel, persoanele îndreptăţite au primit
acţiuni şi la fostele FPP-uri (actuale SIF-uri),
rezultând aşa numitele acţiuni reziduale.
Societăţile de Investiţii Financiare (SIF-uri)
s-au înfiinţat în anul 1996 ca societăţi (comerciale) pe acţiuni, în baza Legii 133/1996
privind transformarea Fondurilor Proprietăţii
Private (FPP) şi au ca scop efectuarea de
investiţii colective, plasând resursele băneşti în
instrumente financiare lichide şi operând pe
principiul diversificării riscului şi administrării
prudențiale.
Dată fiind natura dublă a SIF-urilor,
respectiv organisme de plasament colectiv de
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tipul AOPC organizate ca societăţi de investiţii
de tip închis şi societăţi (comerciale) ale căror
valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare
pe o piaţă reglementată, societăţile de investiţii
financiare se supun dispoziţiilor special statuate prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de
capital, cu modificările şi completările ulterioare şi prin reglementările emise în aplicarea
acesteia, precum şi prevederilor generale ale
Legii 31/1990 R şi ale reglementărilor
contabile naţionale şi comunitare.
La acest moment, la nivelul UE nu există
prevederi care să reglementeze activitatea
organismelor de plasament colectiv altele
decât OPCVM-urilor (AOPC-urile conform
legislaţiei din România), normele europene în
acest domeniu axându-se pe reglementarea
activităţii administratorilor unor astfel de
organisme nearmonizate, respectiv Directiva
nr. 61/2011/UE privind administratorii Fondurilor de Investiţii alternative şi de modificare
a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a
Regulamentelor (CE) nr. 160/2009 şi (UE) nr.
1095/2010 (DAFIA).
O caracteristică importantă a SIF-urilor
este gradul mare de dispersie a acţionariatului,
fiecare dintre ele având, în prezent, un număr
de acţionari, persoane fizice şi juridice, cuprins
între 5-8 milioane.
SIF-urile se regăsesc în cele mai multe
dintre portofoliile deţinute de BVB de către
investitori locali sau străini, instituţionali sau
de retail. Pentru acest motiv, evenimentele
corporative şi legislative cu impact asupra valorii acţiunilor SIF generează în majoritatea
situaţiilor o creştere a volatilităţii preţurilor şi
lichidităţii acestora, care adesea se transmite
asupra celorlalţi emitenţi.

Problematica pragului
de deţinere

În prezent, în conformitate cu prevederile
art. 286 din Legea 297/2004, orice persoană
poate dobândi cu orice titlu sau poate deţine,
singură ori împreună cu persoanele cu care
acţionează în mod concertat, acţiuni emise de
către societăţile de investiţii financiare din
transformarea Fondurilor Proprietăţii Private,
dar nu mai mult de 5% din capitalul social al
societăţilor de investiţii financiare.
Precizăm că la înfiinţare, actele constitutive ale SIF prevedeau un prag de deţinere de
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maxim 0,1%. Acest prag a fost o decizie
politică, bazată pe temerea că unii acţionari ar
putea cumula prea multe acţiuni, ajungând să
controleze astfel o mare parte a avuţiei
naţionale. Pragul de deţinere a acţiunilor SIF a
fost în permanenţă un subiect de dezbatere.
Astfel, prima ridicare a pragului s-a făcut
de la 0,1% la 1% prin Ordonanţa de Guvern
41/2005 aprobată în anul 2006 prin Legea nr.
97/2006, care modifică conţinutul art. 286^1
din Legea 297/2004. Prin aceeaşi lege s-a
introdus interdicţia oricărei persoane de a
dobândi sau de a deţine, singură ori împreună
cu persoanele cu care acţionează în mod
concertat, acţiuni emise de către Societăţile de
Investiţii Financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietăţii Private întrun procent mai mare de 1% din capitalul social
al Societăţii de Investiţii Financiare.
A doua ridicare a pragului, de la 1% la 5%,
a fost iniţiată în anul 2009 (după ce în prima
parte a anului în cadrul AGA SIF1 au avut loc
dispute ample ca urmare a suspendării de către
management a drepturilor de vot pentru un
grup semnificativ de acţionari bănuiţi că ar
acţiona concertat împreună cu Banca
Transilvania). Proiectul de lege a primit vot
favorabil în Senat pe 11 noiembrie 2009, dar
capitalul public de stat s-a redus până la 17%.
În cifre absolute, de 17 ori cu 44 mld. euro, în
timp ce cel autohton a crescut de doar 5 ori cu
40 mld. euro, iar ca pondere în total capital
privat capitalul străin reprezintă 48%
comparativ cu cel autohton (52%).

Drumul sinuos de la caer
la Piaţa unică

Revenind la 1990, este de subliniat, pe
lângă centralismul decizional în economie,
dependenţa noastră de CAER şi de
angajamentele faţă de creditorii internaţionali
(absolut absurd, deşi nimeni nu ne-o cerea). Nu
vreau să fac nici cel mai mic comentariu politic
privind anul 1990, aşa că am să mă rezum la a
cita:” viaţa publică românească este rodul
rostogolirii democraţiei comuniste în societatea
post-decembristă, perioada în care s-au edificat
toate instrumentele începutului capitalist în
România”. (Soluţia crizei-Make, ed. RAO,
2015).
Economia românescă producea, până la
momentul decembrie 1989, preponderent

pentru export, pentru “valută cu orice preţ”,
reglajul de competitivitate, valută versus lei,
intern versus extern făcându-se la nivelul
“Planului Naţional Unic de Dezvoltare
Economico-Socială a Republicii Socialiste
România”. La această stare s-a adăugat imediat, din ianuarie 1990, rejectarea structurilor
comuniste, chiar şi a celor ce trebuiau reorganizate, în paralel cu un proces de
autodistrugere generat de entuziasmul popular.
Vidul de putere şi paralizia instituţiilor
statului s-au manifestat încă mult timp (19901991). Aceasta a fost perioadă, de fapt, a
începutului dezordinii în economie, a
experienţelor în management, care mai de care
lipsită de sens, de performanţă sau de
perspectivă. Foarte grav a fost însă mesajul
transmis potenţialilor investitori sau
cumpărători ai activelor statului român în
procesul de privatizare. Practic, investitorii au
fost îndemnaţi să vină în România şi să
cumpere fier vechi chiar prin vocea Primului
Ministru de la acea vreme. Mesajul acesta
antiromânesc şi hazardat a rămas însă fără
repercursiuni faţă de cei ce l-au promovat, dar
că reacţii în rândul celor ce îşi propuneau să
achiziţioneze societăţi comerciale în România,
astfel încât investitori instituţionali, cu poziţii
economice importante în lume au lăsat locul
multor aventurieri, fără experienţă sau fără
interes în a face funcţionale activele statului.
Aşa am ajuns în situaţia de a apela la adevărul
din proverbul evreiesc care spune că “atunci
când nu găseşti prinţese, să dansezi cu
servitoarele”.
Intrarea, în 1990, a aşa-zisului capital
privat în acționariatul companiilor româneşti
(30% prin programul de privatizare în masă în
cadrul a cinci fonduri ale proprietăţii private,
ulterior transformate în societăţi de investiţii
financiare) nu a schimbat cu nimic managementul exclusiv al statului şi nu a adus nici
un leu pentru capitalizarea acestora (s-a
realizat doar un transfer de proprietate contabil
prin care suma trecută în proprietatea privată
însemnând astăzi echivalentul a 1.6 mld. euro
era radiată din proprietatea statului).
În fiecare zi ne întâlnim în spaţiul public cu
cei ce pun etichete pe produsul “privatizare” în
România. Eu nu am pretenţia, chiar şi după
volumul uriaş de informaţii pe care îl deţin, că
aş fi cel mai nimerit istoric al privatizărilor, dar
nu sunt nici invalid al acestora (parafrază după
Neagu Djuvara) din păcate, corul de analişti

care se cred şi istorici ai acestui proces, sunt
chiar invalizi.
Aş vrea să le reamintesc celor ce anulează
integral, fără analiză şi cu superficialitate
profesională, rezultatele şi modul în care
România a transferat proprietatea de stat către
privaţi. Votul favorabil decisiv s-a dat în 15
decembrie 2011, fiind emisă în acest sens
Legea nr. 11/2012). Precizăm că legislaţia
pieţei de capital nu prevede existenţa unor
limite de deţinere din capitalul social al
emitenţilor, cu excepţia operatorilor de piaţă,
în acest caz limita de deţinere fiind o decizie
politică stabilită prin lege. De asemenea,
merită menţionat că actul constitutiv al
Fondului Proprietatea (FP), entitate similară
celor 5 SIF-uri, nu reţine existenţa unor limitări
privind deţinerea de acţiuni FP.

situaţia economică a româniei
la declanşarea procesului
de privatizare

Am plecat de la o economie centralizată
decizional. În 1990 s-au restituit părţile sociale
oprite de regimul communist. A fost primul val
de consum, nu de investiţii. Apoi s-au emis legi
care să asigure transferul proprietăţii de la stat
la privat. Legea nr. 15/1990 de distribuire cu
titlu gratuit către populaţie a 30% din avuţia
naţională.
Legea 58/1991 de privatizare: societăţile
socialiste de stat s-au transformat în societăţi
comerciale (cu 70% statul român şi 30% FPPuri). Au fost distribuite astfel 17 mil. certificate
de proprietate (valoare nominală de 25.000 lei
fiecare). Legea MEBO a transferat salariaţii
din 500 de întreprinderi în acţionari grupaţi în
asociaţii (proprietari în indiviziune).
În 1995 Legea pentru Programul de privatizare în masă prin care s-au emis
“cupoanele” de valoare nominal 975.000 lei
vechi, care urmau a fi subscrise. Dar, cetăţenii
au preferat să le vândă la un preţ cu discount de
60-90% (pe filieră intermediari). În 1989 ţara
noastră avea 11.200 societăţi comerciale cu
capital de stat (PIB-ul României era 42,6 mld.
echivalent în euro), majoritatea comasate în
industrie (acopereau 46,2% din PIB) în care
“lucrau” 8,2 milioane de salariaţi. Proprietatea
de stat era covârşitor dominantă, cea corporatistă şi privată fiind cvasi-inexistente.
Chiar dacă datoria publică era zero şi avea
indisponibilităţi valutare de 1,5 mld USD,

aceste “performanțe” erau rodul unei pieţe
nefuncţionale, neconcurențiale, cu randamente
reduse, a unei industrii energofage şi supradimensionate. Poate nici un alt stat din blocul
răsăritean nu avea un sistem decizional mai
centralizat ca cel economic, politic şi social
românesc.
Companiile româneşti care urmau a fi
privatizate, deţinute integral de stat, au fost,
imediat după 1990 supuse primei transferări de
capital prin operaţiunea de “privatizare în
masă” prin care statul a împroprietărit cetăţenii
români (având peste 18 ani la 1 ianuarie 1990)
cu 30% din proprietatea sa.
La data la care scriu, nivelul capitalului
companiilor româneşti (2014) privatizate sau
nu, s-a multiplicat de 4 ori ajungând la 118
miliarde euro.
Este evident, cu excepţia celor răuvoitori,
că nivelul capitalului românesc a suferit
dinamica ascendentă ca urmare a capitalului
privat, care a ajuns astăzi la 83% din total
capital, în timp ce economii libere, de piaţă şi
concurenţiale că este uşor să vorbeşti astăzi
când “ nimic nu ai a spune”. De altfel, dr.
Peguy ne reaminteşte că “triumful demagogiei
este trecător, dar ruinele sunt eterne”.
Nu sunt multe investiţiile construite de la
zero în industria românescă după 1990, astfel
încât pot afirma că preponderent investiţiile
străine directe la nivelul anului 2015 au atins
60 de miliarde de euro şi sunt defalcate astfel:
32,5 miliarde euro de tip greenfield şi 27,5
miliarde euro din fuziuni şi achiziţii în procesul
de privatizare.

bonitatea cumpărătorilor,
puţin studiată

Se reproşează adeseori că investitorii
interesaţi de achiziţia de active din industria
românească nu au avut interese de a le
dezvolta. Cu o legislaţie elaborată la nivelul
cunoştinţelor anului 1990 pe care nici un
guvern sau majoritate parlamentară, de stânga
sau dreapta, perindate la putere în cicluri
succesive, nu a modificat-o fundamental
vreodată, puţini au luat în calcul verificarea
bonităţii potenţialilor cumpărători. Legislaţia
privatizării în România a avut o puternică
componentă socială: preţul intrinsec al companiilor scoase la privatizare a fost trecut în
planul al doilea, interesul legiuitorului fiind

asigurarea funcţionării companiilor pe o
perioadă de 5-10 ani prin obligarea cumpărătorului de a asigura infuzia de capital de
lucru, de a asigura finanţarea investiţiilor
tehnologice şi de mediu (impuse de Uniunea
Europeană), păstrarea locurilor de muncă şi
semnarea unui pact social cu reprezentanţii
salariaţilor. Trei sunt comentariile obligatorii
de făcut pentru înţelegerea reală a procesului
de privatizare: primul se referă la lipsa de
decizie politică privind amnistia fiscală astfel
încât companiile au fost vândute la pachet cu
datoriile istorice (bugetare sau comerciale), în
multe cazuri aceste obligaţii grevând procesul
investiţional. Mai mult decât atât, sume
importante din capitalul de lucru aportat de
cumpărător s-au dus pe apa sâmbetei, adică
pentru plata datoriilor către furnizorii de utilităţi.
Al doilea, la faptul că statul şi-a luat măsuri
asiguratorii pentru ca noul proprietar să-şi
îndeplinească obligaţiile post-privatizare asumate prin contractul de cumpărare; aceste
măsuri asiguratorii pe de o parte păstrarea
gajului pe acţiunile vândute până la îndeplinirea
ultimei obligaţii precum şi interdicţia vânzărilor
de active din fluxul viabil productiv al companiei, fără acordul vânzătorului (fapta intrând
în sfera penalului dacă s-ar fi înstrăinat activele).
Al treilea aspect (poate cel mai important) îl
constituie însă graficul de privatizare, recluzând
calendarul, ordinea şi perioada.
Pentru asta, ţinând cont că procesul de
privatizare s-a derulat cu consultanța financiară a FMI şi BM, România a beneficiat de
două programe, PSAL1 şi PSAL 2, care
eşalonau companiile după mărime şi profil,
număr de salariaţi şi producţie internă/externă
s.a.

românia a redus procesul
de privatizare într-un pat
al lui Procust

Cu atâtea prevederi şi măsuri legislative,
dar şi sub supravegherea creditorilor internaţionali, România a redus procesul de privatizare într-un pat al lui Procust, în care s-a
străduit să încapă. Ţinând cont că nici unul
dintre contractele de privatizare nu a fost
reziliat din vina vânzătorului (statul român prin
instituţiile sale specializate AVAS, APPAPS,
OPSI etc.) pot spune că a şi reuşit. Cum se pot
explica atunci cazurile mediatizate? Ne spune
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datele fiind obţinute de Deloitte Center for
Financial Services New York City). Trebuie să
recunoaştem că în lume sunt câteva state
(puţine) care şi-au creat organe fiscale HNWI.
Tot pentru o imagine elocventă a ce a
însemnat “Aventura” privatizării în România
după 1990, am găsit o dezvoltare interesantă a
sloganului “Nu ne vindem țara” în lucrarea lui
Marin Dinu şi Teodor Brateş intitulată
“răzbunarea trecutului - Capitalismul în cinci
luni postdecembriste” din care citez: “O sursă
importantă a sloganului a constituit-o avalanşa
de informaţii, declanşată chiar în zilele de la
finalul anului 1989 referitoare la intenţiile
străinilor de a investi masiv în România.
Zestrea productivă de care dispunea țara
reprezenta în viziunea celor mai mulţi concetăţeni o vacă de muls. România s-a aflat în
vizorul pieţelor financiare externe, a mediului
internaţional de afaceri ca o importantă sursă
de profit. Marile proiecte de restructurare a
lumii de după Războiul Rece includeau în
etapele premergătoare şi imediat următoare
căderii comunismului, ofensiva capitalului
străin, evident cel occidental, spre economiile
ţărilor din Estul Europei.”

faţa crudă a concurenţei

Cu atâtea prevederi şi măsuri legislative, dar şi sub
supravegherea creditorilor internaţionali, România a
redus procesul de privatizare într-un pat al lui Procust,
în care s-a străduit să încapă. Ţinând cont că nici unul
dintre contractele de privatizare nu a fost reziliat din
vina vânzătorului (statul român prin instituţiile sale
specializate AVAS, APPAPS, OPSI etc.) pot spune
că a şi reuşit.

Florian Goldstein în analiza High Net Worth
individual (HNWI), adică indivizi cu valoare
(financiară) înaltă. Nimeni, începând cu 1990,
nu a avut cunoştinţă (sau dacă a avut cunoştinţă, nu a avut interesul) să verifice dacă, din
potenţialii interesaţi de privatizarea companiilor româneşti, vreunul se încadrează în
grupul de persoane care deţine averile mari şi
foarte mari în lume. Poate atunci nu ne-am fi
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prăjit cu cumpărători precum cei de la
Nitramonia, ARO etc. şi nu mă refer la cei
înscrişi în categoria ultra HNWI cu deţineri
proprii de peste 30 miliarde USD (sunt vreo
871.000 persoane în lume), nici la cei mijlocii
(mid-tier milionaires) cu deţineri între 5-30
milioane USD ci la cei cu deţineri de min 1
milion USD (excluzând reşedinţa primară,
colecţii şi bunuri de folosinţă îndelungată,

Aşa am ajuns să înlocuim lipsa pieţei
libere şi existenţa preţurilor fixate de stat cu o
economie de piaţă funcţională cu o concurenţă
în creştere, dar şi o societate cu libertăţi
individuale puternic îngrădite schimbată întruna cu liberaţi individuale conform standardelor europene (Florin Georgescu).
Ce s-a întâmplat de fapt în realitate?
Cumpărătorii s-au trezit într-o diversitate de
situaţii - costuri mari de exploatare, taxe,
datorii istorice mari la furnizorii de utilităţi,
spaţii, hale inutile şi excedentare, personal
supradimensionat, lipsa de productivitate,
imposibilitatea de a fi competitiv pe piaţă,
tentaţia veniturilor din fier vechi etc. – falsuri
la certificarea de către cenzori a lucrărilor de
investiţii tehnologice şi de mediu, încălcarea
condiţiilor de postprivatizare. Aveau alte
soluţii sau modele? De ce nu am ales modelul
polonez? Era sau nu necesar să privatizăm
companii strategice şi bănci? Care a fost rolul
finanţatorilor şi creditorilor internaţionali?
Şi pentru că nu ajungea o singură mare
problemă, România s-a confruntat şi cu cea a
restituirilor proprietăţilor către cei deposedaţi

abuziv de către regimul comunist începând cu
11 iunie 1948.
Anul 1990 a adus, pe lângă procesul de
democratizare al ţării şi trecerea la o economie
de piaţă, un proces amplu de răspuns la
solicitările celor ce în 1948 au fost deposedaţi
abuziv de regimul comunist. Faţă de vocile
care solicitau”restituirea in integrum”, preponderent de restituire în natură, clasa politică
românescă a căutat variante prin care să
restituie proprietăţile confiscate abuziv într-un
ritm rapid şi la valori evaluate pornind de la
nivelul valoric al datei confiscării. Variantele
au dus la o dispersare a atribuţiilor organelor
centrale şi locale în procesul de restituire.
Astfel, primăriile şi prefecturile au instrumentat dosarele de restiuire a imobilelor şi
terenurilor proprietăţi private, în timp ce
Ministerul Finanţelor Publice şi Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Statului (anterior Autoritatea de Privatizare şi Administrare
a Proprietăţii de Stat) au avut atribuţii în ceea
ce priveşte activele şi terenurile aferente companiilor din portofoliu.

Persistă problema
restituirilor nerezolvate

Nici după 25 de ani de la revoluţie acest
proces nu s-a finalizat, în prezent estimându-se
că statul mai are de achitat în dosare de
restituiri circa 5 miliarde de euro (în bani sau
active). Trebuie precizat că doar 0,5 miliarde
euro reprezintă dosare certe şi evaluate, dar
neplătite, în timp ce 4,5 miliarde euro reprezintă obligaţii viitoare ca urmare a solicitărilor
înregistrate la instituţiile acreditate.
Referindu-mă la variantele de restituire, o
reţin pe cea care propune ca România să nu
restituie active, ci doar contravaloarea evaluată
a acestora, ceea ce presupunea achitarea în
numerar, într-un număr de ani, direct de la
bugetul de stat. Din păcate nici modelul
german, pe care fostul cancelar H. Kohl l-a
aplicat în fața numeroaselor solicitări de
restituiri din fosta RDG, nu a plăcut
politicienilor noştri.
Modelul Kohl a cuprins crearea unui fond
de obligaţiuni, cu o perioadă de graţie, cu
scadențe eşalonate în funcţie de data acordării
despăgubirii şi în limita pe care deficitul
bugetar o permitea anual.
Alte modele care cuprindeau limite valo-

rice de restituire (Ungaria, Polonia) au fost de
la început respinse de puterile politice postdecembriste, în care partidele istorice susţineau
“restituirea in integrum”
După apariţia unor acte normative care au
reglementat retrocedararea terenurilor agricole
(prin Administraţia Domeniilor Statului) sau a
imobilelor, terenurilor şi a pădurilor aparţinând
cultelor religioase, abia în 2006 Guvernul a
reglementat problema restituirilor printr-o lege
aprobată prin asumarea răspunderii, Lege prin
care s-a înfiinţat Fondul Proprietatea, fond de
investiţii în care titlurile de despăgubire emise
de Autoritatea Naţională de Restituire a
Proprietăţii se transformau în acţiuni la Fond,
scăzând pas cu pas participaţia MFP ca
reprezentant al statului în acționariatul
Fondului.
Până în 2016, statul român a despăgubit
prin aceste multiple modele şi autorităţi, atât în
bani cât şi în natură. Astfel, în bani, s-au emis
despăgubiri de 4 miliarde euro prin Fondul
Proprietatea şi 1,5 miliarde euro prin ANRP,
AVAS şi MFP. În natură au fost restituite 2,2
milioane hectare terenuri (din care doar 0,3
milioane hectare de teren intravilan), precum
şi 10.500 imobile reprezentând aproximativ 2
miliarde euro şi constând în muzee, şcoli,
locuinţe sau spitale.
Regret şi astăzi că proiectul german de
restituire prin constituirea unui fond obligator
a rămas fără sprijin politic. Poate că nu am fi
ajuns în situaţia de a avea la ANRP unul dintre
cele mai mari cazuri de corupţie din România
postdecembristă.
Cu argumentele mele privind procesul de
privatizare, dar şi prin cazuri concrete ce le voi
dezvolta în continuare, nu am pretenţia că voi
convinge pe toată lumea. O maximă celebră
mă încurajează spunând: “ nu poţi forţa pe
nimeni să creadă în numele unui ideal, cât de
nobil ar fi acesta, pentru că nu există un ideal
peste cel al libertăţii de credinţă”.

Putere de cumpărare
fragilizată

Aşadar, transferul proprietăţii de la stat la
privat, a transformat România dintr-o ţară în
care puterea de cumpărare se măsura astfel:
l Un salariu mediu reprezenta şase coşuri
de consum alimentar (dar real, reprezenta patru coşuri alimentare deoarece

majoritatea mărfurilor nu erau în
magazine şi atunci se plătea suprapreţ) –
de care beneficiau 8,2 milioane de
persoane;
l O pensie medie reprezenta patru coşuri
(de fapt trei şi jumătate) de care
beneficiau 3,7 milioane de persoane;
… într-o ţară cu putere de cumpărare
sporită astfel:
l Un salariu mediu ce reprezinta o creştere
cu 110% la acest coş alimentar având 4,4
milioane persoane;
l O pensie medie în creştere cu 47%, la
acest coş alimentar având acces 5,2
milioane persoane.
Este adevărat că în România s-au
înregistrat şi alte mutaţii în zona puterii de
cumpărare, cele mai notabile fiind schimbarea
nivelului egalitar al veniturilor şi avuţiei
populaţiei cu o polarizare foarte accentuate a
acestora, precum şi schimbarea raportului între
numărul locuinţelor cu chirie în detrimentul
celor proprietate personală.

ce avem azi? sau mai bine
zis ce mai avem azi?

Companiile româneşti deţinute integral sau
parţial de statul român generează 8% din
producţia societăţilor nebancare şi nefinanciare
şi angajează doar 4% din forţa de muncă (nu ne
referim la bugetari).
Între 2006-2014 s-au derulat oferte publice
foarte importante: Electrica SA, Romgaz,
Nuclearelectrica, Transgaz şi Transelectrica cu
o valoare totală de 4.782 mil lei, însemnând nu
numai beneficii ale veniturilor bugetare cât a
deschiderii uşii pentru investitorii internaţionali. Aud azi tot mai des “teorii” care ţin de
bârfa cotidiană: să nu mai dăm puţinul care nea mai rămas, la polul opus să privatizăm
integral căci statul nu este un bun gestionar.
Deci azi avem companii pentru privatizare
însemnând capital de stat la societăţi majoritare de 27.827.651.394 lei (27 mild lei) şi
minoritare 4.976.624.125 lei (4,9 mld lei):
Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia,
Compania Naţională Aeroporturi, Electrocentrale Bucureşti, Tarom, Complexul
Energetic Hunedoara, Portul Constanța,
Societatea Naţională a Sării, Eletrocentrale
Grup, Compania Naţională Administraţia
Canalelor Navigabile, CupruMin, Telekom,
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Enel Distribuţie Muntenia, GDF Suez, Enel
Distribuţie Dobrogea, EON Distribuție, EON
Energie Mires, Enel Energie şi Enel Energie
Muntenia.
Logic şi experienţa de până acum în
privatizări arată că numai în piaţa de capital se
va obţine preţul corect şi transparența transferului, oferind mediului de afaceri încrederea
pierdută. Este destul de târziu după ce ai
privatizat peste 11.000 de companii cu altă
legislaţie. Dar “nu poţi să duci oamenii în
paradis cu lovituri de cravaşe”.
Conjunctura internaţională imediat după
criza din 2008-2009 este dominată de relaxarea
economică în China, ieşirea Japoniei din recesiune, spectaculoasa revenire a Marii Britanii
şi chiar a Spaniei, iar Germania stagnează căci
este singura care nu a făcut greşeli în perioada
de criză. La Est de România, bursa de la
Moscova s-a prăbuşit cu 40% în perioada de
după criză.

riscurile globale

Dacă analizăm raportul celei de-a IX-a
ediţii a Forumului Mondial privind Riscurile
Globale 2014 vedem că astăzi economia
mondială are în față zece riscuri globale mari:
crize fiscale în economiile cheie, şomaj
structural ridicat, crizele de apă, disparitate a
veniturilor, eşecul în adaptarea la schimbările
climatice, incidenţa sporită a evenimentelor de
vreme extremă, eşecul guvernanței globale,
crizele alimentare, eşecul mecanismelor
financiare şi instabilitatea politică şi socială.
Să mă explic: vorbim de riscurile legate de
mediul înconjurător şi domeniul economic.
Iată că la 25 de ani de când au început
privatizările, măsurile legislative de atunci îşi
găsesc răspuns (condiţiile post privatizare de
mediu şi investiţii tehnologice).
Alături de aceste riscuri apare şi riscul
denumit “generaţia pierdută”, generaţia tânără
confruntată cu criza economică şi a mediului,
dar şi cu şomaj masiv. În concret, vorbim de
existenţa unor locuri de muncă precare care
înfrânează eforturile tinerilor de a-şi construi
un viitor, generând tulburări sociale.
Astăzi, în economiile dezvoltate, numărul
mare de absolvenţi ai sistemelor educaţionale
scumpe şi demodate, absolvenţi cu competenţe
nepotrivite, atrag atenţia asupra nevoii de
adaptare şi integrare a educaţiei lor profesionale. Deci, generaţia nativilor digitali are
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mari ambiţii în sensul îmbunătăţirii lumii, dar
se simte deconectată de la politici.
Care este atunci performanța managementului politic statal? Maximă: “ Nu este
important să-i faci pe oameni să muncească,
trebuie să-i faci să dorească să muncească cu
plăcere, cu motivaţie spre a obţine performanța”.

Despre crizele fiscale

Câteva cuvinte despre crizele fiscale, aflate
în topul clasamentului privind riscurile globale. Guvernele înregistrează deficite, cheltuind mai mult decât colectează prin impozite.
Apoi, acoperă deficitul prin vânzarea de
obligaţiuni, împrumutând bani de la investitori
privați pe care urmează să-i ramburseze cu
dobândă. Când investitotii încep să se
îndoiască de capacitatea viitoare a guvernului
de a rambursa sumele împrumutate, guvernul
trebuie să ofere dobânzi mai mari pentru a
putea compensa investitorii pentru riscul
crescut. Aşa apare o criză financiară.
Aşadar, în sinteză, până în 2015 au fost
privatizate 7.500 societăţi comerciale, statul
român încasând suma de aproximativ 7 mld.
euro. Este important de subliniat că din această
sumă 4,4 mld. euro s-au vărsat la Trezoreria
Statului, 0,2 mld. euro s-au plătit ca
despăgubiri de către AVAS pentru persoanele
deposedate de proprietăţi economice de către
regimul communist, iar 2,4 mld. euro au fost
utilizate cu titlu de cheltuieli curente la bugetul
de stat.
Din suma virată în Trezoreria Statului, 1
mld. euro s-au utilizat la finanţarea datoriei
publice şi tot 1 mld. euro pentru împrumuturi
ale autorităţilor de management în accesarea
de fonduri europene, 2,2 mld. euro
reprezentând sold disponibil.
Dar ceea ce este mai important este că
suma încasată din privatizări este cu 40% mai
mare decât valoarea însumată contabilă a
capitalurilor sociale ale societăţilor supuse
procesului de privatizare.
Din nefericire am constatat un mare păcat,
că nu ştim să ne amintim, avem tendinţa de a
amputa memoria referitoare la tot ce am
construit înainte şi deşi avem de-a face cu
“noul”, îl tratăm amnezic.
Mizez însă că cititorul interesat de subiect
are cultura cunoaşterii şi descifrează uşor
sensurile, chiar şi cele ascunse. Închei capitolul
de istorie globală a privatizării citându-l pe

Neagu Djuvara: “uitaţi de tabu-uri, de
împărţirea în lucruri care se pot spune şi care
nu se pot spune; spuneţi însă întotdeauna ceea
ce credeţi că este adevărat”.

În loc de concluzii

Multe dintre spaţiile dedicate de massmedia procesului de privatizare din România
pot conduce la concluzia de manipulare a
informaţiilor. Mai grav este că este posibilă
joaca de informare a populaţiei profitând de
amnezia generală a celor care îşi petrec mult
timp în faţa ecranelor. Să nu credeţi că reportajele, întrucât vorbesc de veritabile seriale
difuzate cu mici excepţii în acelaşi registru de
abordare, se referă la învăţământ, sănătate,
violență, accidente, restituirea proprietăţilor
confiscate, corupţia din fotbal sau finanţările
europene, organizarea licitaţiilor pentru
obţinerea de contracte cu statul, atât la nivel
ministerial cât şi al administraţiilor locale. Nici
măcar la evaziunea fiscală sau transferul şi
spălarea banilor.
Toate acestea nu mai revoltă pe nimeni
făcând parte din cotidian. Despre acţiunea
concertată a nu ştiu căror forţe ostile
capitalului românesc şi a exponenţilor acestuia
nu vorbesc reportajele, aşa cum nu vorbesc
despre vreo verificare a gestiunii financiare a
sucursalelor multinaţionalelor care operează în
România pentru simplul motiv că astfel de
verificări nu există. Atunci de ce sunt revoltat
de subiectele reportajelor de care vorbesc?
Este ceea ce încerc să explic în paginile cărții
pe care urmează să o public. Sper să pot să
realizez câteva lucruri în capitolele acesteia:
primul, să repun în lumina adevărului
condiţiile economice în care România a
început transferul proprietăţii statului privat; în
al doilea rând să explic necesitatea procesului
amplu de privatizare; al treilea motiv îl
constituie evaluarea experienţei politice a
noilor structuri decidente din ţara noastră
instalate după 1990; şi nu în ultimul rând să
demontez teza profund greşită că România, în
procesul privatizării, a fost furată, prădată sau
vândută pe nimic.
Recunosc că nu ştiu dacă voi reuşi întrucât
în societatea românească s-a împământenit
credinţa că tot ce s-a făcut în privatizare a fost
greşit. Dar mă linişteşte o maximă a lui Albert
Einstein: “este mult mai uşoară dezintegrarea
unui atom decât a unei prejudecăţi”.

astăzi vorbim de supraviețuire,
dar de mâine va trebui să vorbim
despre reinventare
interviu cu sebastian burDuJa, secretar de stat la Ministerul finanţelor Publice
când a preluat mandatul de secretar de stat la ministerul finanţelor publice, ne spune tânărul secretar de
stat sebastian burduja, s-a bucurat că a găsit foarte mulți profesioniști, oameni implicați, care își fac meseria
cu pasiune. despre era post-coronavirus crede că va însemna rescrierea reperelor uE și chiar ale lumii.
”nu vom avea un moment mai potrivit în istorie pentru o solidaritate reală și soluții de compromis între nord
și sud, între cei mai dezvoltați și cei care trebuie să îi prindă din urmă. Europa trebuie să reușească, spre
binele tuturor statelor membre.”

cum a fost impactul cu administraţia
centrală: ce aţi găsit bun, ce nu v-a plăcut şi
ce aţi schimbat în perioada de când aţi
preluat mandatul de secretar de stat la
Ministerul finanţelor Publice?

Ministerul Finanțelor Publice are foarte
mulți profesioniști, oameni implicați, care își
fac meseria cu pasiune. Și – mare lucru – chiar
știu meserie. A fost cel mai bun lucru pe care lam găsit aici, încă din primele zile. Am ocazia
în fiecare zi să lucrez cu acești oameni, să învăț
de la ei și să răspundem împreună la provocări,
mai ales în această perioadă. În general, am
găsit aici oameni deschiși, care nu îl iau pe „nu
se poate” în brațe, ci fac tot ceea ce le stă în
putință pentru a găsi soluții.
Nu mi-a plăcut însă atmosfera de spaimă
permanentă, care a fost instaurată în timpul
guvernărilor anterioare, din motive pe care
prefer să nu le discut acum. Așa că am ținut
neapărat să schimb abordarea și atitudinea întruna de cooperare continuă, dialog, deschidere
și spirit de echipă. La finalul zilei suntem o
echipă și tragem în aceeași direcție, într-o
perioadă cu presiuni uriașe, multe necunoscute

și probleme fără precedent, care cer soluții
rapide și deștepte.
care sunt atribuţiile concrete ce v-au fost
încredinţate şi cum decurge colaborarea
cu Ministrul finanţelor, şi el mai mult
tehnocrat decât politician de carieră?

În acest moment coordonez afacerile
europene (pregătire ECOFIN, programul de
cooperare elvețiano-român, OECD etc.),
direcția generală ajutor de stat (inclusiv
schema în derulare 807/2014) și direcția de
management al investițiilor publice, la care se
adaugă serviciul de comunicare, relații publice,
mass-media și transparență.
Sunt direcții extrem de interesante și, vă
repet, mă consider norocos că lucrez zilnic cu
oameni competenți, extrem de bine pregătiți și
conectați permanent la schimbările din plan
local și global. Mai mult, sunt oameni care țin
sincer la România și vor să lase în urma lor o
țară mai bună, cu o economie mai competitivă.
Asta e tot ceea ce contează.
Colaborarea cu Florin Cîțu este pozitivă și
profesionistă, bazată pe valori și principii

comune. Nu este loc pentru politică în
Ministerul Finanțelor Publice, astăzi mai mult
ca oricând. Așa că experiența mea în domeniul
privat se completează perfect cu cea a
ministrului și, sunt convins, rezultatele acestui
dialog permanent se văd și vor continua să se
vadă.
cum decurge relaţia cu reprezentanţii
uniunii europene, în aceste momente
grele pentru această fragilă construcţie
care mai are nevoie de multiple
consolidări, inclusiv pe parte fiscalbugetară? cum poate fi transformată
pandemia actuală într-un liant pentru
statele membre?

Pandemia a surprins Europa în poate cel
mai vulnerabil moment din ultimele decenii:
Brexit, val de populism eurosceptic în unele
state membre, birocrație excesivă, decizii
ezitante și târzii. Dar măcar parțial s-a încercat
recuperarea rapidă și transformarea acestei crize
într-o oportunitate pentru întărirea Uniunii.
Era post-coronavirus va însemna
rescrierea reperelor UE și chiar ale lumii. Nu
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BUSINESS ADMINISTRATION
vom avea un moment mai potrivit în istorie
pentru o solidaritate reală și soluții de
compromis între nord și sud, între cei mai
dezvoltați și cei care trebuie să îi prindă din
urmă. Europa trebuie să reușească, spre binele
tuturor statelor membre.
Răspunsul eficient la criza din sănătate,
vizibil prin alocare de resurse sau achiziții
centralizate, poate să genereze unul la fel de
rapid în economie. UE trebuie să învețe să
comunice pe înțelesul fiecărui cetățean și
trebuie să vină rapid cu un plan Marshall care
să repună în mișcare mecanismele fundamentale ale construcției economice. România
poate și va juca un rol cheie în această
dinamică, pentru că are tot ce îi trebuie: un
public pro-european și pro-american, resurse
strategice, poziție cheie.
Şi pentru că suntem la capitolul ue, să
mai facem odată lumină într-o chestiune pe
care politicienii o speculează adesea,
profitând de neştiinţa multora: care ar fi la
ora actuală balanţa relaţiei bugetare
românia-ue: cât am contribuit şi cât am
încasat, până acum?

De la 1 ianuarie 2007 până la finalul anului
trecut, România a primit 54,43 miliarde de
euro de la Comisia Europeană și a contribuit cu
18,91 miliarde de euro. Avem, așadar, în 13 ani
de apartenență la UE un sold pozitiv de peste
35 miliarde de euro. Ca să fie și mai clar,
pentru fiecare euro plătit am primit înapoi trei
euro. Acesta este adevărul dincolo de orice
fake news aruncat cu inconștiență sau cu reavoință în spațiul public de diverși inamici ai
apartenenței României la familia europeană.
Iar aceste fluxuri nu iau în calcul, bineînțeles,
beneficiile indirecte. Ajunge să ne uităm la un
simplu fapt: Bucureștiul este capitala
europeană cu cel mai rapid ritm de creștere, iar
șapte din primele opt orașe europene cu cea
mai pozitivă evoluție sunt din România.
Recomand studiul Orașe magnet al Băncii
Mondiale.
Şi o întrebare, adresată unui om ataşat
de ţara sa şi de tricolor: cum apreciaţi ceea
ce s-a făcut în românia în aceşti 30 de ani de
capitalism - ce a fost bine, ce a fost rău - şi,
mai ales, cum vă doriţi să arate românia
în 2050?
Greu de rezumat în câteva cuvinte trei
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decenii atât de complexe. Fără îndoială, în
acest periplu între speranță și deziluzie,
România a greșit mult, dar a învățat și mai
mult. Cred că cele mai mare regrete sunt că am
ratat multe șanse de a dezvolta țara prin
investiții în infrastructură, că nu am reușit să
creăm un model sustenabil de creștere
economică și că am distrus sistematic piloni
cheie ai economiei, în special în primul
deceniu. Am distrus valoare economică pentru
care generații întregi „de sacrificiu” au stat în
frig și în beznă. La ce a fost bine aș puncta
deschiderea incontestabilă spre Europa, parteneriatul strategic transatlantic, modernizarea
economiei și îmbrățișarea capitalismului și a
mecanismelor pieței libere.
Cred că actuala criză este, mai important
decât orice, un moment de restart fundamental

pentru România. Am bâjbâit, am progresat, am
greșit și am învățat din greșeli - e momentul să
apăsăm pedala accelerației pe un nou drum.
Astăzi vorbim de supraviețuire, dar de mâine
va trebui să vorbim despre reinventare. Cu
realismul de rigoare, îmi pastrez încrederea ca
lumea post-coronavirus va fi mai buna, mai
puternică și mai competitivă. Pentru asta, e
timpul să acționăm acum.
România anului 2050 va fi o Românie inovatoare, verde, conectată și securizată economic, care va sta pe o temelie solidă, formată
din trei ingrediente esențiale: democrație,
deschidere, responsabilitate. România anului
2050 va fi acolo unde îi este locul: în prima
linie a economiilor creative și curajoase, în
noua realitate globală.
norel Moise

românii trebuie să deprindă faptul
că răspunderea e personală, nu colectivă
interviu cu Maria Grapini, europarlamentar
„pentru a apropia dorinţa de realitate este nevoie de implicare, asumare şi disponibilitate la efort din partea
unei mari majorităţi. Şi mai este nevoie de asumarea intrării în politică a celor mai buni în profesiile lor”,
consideră europarlamentarul maria grapini.

am marcat recent trei decenii de la
momentul în care românii au dat
socialismul utopic pe capitalism, e
adevărat, unui mai neaoş. cum s-a văzut
această schimbare prin prisma unui om
care şi-a dorit dintotdeauna să clădească
ceva, să fie capitalist?

După Revoluţia din 1989 mi-am dorit să
devin propriul meu stăpân (o iluzie, bineînţeles). Am pornit cu entuziasm să dezvolt
propriile afaceri, am călătorit mult pentru a
promova afacerile, pentru a vedea cu ochii mei
clienţii şi furnizorii, am reuşit în zece ani să
consolidez afacerea şi să o fac credibilă şi
sustenabilă. Nu a fost uşor, m-am ghidat de
multe ori după fler, instinct şi probabilităţi
matematice, lucrurile erau imprevizibile, dar
am folosit toate oportunităţile temporare ca să
pot învesti în tehnologii noi.
Din păcate, spun cu tristeţe acest lucru,
după mai bine de 30 de ani, lucrurile nu arată
deloc bine. Am impresia că acel capitalism
despre care mulţi am citit păleşte, că a atins
acel punct maxim al curbei lui Gauss şi că
lumea trebuie să se pregătească pentru alte
modele economice.
care au fost principalele realizări în
materie de construcţie a economiei de
piaţă dar şi cele mai mari greşeli, care ne
ţin încă departe de media europeană la
foarte multe capitole?

Construcţia economiei de piaţă ţine de mai
multe lucruri: de cunoaştere la nivel adminis-

trativ şi antreprenorial,legiferare inteligentă,
permisivă şi echitabilă şi de capital. România
a plecat în această construcţie cu multe
necunoscute. Au fost şi lucruri bune făcute dar
şi multe lucruri rele. Era normal să se treacă de
la capital de stat la capital privat dar, din
păcate, neavând modele bune de trecere, s-a
ajuns la dezindustrializarea României şi acest
lucru ne costă şi acum.
A fost bine că s-au înfiinţat instituţii specifice economiei de piaţă - bursa de mărfuri,
bursa de valori, patronate, bănci private, dar
eficienţa acestor construcţii s-a dovedit a nu fi
la nivelul maxim. A fost bine că am intrat în
Piaţa unică a UE dar nu e bine că nu ştim să ne
impunem la masa negocierilor pentru a fi
trataţi în mod egal. O putere economică mare
atrage putere de negociere.
Şi închei spunând că, o economie de piaţă
care să fie funcţională şi care să ducă la
creşterea nivelului de trai a cetăţenilor săi, nu
poate exista fără funcţionarea instituțiilor
democratice şi a justiţiei la parametri maximi
de eficienţă. Nu am ajuns încă la acest deziderat şi depinde de nivelul educaţiei cetăţenilor, de nivelul şi disponibilitatea de
implicare a profesioniştilor în fiecare domeniu
şi de existența unei scări a valorilor, pe
principiul „omul potrivit,la locul potrivit”!
cum apreciaţi evoluţia capitalului
românesc: se putea mai mult? Puteam
avea o mai bună acumulare de capital
românesc, poate una mai timpurie?
Puteam avea azi în top 100 companii mai
multe firme cu patroni indigeni?

Capitalul românesc este sub nivelul care ar
fi putut fi atins. Aici mă refer doar la capitalul
autohton, nu la investiţiile străine, necesare şi
ele. Avem peste 90% IMM-uri, majoritatea
fragile, subcapitalizate şi nesustenabile. Există
şi explicaţii pentru acest lucru. Imediat după
1990 am avut ani buni o lege a Investitorului
străin! Ca preşedinte de Patronat am luptat
mulţi ani să conving guvernele succesive că nu
poţi discrimina investitorii şi că ar trebui să
avem o lege a Investitorului, pentru a încuraja
investiţiile în toate domeniile.
Apoi altă greşeală, în viziunea mea, a fost
lipsa băncilor cu capital autohton (cu trei
excepţii) şi lipsa unei bănci de investiţii pentru
a avea condiţii flexibile şi mai puţin
costisitoare la creditele de investiţii.
Este greu să găsim în Top 100 Companii,
investitori români. E păcat pentru că România
a avut şi încă mai are potenţial.
ce a greşit statul în acest proces
de edificare a economiei de piaţă?
sunt prea multe domenii în care chiar
şi în acest moment statul deţine companii
pe care le controlează ca şi acţionar
majoritar?

Statul: cine e statul? Instituţii cu oameni şi
conduse de oameni, din păcate de cele mai
multe ori fără o experienţă profesională în
domeniu. Calitatea profesională şi morală a
celor care au făcut politicile publice - şi aici nu
vreau să generalizez, pentru că au existat de-a
lungul celor 30 de ani şi profesionişti în
ministere - au influenţat coerența şi calitatea
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politicilor la nivel naţional. Nu am avut o
strategie pe termen mediu şi lung pentru
industrie, servicii, agricultură, turism, IMMuri, şi din acest motiv s-a aplatizat creşterea şi
dezvoltarea. Statul deţine încă companii, din
păcate total ineficiente, dar nu a ştiut să
păstreze companiile strategice, resursele
naturale.
cum apreciaţi procesul de privatizare:
se putea găsi soluţii mai bune, eventual
cu o implicare mai activă a pieţei de capital
în acest joc?

Despre privatizare am mai spus, era nevoie
de un transfer de capital de la stat la privat dar
puteau fi găsite soluţii mai bune. Faptul că
multe capacităţi industriale s-au transformat în
imobiliare a dus la dezastrul din industrie.
Acesta putea fi evitat dacă se menţineau
condiţiile ce au existat în primii ani după 1990
- păstrarea obiectului de activitate timp de 10
ani, precum şi păstrarea salariaţilor. Apoi nu a
funcţionat piaţa de capital. Mai mult, aceasta
nu a fost folosită. De altfel, Bursa de Valori
funcţionează greu şi acum.
aţi ales să daţi business-ul pe politică.
ar fi fost mai bine pentru românia ca în
Parlament, acolo unde se decide şi soarta
business-urilor, să existe mult mai mulţi
oameni ca dvs., care ştiu cum se creşte
o afacere?

După mulţi ani ca industriaş, am decis să intru în
politică şi în 2012 am candidat uninominal la
Parlamentul României. Am fost aleasă şi am fost
numită ministru al IMM, domeniu bine cunoscut de
mine. A fost cea mai grea perioadă din viaţa mea,
pentru că eu veneam cu propuneri pragmatice şi mă
loveam de cei mulţi care nu au lucrat în economia
reală, dar trebuiau să dea avize.
58

Pia}a financiar| · aprilie 2020

După mulţi ani ca industriaş, am decis să
intru în politică şi în 2012 am candidat
uninominal la Parlamentul României. Am fost
aleasă şi am fost numită ministru al IMM,
domeniu bine cunoscut de mine. A fost cea mai
grea perioadă din viaţa mea, pentru că eu
veneam cu propuneri pragmatice şi mă loveam
de cei mulţi care nu au lucrat în economia
reală, dar trebuiau să dea avize. Asumarea
intrării în politică m-a costat ca imagine. În
business dacă reuşeşti eşti apreciat, dacă nu
reuşeşti, îţi pierzi banii. În politică poţi să
faci,personal, lucruri bune dar răul făcut de
ceilalţi politicieni se răsfrânge şi asupra ta. Cu
toate acestea, nu regret, pentru că sunt
conştientă că nu poţi să ai aşteptări la politici
bune dacă nu intră în politică oameni care au
lucrat în mediul privat. Cred că în Parlament ar
trebui să fie o majoritate constituită din oameni
care au reuşit în profesia lor.

ce elemente comune există între
a face performanţă în business
şi a face performanţă în politică?

Performanţa are aceiaşi definiţie şi pentru
business şi pentru politică. Din păcate se
măsoară diferit şi se percepe diferit. În business faci performanţă atunci când construieşti
şi dezvolţi o afacere în mod etic, respectând
standardele sociale şi când businessul tău este
sustenabil pe termen lung. În politică performanţa individuală este greu de perceput la
nivel de societate. Eu, de când sunt în politică,
fac rapoarte săptămânale, lunare, anuale şi pe
mandat şi informez cetăţenii în legătură cu
ceea ce am făcut - iniţiative legislative,
amendamente, intervenţii pentru susţinerea
mediului privat, a cetăţenilor etc. În business,
deciziile şi proiectele se pot personaliza. În
politică, performanţa personală este acoperită
de vălul partidelor. Eşti calificat în funcţie de
imaginea partidului, deşi ar trebui să respectăm
o regulă democratică de bază: răspunderea este
personală, nu colectivă!
traversăm astăzi un moment de cotitură,
ca societate, ca ţară, ca uniune europeană.
cum va ieşi ue din această criză declanşată
de pandemia de coronavirus ?

Traversăm, atât ca ţară cât şi ca UE, o
perioadă dificilă, unică în istorie. Va fi cu
siguranţă o altă ordine mondială şi UE trebuie
să găsească soluţii menite să păstreze proiectul
european, unitatea şi solidaritatea în Piaţa
Internă. Înainte de pandemie, UE se fragilizase
prin Brexit. După criza sanitară urmată de criză
economică, statele au devenit mai prudente cu
interesul naţional, se uită mai mult la proiectul
naţional şi este nevoie de multă inteligenţă
politică pentru păstrarea UE. Cred că într-o
lume globală este nevoie să existe şi să se
întărească UE în raport cu celelalte puteri.
ce face ue pentru a ajuta statele membre
să contracareze criza şi să repornească
motoarele economiei pentru a nu asista la
profunde şi disproporţionate crize interne
în statele membre?

Uniunea Europeană a decis, prin modificarea mai multor Regulamente, votate în
Parlamentul European, în primul rând să
flexibilizeze raportul cu statele membre. UE a

Îmi doresc o Românie unită, cu o economie dezvoltată
la întregul potenţial, cu o siguranţă a vieţii mai mare şi
cu un nivel de educaţie profesională şi civică mult,
mult mai ridicate.

eliminat condiţiile din Pactul pe stabilitate
privind pragul de deficit şi datorie externă.
Apoi a dat libertate statelor membre să dea
ajutoare de stat - România are un plafon de 3,3
miliarde. A renunţat la obligaţia de rambursare
a banilor necheltuiţi din exerciţiul financiar
2014-2020: aşa se face că României i-au rămas
483 milioane ce pot fi valorificaţi. Apoi s-a
aprobat faptul ca statele membre să poată muta
banii între axe, dacă e nevoie de mai mult întrun anumit domeniu. UE a organizat un Centru
unic de licitaţii pentru echipamente sanitare şi
medicamente şi a alocat100 de miliarde euro,
fond pentru securitate, pentru combaterea
pandemiei. Există aproximativ 2 trilioane de
euro puse la dispoziţie de UE ca fonduri pentru
combaterea crizei economice. Aici este important cum fructifică fiecare stat facilităţile
temporare stabilite de UE.

cum vedeţi/cum vă doriţi să fie românia
peste alţi 30 de ani?

Îmi doresc o Românie unită, cu o
economie dezvoltată la întregul potenţial, cu o
siguranţă a vieţii mai mare şi cu un nivel de
educaţie profesională şi civică mult, mult mai
ridicate. Ştiu că între dorinţă şi realitate există
mereu o diferenţă aşa cum este diferenţa între
percepţie şi realitate. Dar pentru a apropia
dorinţa de realitate este nevoie de implicare,
asumare şi disponibilitate la efort din partea
unei mari majorităţi. Şi mai este nevoie de
asumarea intrării în politică a celor mai buni în
profesiile lor, pentru a avea cele mai adecvate
politici publice, legi şi decizii la nivel naţional.
Georgeta clinca
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totul este posibil dacă îndrăznești
să lupți pentru ceea ce îți dorești
interviu cu doamna avocat Dana Gruia Dufaut
În mod cert, originea română a danei gruia dufaut, ca şi experiența acumulată în franța în domeniul juridic
şi al avocaturii de afaceri au fost două atuuri importante în deschiderea şi dezvoltarea cabinetului de avocatură
gruia dufaut din românia. În ultimii 30 de ani, spune doamna avocat, a asistat la o evoluție spectaculoasă a
româniei din punct de vedere legislativ și economic iar intrarea în nato, apoi în uE, deschiderea progresivă
spre contextul european și creșterea în plan economic au permis româniei să suscite interesul investitorilor
străini, inclusiv al celor francezi. „de la revenirea mea în țară, în anii 90, am fost martora acestor transformări
spectaculoase, cu toate urcușurile si coborâșurile care au avut loc”.
se împlinesc în curând trei decenii de când
românia a trecut printr-o revoluţie, iar
românii, complet neştiutori şi total
nepregătiţi, au cunoscut, aş putea spune,
şi au simţit chinurile facerii unei noi
românii, o românie care se voia a deveni
un stat democrat, cu o economie liberă,
după chipul şi asemănarea atât de
jinduitelor modele ale ţărilor occidentale.
cum ați caracteriza aceşti 30 de ani? se
putea mai mult? se putea mai bine?

În ultimii 30 de ani am asistat la o evoluție
spectaculoasă a României din punct de vedere
legislativ și economic. Intrarea în NATO, apoi
în UE, deschiderea progresivă spre contextul
european și creșterea în plan economic au
permis României să suscite interesul investitorilor străini. Per ansamblu, de la revenirea
mea în țară, în anii 90, am fost martora acestor
transformări spectaculoase, cu toate urcușurile
si coborâșurile care au avut loc. Desigur că
întotdeauna se poate mai bine, iar dacă am
compara România cu Franța, a 6-a putere din
Europa, discrepanțele sunt evidente în privința
funcționării sistemului de justiție, a nivelului
de trai, a puterii economice… Totuși, piața din
România, mai ales în ceea ce privește contextul
afacerilor, a continuat să se dezvolte, deși, iată,
noua criză pe care o traversăm, cauzată de
pandemia de Covid-19, a făcut ca tot ce se
câștigase în ultimii ani să dispară în decurs de
câteva luni. Acest virus care afectează
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individul a lovit din plin și economia, scoțând
la suprafață problemele nerezolvate ale
României: instabilitatea legislativă și fiscală,
lipsa politicilor de susținere a mediului privat
și a întreprinzătorilor, a politicilor de protecție
socială și ocupare a forței de muncă, lipsa
infrastructurilor și mai ales deprofesionalizarea
administrativă.
credeţi că românia deține azi cu adevărat
potențial care să îi poată permite în viitor
să progreseze mai semnificativ pe drumul
recuperării decalajelor față de țările
dezvoltate ale europei?

România este integrată în piața globală. În
actualul context în care tot mai mult se
vorbește la nivel european de o mutare a producției industriale din China în Europa,
România are oportunitatea de a se poziționa ca
o alternativă profitabilă pentru marii producători europeni. Trebuie să facă acest lucru.
Tendința cea mai vizibilă pe plan mondial
în tranzacții este caracterul transfrontalier al
proceselor de fuziuni-achiziții, care deja nu au
cum să mai ocolească România, iar domeniile
strategice care au potențialul de a fi de acum
înainte pe prima pagină sunt sănătatea,
agricultura, producția industrială, construcțiile,
IT&C și educația.
În România mai există încă o trăsătură
caracteristică economiilor tinere, cu multe
afaceri la prima generație de antreprenori.

Companiile antreprenoriale româneşti încep să
se despartă de fondatorii lor. Vedem o schimbare de generaţii, dar nu toate companiile au
pregătite planuri de succesiune, iar o tranzacţie
este o opţiune firească pentru cele mai multe,
fie că vorbim despre o vânzare către un
acționar majoritar nou, fie că vorbim despre
cooptarea unui nou acționar, capabil ca, prin
investiții și inovare, să ducă mai departe
afacerile firmei.
De modul în care companiile vor avea
inteligența să se dezvolte în continuare, dar
mai ales de modul în care statul va ști să
valorifice resursele depinde atât recuperarea
decalajelor față de Europa, cât și dezvoltarea
economică a României. Avem în continuare
multe de așteptat de la mediul privat, avem în
continuare și mai multe de așteptat de la
mediul politic. Până la urmă vom ajunge acolo
unde dorim doar printr-un efort colectiv.
ați revenit în românia imediat după
revoluția din 89, când practic nu prea
existau afaceri în românia iar oamenii
de afaceri abia mijeau ochii. Și totuși ați
pariat pe această nișă a avocaturii
de business. cum s-a născut ideea
de a fonda o societate de avocați
specializată în consultanța şi asistența
investitorilor francezi în românia? ați
prevăzut atunci că franța va deveni una
dintre principalele surse de investitori
pentru românia?

Când am revenit în Romania, avocatura de
business era un domeniu foarte puțin cunoscut
și explorat. Emoțional, dar și rațional am știut
că România urma să parcurgă o etapă istorică
de revenire la democrație, dar și la economia
de piață.
Prima misiune de asistență juridică ce mia fost încredințată de un mare grup francez
pentru a-l sprijini, ca avocat în Baroul Paris, să
se instaleze în România a fost ca o piatră de
temelie la ceea ce aveam să construiesc ulterior, cu sprijinul unor colegi avocați români, pe
care i-am cooptat încă de la început în echipa
mea și cărora - îndrăznesc să spun – le-am
transmis din experiența practică a unui avocat
francez specializat în dreptul afacerilor.
Fiecare misiune îndeplinită pentru un
investitor mi-a confirmat apoi analiza de zi de
zi în privința potențialului de dezvoltare al
afacerilor în această țară, în pofida anilor
grei de instabilitate politico-socială de la
început. Totul în Romania anilor 90 era de
construit, dar și azi, multe rămân în continuare
de făcut.
Iar, în această evoluție, apropierea Franței
de România a fost cât se poate de naturală și
previzibilă, având în vedere relațiile seculare
dintre cele două țări: Apoi; să mai spunem doar
că Franța a fost principalul susținător al
României în procesul integrării europene și nu
întâmplător sezonul România - Franța a coincis
cu centenarul României moderne.
În paralel cu activitatea de consultanță
juridică, sunteți implicată activ în tot ceea
ce înseamnă dezvoltarea relațiilor francoromâne, fiind din 2010 și membru al
consiliului de administrației al camerei de
comerț franceze în românia. ce ne puteți
spune despre evoluția investițiilor
franceze în românia și despre percepția
investitorilor privind mediul de afaceri
românesc și cadrul legislativ?

Din perspectiva Cabinetului de Avocatură pe care
l-am creat, numărul clienților francezi s-a multiplicat
în fiecare an, un factor important fiind și asemănările
dintre legislația română și cea franceză și apropierea
culturală.

Franța este în prezent al 5-lea mare
investitor străin în România, ceea ce confirmă
parteneriatul strategic dintre cele două țări prin
investiții în aproape toate sectoarele de activitate: agricultură, energie, servicii, industrie.
Din perspectiva Cabinetului de Avocatură pe
care l-am creat, numărul clienților francezi s-a
multiplicat în fiecare an, un factor important
fiind și asemănările dintre legislația română și
cea franceză și apropierea culturală. Apoi,
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sistemul fiscal, forța de muncă care rămâne în
continuare ieftină comparativ cu Franța,
dimensiunea pieței sau poziția geografică a
țării reprezintă în continuare atuuri importante.
aveţi, în virtutea experienței profesionale,
o imagine rarisimă, completă şi coerentă
privind realităţile de azi. Dacă vrem să
corectăm rapid ceva, cu ce aţi începe?

Privind din interior și evaluând situația
României prin prisma celor 30 de ani de
experiență, am remarcat anumite neajunsuri,
reclamate de altfel în mod constant de investitori, precum: lipsa predictibilității și stabilității fiscale și legislative, corupția și lipsa
infrastructurii. Aș adăuga aici și egoismul
politicienilor mult prea preocupați de putere și
prea puțin preocupați să susțină împreună
cauze importante pentru România.
Sunt conștientă că acestea reprezintă
neajunsuri majore, care nu pot fi corectate atât
de rapid, deoarece s-au acutizat de-a lungul
timpului. Totuși, o soluție pentru multe probleme cu care se confruntă România ar fi
profesionalizarea corpului administrativ cu
atribuții in elaborarea politicilor publice.
Apoi, deosebit de necesară este digitalizarea serviciilor publice, care ar aduce mai
multă transparență în relația stat – cetățean întreprinzător, adoptarea unui calendar fiscallegislativ care să încurajeze, pe de o parte,
creșterea competitivității; și pe de altă parte să
reducă povara taxării muncii, pentru a face
aceasta piață atractivă pentru românii care
acum aleg să plece din țară. Este adevărat că
actuala criză sanitară determinată de epidemia
de Covid-19 a grăbit cumva acest proces, dar
sunt încă multe de făcut în direcția digitalizării.
Nu putem vorbi de dezvoltare atât timp cât
sunt încă funcționari în țară care nu pot scrie pe
calculator.
De asemenea, statul trebuie să adopte cu
atât mai rapid acum măsuri pentru reluarea
investițiilor publice în proiecte strategice,
singurele cu potențialul de a scoate România
din noua criză economică în care se află.
faceți parte din comunitatea repatriot.
Plecarea românilor în număr așa de mare
din țară este o adevărată și împovărătoare
problemă. credeți că vom reuși să îi
convingem că „nicăieri nu e mai bine ca
acasă”? cum?
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Mulți români decid să plece din țară de
nevoie, sperând în oportunități profesionale
mai bune, într-un trai mai bun, în general. Dacă
ar avea posibilitatea să profeseze în condiții
propice și să beneficieze în același timp de o
infrastructură de servicii publice; de educație
și de sănătate decente, nu ar avea motive să
emigreze. Astfel, pentru ca România să redevină atractivă pentru tinerii români din
Occident statul trebuie să dovedească că
dorește să valorifice know-how-ul valoros al
acestora, creând condiții pentru dezvoltarea
fiecărui individ în parte, prin investiții în
educație, în sănătate, în infrastructură, și prin
adoptarea unor măsuri coerente de atragere și
susținere a valorilor antreprenoriale.
Dacă românii ar vedea că li se acordă
încredere și că efortul lor contează, ar simți că
fac parte dintr-un mecanism mult mai complex
a cărui funcționare nu ar fi posibilă fără un
efort colectiv. Inițiativa „Repatriot” pornește
dintr-o nevoie de a transmite românilor de
pretutindeni siguranța unui prezent stabil și a
unui viitor mai bun pentru generațiile viitoare,
de a le arata, că se poate, că pot reuși profesional și în România. Cred că actuala criză
sanitară care i-a făcut pe circa 1.300.000 de
români să revină în țară vine, cumva, și cu
oportunitatea pentru stat de a încerca să le
ofere unora dintre ei șansa de a rămâne să
muncească și să câștige un trai decent aici.
Printre cei întorși din occident sunt mulți care
lucrau în agricultură, construcții sau în servicii,
sectoare cu potențial în România și în care
experiența lor dobândită în afară poate fi
folosită.
care au fost principalele momente ale
parcursului cabinetului dumneavoastră de
avocatură şi cum îl vedeţi în viitorul
apropiat, ca şi evoluția avocaturii de
business din românia, în general?

Am creat cabinetul de avocatură de la
București din dorința de a ajuta investitorii să
se instaleze durabil în aceasta piața și de a fi
alături de clienții noștri în procesul de
dezvoltare locală a business-ului. Experiența
acumulată în Franța în domeniul avocaturii de
afaceri a fost un atu important în dezvoltarea
cabinetului. Apoi, dubla noastră cultură
juridică franco – română sau mai degrabă
europeano – română ne-a permis să înțelegem
mai bine problemele clienților și să putem oferi

soluții mai bune din punct de vedere juridic și
practic. În permanență am fost interesați să
oferim servicii la standarde occidentale și să
dezvoltăm noi competențe. De aceea, am pus
mereu echipa în centrul preocupărilor mele, iar
avocații cooptați în acest proiect au devenit
adevărații mei parteneri. In prezent, echipă
formată alături de partenerele mele, Loredana Van
de Waart, Cristina Bojică și Teodora Koletsis,
însumează dosare dintre cele mai complexe
care privesc aproape toate sectoarele
economiei: industrie, construcții, logistică și
transporturi, IT, telecom, bănci și asigurări,
agricultură, sănătate….
Cabinetul are o bună vizibilitate în
comunitatea de business și toate planurile
noastre de viitor iau în calcul nevoile clienților
și consolidarea echipei, atât prin atragerea de
noi talente, pe cât posibil cu o dublă formare
juridică, cât și prin extinderea ariilor de
intervenție.
aveţi o carieră strălucită, aţi realizat
extrem de multe lucruri în această profesie
pe care o cunoaşteţi foarte bine din
interior - ca practicant și fondator.
De unde vă extrageţi energiile şi
optimismul faţă de viitor? rămâne, pe
termen mediu şi lung, această profesie o
tentaţie şi un spaţiu potenţial de împlinire
personală pentru generaţiile noi?
care ar fi trei sfaturi pe care să le dați
tinerilor avocați?

Optimismul meu este alimentat de dovezi
concrete pe care le-am avut de-a lungul
timpului că provocările vin și cu oportunități,
iar orice piedică setează premisele unui efort și
mai bine gestionat. După cum spunea
Napoleon „efortul își arată roadele după ce o
persoană refuză să se oprească”. Cabinetul este
expresia dorinței mele de a reuși și totodată o
dovadă că totul este posibil dacă îndrăznești să
lupți pentru ceea ce îți dorești.
În fiecare sfat pe care îl dau încerc mereu
să transmit câte puțin din propriile experiențe.
Pe tinerii avocați îi sfătuiesc să își fixeze
obiective înalte pentru a obține rezultate pe
măsura, să considere fiecare înfrângere o lecție
de viață și să fie corecți cu ei înșiși și cu clienții
lor.
Georgeta clinca, editor Piața financiară

facerea unei noi românii după 1989
nu putea fi altfel decât chinuitoare
interviu cu florentin Țuca, Managing Partner, Ţuca, zbârcea & asociaţii
domnul avocat florentin țuca conduce o firmă de avocatură de top din românia, Ţuca, zbârcea & asociaţii, și
dincolo de profesia sa, este un om atent la tot ce ne privește, preocupat de lumea în care trăieşte, pe care o
comentează cu rafinament şi gîndire critică. dacă ”anul românesc 1990 merită nu doar notă de trecere, ci chiar
una de coroniță, spune florentin țuca, ”în anii care au urmat însă, nota asta de 9 s-a tot înclinat și s-a înclinat
până când s-a răsturnat în 6”, pentru că răul cel mai mare a fost acela că de potențialul imens care exista la
început ”s-a ales, în bună măsură, praful.”

Domnul andrei Pleşu v-a caracterizat ca
fiind, „neîndoielnic, un expert atent la
spectacolul multicolor din afara expertizei
sale, un om lacom de realitate, reactiv,
deschis, necomplezent şi ingenios”. Profit
de aceste vorbe şi vă invit să ne spuneţi cum
simţiţi, cum percepeţi, ca un examinator
atent şi nepartizan, aceste trei decenii de
când românia a trecut printr-o revoluţie, iar
românii, complet neştiutori şi total
nepregătiţi, au cunoscut, aş putea spune, şi
au simţit chinurile facerii unei noi românii,
o românie care se voia a deveni un stat
democratic, cu o economie liberă, după
chipul şi asemănarea atât de jinduitelor
modele ale ţărilor occidentale? aţi da o
notă de corijenţă sau de promovare?

Într-adevăr, facerea unei noi Românii după
1989 nu putea fi altfel decât chinuitoare.
Suferiserăm prea mult în comunism și
fuseserăm mult prea preocupați de grija zilei
de mâine pentru ca, odată eliberați de aceste
poveri, să ne recuperăm energia și, mai ales
altruismul comunitar pentru un efort coerent de
reconstrucție.
Cu toate astea, după părerea mea, anul ‘90
ne-a găsit într-o poziție de start mai bună decât
a multor surate din fostul Tratat de la Varșovia:
un ridicat nivel de industrializare și un
formidabil potențial agricol (și zic asta

delimitându-mă de sutele prejudecăți și clișee
legate de subiect), o bună prezență pe piața de
export, o remarcabilă capacitate de absorbție a
investițiilor în toate domeniile economice,

inclusiv infrastructură (ca secundă piață în
regiune după Polonia), o forță de muncă relativ
bine calificată, soliditate bugetară ca efect al
stingerii datoriilor externe etc. Separat însă de
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răsturnat în 6. Nu mai reiau aici toată istoria, cu
bunele și cu relele ei. Din punctul meu de
vedere, bune au fost progresele și deschiderea
spre un soi de normalitate, valorificarea unor
drepturi fundamentale, ridicarea nivelului de
trai și de confort (în special pentru clasa medie)
etc. Răul cel mai mare este că de potențialul
imens de care vorbeam mai sus s-a ales, în
bună măsură, praful.
Iar dacă e să am în vedere ultimii 5-7 ani,
ei au fost marcați de două imense regrese care
ne plasează, după părerea mea, în zona corijenței: atentatele grave și repetate la adresa
statului și regulii de drept și pierderea
suveranității naționale.
credeți că românia deține cu adevărat,
astăzi, după aceşti 30 de ani de prelungită
tranziţie, un potențial semnificativ care să
îi poată permite în viitor să progreseze mai
vizibil pe drumul recuperării decalajelor
față de țările dezvoltate ale europei?
ar trebui să se producă o „regenerare”
masivă a corpului social, nu numai a
clasei politice?

aceste argumente stric economice, ceea ce nea plasat în pole-position, cred eu ca un chibiț
care nu se bucură de autoritatea economistului,
istoricului ori sociologicului, a fost imensa
doză de entuziasm asociat eliberării. Eliberarea
de cel mai opresiv regim din întreaga zonă
fostă comunistă și unica eliberare sângeroasă.
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Dacă la toate astea adăugăm și extraordinara
doză de simpatie cu care a fost primită și tratată
Revoluția română în plan internațional, anul
românesc 1990 merită nu doar notă de trecere,
ci chiar una de coroniță.
În anii care au urmat însă, nota asta de 9 sa tot înclinat și s-a înclinat până când s-a

Întâi și-ntâi ar trebui să ne punem de acord
pe ceea ce înseamnă „decalajele față de țările
dezvoltate ale Europei”.
Dacă „decalajul” față de aceste state
„dezvoltate” este reprezentat de o mai redusă
rată a criminalității, o sub-dezvoltată piață a
drogurilor, „înapoierea” în aplicarea politicilor
corecte și transhumaniste, conservatorismul
creștin și susținerea excesivă a identității
naționale, întârzierile în impunerea limitărilor
referitoare la libera expresie, la secretului
profesional al avocatului și carențele în
supunerea oarbă față de orice ordin care vine
de la o ambasadă „dezvoltată”, atunci,
mulțumesc!, prefer să mă numesc și să rămân
„decalat”.
Dacă prin „decalaj” avem în vedere nivelul
pe cap de locuitor al GDP-ului, al kilometrilor
de autostradă, al tuburilor de pastă de dinți
cumpărate anual și, mai ales, al numărului de
cărți citite, atunci da!, mi-ar plăcea ca
„decalajul” menționat să fie redus cât ai clipi
din ochi. Și da, cred că România deține acel
„potențial semnificativ” care să-i permită
recuperarea terenului pierdut din aceste
perspective. Cu condiția să să-și regăsească
resursele pentru exprimarea unei veritabile
suveranități naționale.

aveţi în virtutea unei experienţe de
aproape 30 de ani în avocatură, o imagine
rarisimă, completă şi coerentă privind
realităţile de azi. Dacă vrem să corectăm
rapid ceva, cu ce aţi începe?

Exagerați... Imaginea mea asupra „realităților de azi” nu e nici „rarisimă”, nici
„completă”. Cu toate astea nu refuz provocarea.
Aș începe cu o revoluție spirituală și o recentrare a tuturor politicilor statale în jurul unei
tăblițe de legi care să ne definească profilul
moral ca națiune. Revizuirea constituției ar fi
pasul doi, iar reconstrucția de la zero a
sistemului de educație (buget, programă,
obiective) ar fi măsura trei.
se vorbeşte, de multă vreme, despre
reforma justiţiei, iar discuţia a ajuns
la un stadiu foarte complicat, extrem de
mediatizat şi speculat politic. stăm atât
de rău? care sânt, de fapt, marile
probleme ale justiţiei?

Stăm nu rău, ci foarte rău. Iar „marile
probleme ale justiției” sunt nu neapărat
incompetența și corupția tradusă în plicul cu
bani, ci transformarea justiției în sclava lui Big
Brother și entuziasmul cu care și justiția și Big
Brother, ca „stat de drept” , celebrează această
înrobire și-o definesc drept „eliberare”.
Până în 1989, meseria de avocat şi mai
ales, de avocat de business nu era
semnificativă în societate. a fost o şansă să
„urcaţi într-un tren inaugurat după 1990”,
făcând parte din prima generaţie care a
învăţat constituţia postcomunistă şi care
a început avocatura chiar atunci când a
apărut legea avocaturii? care a fost
mersul pieţei avocaturii în românia şi
evoluţia avocatului de business?

Da, am avut noroc și da, când am ajuns eu
în gară în ‘93, intendentul de serviciu (domnul
profesor Lucian Mihai) mi-a arătat trenul și ma întrebat unde-aș vrea să urc, la business class
sau la economy? I-am zis mulțumesc, Profesore
(îi mulțumesc și azi!) și m-am urcat la business
unde m-a așteptat Gheorghe Mușat cu un pahar
de șampanie și mi-a oferit un fotoliu la fereastră,
în compartimentul exclusivist dintre restaurant
și SPA. În ‘93, acest tren al avocaturii de
business era pe trei sferturi gol. Acuma, din

păcate, s-a cam umplut. Și zic „din păcate”
pentru că mă uit la tinere și tineri mai
competenți decât mine la vârsta lor, mai citiți,
mai umblați și mai poligloți decât eram eu la
debut (poate mai neserioși și mai aroganți, e
drept) care așteaptă în diverse gări și vor să urce,
dar primul loc disponibil pe care-l găsesc este în
picioare, pe culoarul de la economy. De aici și
dificultatea inerentă de a străbate drumul spre
business cu rapiditatea și șansa de care am
beneficiat eu și colegii din generațiile care au
urmat imediat după ‘93-’94’-’95-’96.
aţi intrat în avocatură imediat după 90 şi
după 8 ani aţi înfiinţat, pariind pe
avocatura de business, firma de avocatură
Ţuca zbârcea & asociaţii. cum ati descrie
piaţa de avocatură de atunci şi de ce aţi
luat decizia înfiinţării firmei? aţi construit
o firmă de avocatură de succes. cum se
construieşte succesul în această profesie –
foarte dinamică în românia ultimilor ani?

Întâi, o corecție: au fost nu opt, ci doisprezece ani petrecuți în avocatura de business la
Mușat&Asociații. Decizia înființării propriei
firme a venit ca expresie (ori ca nevoie) a unei
emancipări. Cât despre rețeta de construcție a
succesului în această profesie, nu cred că ea e
foarte diferită de alte domenii: îți trebuie un
bun arhitect, buni ingineri, un bun diriginte de
șantier și niște meseriași meseriași.
avocatura este o profesie liberală
și relația avocat – client este una marcată
de încredere, de respectarea
confidențialității datelor clientului și de
secretul profesional, principii, până mai
ieri, calificate ca sacre. Mai sunt aceste
principii respectate astăzi?

Din păcate, principiile tradiționale la care vă
referiți sunt tot mai contestate și restrânse prin
reglementarea a numeroase excepții. Am ajuns
în epoca în care drepturile individuale,
indiferent de natura lor (inclusiv dreptul la
confidențialitate în relația avocat-client la care
vă referiți) să fie tot mai sufocate de limitări și
constrângeri. Restrângerea progresivă a sferei
acestor drepturi (din lună plină am ajuns la
ultimul pătrar) este extrem de îngrijorătoare: în
primă fază - confidențialitate absolută (ori
măcar iluzia ei), în T2 - dreptul autorității să-mi
asculte conversațiile cu clientul în baza unor

presupuneri că eu și/sau mușteriul meu avem de
gând să dăm foc la planetă, iar în T3 - obligația
avocatului de a preda el însuși înregistrarea
convorbirii, în temeiul obligației pe care Big
Brother i-o impune, obligația de-a avea
„suspiciuni” (a se vedea recentele amendamente
propuse în legislația fiscală). De aici până la
scena din fața zisului „tribunal” „revoluționar”
de la Târgoviște, în care avocații își apărau
clienții acuzându-i, nu mai e decât un
centimetru.
aveţi o extraordinară disponibilitate de a
comunica, a scrie, a reda, chiar cu umor şi
cu un uşor sarcasm, aspecte din realitatea
socială a româniei contemporane nouă.
De unde această înclinaţie, acest talent?
ce surprize ne pregătiţi în viitor?

De unde umorul și sarcasmul?...Oi fi avut
vreun strămoș mucalit și însetat de acid,
probabil. Cât despre surprize, vorba lui
Gârneață-Caragiu dintr-un monolog de
Revelion, ele, surprizele, vor fi afișate din timp
la gazeta de perete.
aveţi o carieră strălucită, aţi realizat
extrem de multe lucruri în această profesie
pe care o cunoaşteţi foarte bine din
interior - ca practicant și fondator. De unde
vă extrageţi energiile şi optimismul faţă de
viitor? rămâne, pe termen mediu şi lung,
această profesie o tentaţie şi un spaţiu
potenţial de împlinire personală pentru
generaţiile noi? care ar fi trei sfaturi pe
care să le dați tinerilor avocați?

Unu, găsesc superlativele legate de cariera
mea cam deplasate. Sunt încă un june, haideți
să așteptăm încă vreo patruzeci de ani ca sajung la o oareșce maturitate și ne exprimăm
dup-aia, de acord?...
Doi, june cum sunt, în ultima vreme mă tot
încearcă energii centrifuge. Mă abțin de la
detalii, să nu m-acuze lumea că-s frivol sau
veleitar. Dacă însă mă-mbăt cu cine știe ce
energice planuri, vă dau de veste la gazeta de
perete, repet.
Trei, eu nu-s optimist „față de viitor”. Față
de trecut, da.
În fine, cel mai bun sfat pe care l-aș da
tinerilor avocați ar fi să rămână mereu tineri,
dar să îmbătrânească -vă rog!- cât mai repede.
Georgeta clinca
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acord o notă de trecere acestor trei decenii
interviu cu Gelu Maravela, founding Partner, MPr Partners
Împreună cu colegii domniei sale, partenerii alina popescu și marius pătrășcanu, avocatul gelu maravela a dorit
să clădească ceva care să poarte amprenta lor. acum, maravela, popescu & roman se numără printre cele mai
bine poziționate case de avocatură locale. „cât despre viitorul apropiat, sondăm piața, la nivel internațional,
pentru deschiderea unui birou în altă jurisdicție, nu foarte îndepărtată de a noastră”, ne dezvăluie avocatul
gelu maravela în interviul acordat revistei noastre.

Deja 30 de ani! Dacă aţi fi un examinator
corect şi nepartizan, ce notă aţi acorda
româniei ca prestaţie globală în cei 30 de
ani de parcurs postcomunist? ar fi o notă
de corijenţă sau de promovare? De ce?

Într-adevăr, 30 de ani. Pe de o parte parcă
au trecut într-o clipă, însă dacă stau să
rememorez evenimente și întâmplări, da, este
ceva vreme. În niciun caz nu aș putea da o notă
sub cea de promovare, ar fi sinonim cu
favorizarea situației anterioare, ceea ce este
departe de crezul meu. Acord, așadar, o notă de
trecere acestor trei decenii. Am făcut pași mari
și frumoși, comparând exclusiv cu situația
anterioară a țării noastre, căci dacă ne uităm la
vecinii noștri (precum Polonia, Ungaria,
Cehia), nu am fi cinstiți să ne acordăm,
obiectiv vorbind, o notă mai mare sau egală cu
a lor.
ca avocat într-o companie extrem de
implicată în avocatura de business, aveți o
imagine completă şi coerentă privind
realităţile de azi. Dacă vrem să corectăm
rapid ceva, cu ce aţi începe?

Succint și pentru a răspunde concret la
întrebarea dumneavoastră, aș spori investițiile
în sectoare de actualitate, în arii cheie precum
tehnologie și IT. Aș acorda mai multă
importanță educației, cercetării, dezvoltării și
sănătății. Nu în ultimul rând, aș implementa un
pachet economic și social menit să atragă mâna
de lucru înapoi în țară. Imaginați-vă, spre
exemplu, o infuzie de forță de muncă de un
milion de persoane, ce impact major ar avea
asupra dezvoltării economiei naționale.
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evoluţia serviciilor de asistenţă juridică
pentru business din românia a fost, spre
deosebire de alte domenii, una constantă și
de succes. avocatura de business a secondat
toate întâmplările majore din economia ţării
în toţi aceşti ani. cum arăta piața avocaturii
de business la începutul carierei dvs. și cum
arată acum? care sunt principalele provocării ale momentului? cum a evoluat breasla
celor chemaţi să asigure o asistenţă legală
profesionistă pentru mediul de afaceri?

Cred că una dintre cele mai importante
diferențe constă în faptul că, uitându-ne la
vecinii noștri din fostul bloc comunist, piețele
avocaturii sunt dominate de firme multinaționale, așa-numiții giganți ai avocaturii. La
noi, piața este încă bine reprezentată de firme
locale, cum de altfel suntem și noi. Încă din anii
’90 avocații români au pășit cu dreptul în “arena”
avocaturii de business. Au avut loc multe
tranzacții importante în piață și s-a participat
activ la acestea, prin reprezentare cu componentă
locală. Calitativ așadar, lucrurile au stat bine de
la bun început. Cantitativ vorbind, într-adevăr sa maturizat piața, are o dinamică mai frumoasă,
este interesantă și antrenantă. Avocații români de
atunci, sunt acum profesioniști desăvârșiți, cu
puternice valențe internaționale, capabili oricând
să activeze excepțional în mandate care ating și
alte jurisdicții cheie ale dreptului de afaceri.
vremurile s-au schimbat radical în ultimii
30 de ani. la fel și carierele. iar cariera dvs.
nu face excepție având un traseu ușor
atipic. cum au fost începurile și care a fost
traseul, putem spune de succes, al
avocatului Gelu Maravela?

Nu a existat nicio scurtătură, nicio formulă
magică nu a fost rostită. A fost (și este în
continuare) vorba de foarte multă muncă, de
rigurozitate și dedicare. Peste bazele temeinice
puse în timpul facultății, a urmat pregătirea
profesională continuă, esențială pentru o
actualizare și îmbogățire a cunoștințelor.
aveați o poziție excelentă de equity
partner într-una din marile firme de
avocatură, un vis pentru orice avocat.
Și totuși ați ales să mergeți pe cont
propriu? cât de mult v-ați complicat viața,
fiind și avocat și manager de firmă?

Într-adevăr, aveam o poziție bună și am
petrecut 10 ani foarte frumoși în acea firmă.
M-am maturizat profesional și a venit momentul să mă desprind, căci împreună cu
colegii mei, partenerii Alina Popescu și
Marius Pătrășcanu, am dorit să clădesc ceva
care să poarte amprenta noastră. Am vrut să
facem ceva așa cum ne doream, în ritmul pe
care îl doream, cu regulile noastre. Nu
ne-am gândit nicio clipă că ne va fi ușor, dar
oricât de dificil a fost pe alocuri, efortul depus
a meritat (și merită) pe deplin și fără urmă de
îndoială.
cum vedeţi cabinetul dumneavoastră de
avocatură în viitorul apropiat?

Ne păstrăm dorința avută încă de la
înființare, anume de a ne număra printre cele
mai mari și bine poziționate case de avocatură
locale. Într-un parcurs relativ scurt de la
înființare, am reușit să demonstrăm că putem
face lucruri frumoase, menite să ne aducă mai

ați lucrat o perioadă ca avocat la londra, și
aveți astfel o bază de comparație pentru ce
înseamnă avocatura de business și mediul
de afaceri. credeţi că românia deține azi
cu adevărat un potențial semnificativ care
să îi poată permite în viitor să progreseze
mai semnificativ pe drumul recuperării
decalajelor față de țările dezvoltate ale
europei?

Cu siguranță există decalaje dar, din
punctul meu de vedere, nu sunt calitative. Sunt
însă cantitative, lucru firesc, comparând
dimensiunea piețelor în discuție.
avem, cu siguranţă, talente autentice
româneşti şi în domeniul „legal”. Dacă în it,
medicină, inginerie etc. am pierdut şi
pierdem prin plecări peste hotare multe
vârfuri, cum stau lucrurile în avocatură?
reuşim să formăm şi să păstrăm o nouă
generaţie de specialişti cu valenţe
profesionale recunoscute?

Din fericire, în domeniul avocaturii de
business gradul de retenție este mult mai
ridicat. Avem fără îndoială multe talente, de
acord, au mai și părăsit țara, dar cunosc
personal câteva exemple de avocați care au
revenit (și au rămas) în țară, în cele din urmă.

aproape de împlinirea acestei dorințe. Cât
despre viitorul apropiat, sondăm piața, la nivel
internațional, pentru deschiderea unui birou în
altă jurisdicție, nu foarte îndepărtată de a
noastră.
Magistraţii şi avocaţii se află, prin natura
profesiei lor, pe poziţii adverse,
„beligerante”. Dar nu o dată s-a ivit
progres din lupta contrariilor.
cum a fost posibilă o corijare amiabilă
reciprocă, de la profesionist la
profesionist, pentru a oferi mai multe
beneficii societăţii? Și vă pun această
întrebare tocmai pentru că v-ați început
cariera ca magistrat la judecătoria
sectorului 1 din bucurești.

Sunt o fire pacifistă, la bază, dar sunt în
egală măsură de părere că dacă toată lumea ar fi
mereu de acord, nu ar ieși nicio scânteie de nou,
inovație și schimbare. Nu aș juca o carte a
beligeranței, așadar, căci sunt de părere că, de
orice parte a baricadei ar fi, când sunt față în
față, doi profesioniști adevărați se vor respecta
indiferent de situație. Un avocat va putea
recunoaște oricând un judecător bine pregătit, cu
probitate morală și angrenat în sistem și
viceversa, un judecător poate recunoaște un
avocat bine pregătit. Consider că există respect
mutual pentru pregătirea reciprocă și doar acesta
contează. A pierde în fața unui judecător bine
pregătit nu trebuie considerat a fi un eșec, ci
acceptarea unui verdict care reflectă dreptatea,
o astfel de soluție ghidându-ne pe noi, avocații.

aveţi o carieră strălucită, aţi realizat
extrem de multe lucruri în această profesie
pe care o cunoaşteţi foarte bine. De unde
vă extrageţi energiile şi optimismul faţă de
viitor? rămâne, pe termen mediu şi lung,
această profesie o tentaţie şi un spaţiu
potenţial de împlinire personală pentru
generaţiile noi? care ar fi, să spunem, trei
sfaturi pe care să le dați tinerilor avocați?

Îmi place ceea ce fac, mă mulțumește, mă
împlinește și ma umple, în consecință, cu
energie. În continuare, invăț lucruri noi în
fiecare zi, nu există loc de plictiseală sau
blazare, iar prin natura “postului” sunt atâtea
de rezolvat zilnic încât rutina este doar un alt
cuvânt învățat. Și acest lucru îmi place nespus.
Trei sfaturi pentru tinerii avocați:
l cunoștințe solide încă din facultate;
l seriozitate în studiu și muncă;
l muncă, muncă și iar muncă.
Georgeta clinca
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Semnificația tratatului de la trianon
pentru români și românia

acad. ioan-aurel Pop
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Sărbătoririle și comemorările fac parte din
viața cotidiană a popoarelor civilizate. Ne
gândim și la înfrângeri, așa cum ne gândim și
la victorii, le readucem pe toate, din când în
când, în memorie, fiindcă din toate avem de
învățat. Sunt regimuri politice și popoare care
accentuează tragediile, precum sunt altele care
glorifică împlinirile. Statul ungar a găsit cu
cale să facă din marile înfrângeri situate de-a
lungul istoriei sale evenimente importante sau
chiar sărbători naționale: epoca modernă a
Ungariei începe la 1526, odată cu „catastrofa”
de la Mohács; 15 martie 1848 (când s-a decis,
între altele „unirea Transilvaniei cu Ungaria)
marchează gloria unei revoluții pierdute; 23
octombrie 1956 este ziua altei revoluții
înăbușite în sânge, de tancurile sovietice; 4
iunie 1920 este ziua „dezastrului” de la
Trianon etc. Faptul aceasta are mare importanță pentru psihologia poporului maghiar,
înverșunat luptător fatalist. Aud că anumite
organizații cer ca clopotele să bată ferm, preț
de 100 de secunde, în 4 iunie 2020, în toate
bisericile din Bazinul Carpatic (adică și din
Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș), ca
să marcheze adâncul doliu din sufletele
maghiare.
Tratatul de la Trianon este prezentat de
propaganda maghiară drept „cea mai mare
nedreptate istorică făcută de către marile puteri
occidentale Ungariei eterne, stăpâna Bazinului
Carpatic”. De aceea, mulți maghiari văd în
Tratatul de la Trianon momentul destrămării
Ungariei, în urma „răpirii” de către marile
puteri a „provinciilor sale istorice”, anume
Transilvania, Slovacia, Croația etc. Las
deoparte faptul că Ungaria nu a mai fost, de la
finele Evului Mediu (adică din 1541 și până
după Primul Război Mondial), o țară independentă, ci a făcut parte din Imperiul Otoman și
din Imperiul Habsburgic (devenit, de la 1867,
pentru 51 de ani, Austro-Ungar).

Pentru români, cehi, slovaci, polonezi,
croați etc., Trianonul are doar importanță secundară, fiindcă, în viziunea acestor popoare,
nu marile puteri au creat România Întregită,
Cehoslovacia, Croația (în cadrul Regatului
Sârbilor, Croaților și Slovenilor), Polonia
renăscută, ci chiar popoarele respective, prin
elitele lor, în urma mișcărilor de emancipare
națională. Pentru aceste popoare, nu Trianonul
a hotărât destrămarea imperiilor multinaționale, ci chiar națiunile care nu au mai vrut să
trăiască în acele „închisori ale popoarelor”.
Pentru români, supralicitarea importanței
Tratatului de la Trianon este contraproductivă,
din câteva motive. Unirea provinciilor românești sau doar a Transilvaniei cu România nu sa făcut în urma Tratatului de la Trianon, ci în
urma mișcării de emancipare națională, culminate cu deciziile luate la Chișinău, Cernăuți
și Alba Iulia. Tratatul de la Trianon nu a hotărât
unirea Transilvaniei cu România, ci doar a
consfințit în plan internațional actul înfăptuit
de români în 1918. Frontierele României Întregite nu au fost recunoscute doar la Trianon, ci
și la Saint-Germain (granița noastră de nordest, cu Polonia), Neuilly-sur-Seine (granița de
sud-est, cu Bulgaria; astfel, pentru români,
Trianonul este doar un episod juridic, legat de
granița noastră de vest (este drept, extrem de
importantă), din epopeea Marii Uniri. Nici
cehii, slovacii, croații, polonezii și alții nu dau
Tratatului de la Trianon importanța pe care o
dau ungurii; cu alte cuvinte, românii au aliați
care împărtășesc aceeași viziune despre actele
de la finele Primului Război Mondial.
În consecință, acțiunile organizate de
România la cei o sută de ani trecuți de la semnarea Tratatului de la Trianon, trebuie corelate
cu acelea ale țărilor și popoarelor eliberate la
1918 de sub dominația austro-ungară. Este
bine ca aceste acțiuni să se refere la recunoașterea internațională ale deciziilor popoarelor,

la noua arhitectură europeană de după
Marele Război, care nu este decizia Marilor
Puteri; marile puteri nu au făcut decât să
recunoască actele popoarelor eliberate. Aceste
popoare din vecinătatea României au învățat să
nu fie la remorca ofensivei ungare, să nu
răspundă mereu și punctual provocărilor venite
de la Budapesta. Partea ungară urmărește să se
întâmple tocmai acest lucru și, din păcate,
mulți români cad în această capcană.
Argumentele principale ale Ungariei
împotriva Trianonului sunt bazate pe dreptul
istoric, pe dreptul sabiei, pe „misiunea civilizatoare a maghiarilor în Bazinul Carpatic”.
Argumentele României, Slovaciei, Croației
etc. se centrează pe etnia majorității populației,
pe decizia majorității populației, pe dreptul
popoarelor de a-și hotărî singure soarta
(dreptul popoarelor la autodeterminare, susținut și impus de SUA președintelui Woodrow
Wilson). Prin urmare, este vorba despre două
viziuni complet diferite. În dreptul internațional, nici la 1919-1920 și nici acum,
argumentele Ungariei nu au validitate, nu fac
parte din arsenalul democrației și nu au fost

recunoscute de către comunitatea internațională. Poziția Ungariei este singulară, izolată,
pe când poziția României este împărtășită de
mai mulți actori în cadrul configurației
internaționale.
Deciziile de recunoaștere a noilor state și a
celor întregite la 1918 au fost revalidate (în
mare măsură) după Al Doilea Război Mondial,
apoi la Conferința de la Helsinki (1975) și apoi
după căderea Cortinei de Fier. Pentru noi,
pentru români, este dureros că au rămas în
vigoare urmările Pactului Ribbentrop-Molotov
(încheiat la 23 august 1939), care, deși a fost
denunțat, produce, în continuare, efecte. Dar
acest fapt grav nu are legătură cu Trianonul.
Granița de vest a României cu Ungaria, cu
excepția episodului din 1940-1944 (petrecută
în timpul unui regim totalitar fascist,
condamnat de toate instanțele internaționale),
a rămas de un secol neschimbată, fiind
considerată expresia relațiilor democratice și a
principiilor internaționale de conviețuire
pașnică.
Unirea Transilvaniei cu România nu a fost
actul unei elite (deși elita l-a votat), ci un act

democratic cu caracter plebiscitar: 1228 de
delegați, aleși și numiți din partea unităților
administrativ-teritoriale, partidelor politice,
bisericilor, asociațiilor profesionale, femeilor,
studenților etc., au votat la 1 Decembrie 1918
nu doar în numele lor individual, ci și al
milioanelor de români care le-au delegat
dreptul de vot, prin documente de încredințare,
numite „credenționale” (publicate recent, în
cele opt volume ale lucrării monumentale
numite „Construind Unirea cea Mare”,
elaborate de Universitatea „BabeșBolyai”). Prin urmare, un vot
exprimat la Alba Iulia, este votul
a zeci și sute de români. Conform
recensămintelor austro-ungare, românii reprezentau majoritatea absolută a
Transilvaniei (cu Banatul, Crișana
și Maramureșul).
După orice război, oriunde și oricând
în lume, au fost învinși și învingători. Întotdeauna, învinșii au fost pedepsiți, iar învingătorii au decis soarta țărilor din zona lor de
acțiune. Însă, pentru prima oară în istorie,
învingătorii din Primul Război Mondial au fost
obligați să țină seama, în proporție covârșitoare, de voința popoarelor implicate. Învinșii,
ca întotdeauna, au avut frustrările și suferințele
lor, dar, în cazul special al poporului maghiar,
o parte din elită (cea de extracție nobiliară) a
cultivat mentalitatea de victimă obligată să se
răzbune. În consecință, tot ceea ce face
România legat de centenarul Trianonului trebuie să fie detașat de contingent, trebuie tratat
fără înverșunare și încadrat în contextul
general de recunoaștere a noii arhitecturi a
Europei prin sistemul de tratate de la Paris
(Versailles, Saint Germain, Neuilly-sur-Seine,
Trianon și Sèvres) din 1919-1920. România de
la 1918 s-a legitimat în lume, iar legitimarea au
făcut-o instanțele internaționale de atunci și au
repetat-o mereu cele care au urmat, până astăzi.
Evident, Tratatul de la Trianon are
importanța sa internațională și națională greu
de estimat și imposibil de minimalizat: el a
legitimat voința dreaptă a poporului român și
ne-a întărit în plan internațional o moștenire
scumpă. Că nu suntem noi, epigonii, vrednici
de această moștenire, lăsată nu de marile
puteri, ci de românii vrednici de atunci, aceasta
este o altă chestiune. Este, însă, bine să
medităm asupra ei și să nu ne întrebăm atât –
ca să parafrazez o mare conștiință a lumii – ce
ne-a dat nouă țara, cât ce i-am dat noi țării.
aprilie 2020 · Pia}a financiar|
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Criza actuală nu a făcut decât
să accentueze apetitul pentru serviciile
din zona de tehnologie
interviu cu răzvan stoica, Director general Gts telecom
pentru gts românia, impactul crizei declanșate de covid-19 este, în prezent, unul redus, ne spune directorul
general al companiei, răzvan stoica, recunoscând poziția avantajoasă a industriei pe care o reprezintă.
”suntem parte dintr-o industrie foarte activă și determinantă în această perioadă, în care comunicațiile
de date și disponibilitatea acestora sunt elemente elemente cheie în menținerea altor verticale de business,
în final a economiei.”

nu cred că putem începe acest interviu
decât cu subiectul zilei: criza covid-19.
Întreaga lume este aproape blocată de
acest ”virus” care lovește și se infiltrează
cu repeziciune în toate sectoarele și pentru
care nu au existat ”sisteme de securitate”.
cu toate acestea, fiecare dintre noi trebuie
să găsim soluții ca să putem să ne
continuăm viața personală și profesională.
cum este în cazul dumneavoastră?
cum se raportează omul răzvan stoica l
a directorul general răzvan stoica în fața
schimbărilor radicale cauzate de
pandemie în acest moment în lume?

GTS funcționează într-un mediu preponderent digital, ceea ce constituie un real
avantaj în ceea ce privește continuitatea
operațională a afacerii. Au fost, desigur, multe
detalii de pus la punct, odată cu intrarea în
regim de telemuncă a personalului. Echipele de
teren au rămas operaționale, acestea beneficiind nu doar de echipamente de protecție
adecvate, ci și de noi spații de lucru complet
separate. Au fost necesare ajustări de procese,
în bună măsură de fluidizare a lor, pentru a nu
bloca rezultatul final, prin lipsa interacțiunii
fizice dintre colegi. Am găsit noi moduri de a
adapta punctele și normele de control.
Pentru mine, personal, toate aceste schimbări fac parte din natura meseriei, din job
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description. Pe de o parte, acceptarea nevoii de a
schimba, de a mă adapta la noul context, este o
alegere pe care am făcut-o devreme. Am preferat
să-mi consum energia concentrându-mă pe cum
putem face față, în loc de cum ne putem opune
sau cum putem compensa, ca să nu se schimbe
nimic. Pe de altă parte, odată ce am făcut
alegerea, trebuie să fii disciplinat în execuție: tot
ce te trage înapoi, în trecut, trebuie lăsat deoparte
pentru că nu mai este valabil. Este o luptă cu tine,
în care noul eu nu câștigă tot timpul.
ce impact a avut și are asupra activității
companiei, în acest moment, criza
coronavirus și care sunt efectele măsurilor
dictate de starea de urgență ?
cum vă afectează? cum arată acum
relaționarea cu clienții?

Măsurile stabilite pentru starea de urgență
ne-au expus la schimbări dintre cele mai
diverse, multe dintre ele deloc savante dar
foarte potrivite, care să servească direct
scopului de a menține business-ul operațional.
Platformele și aplicațiile interne ne-au permis
să continuăm să fim la dispoziția clienților fără
probleme, iar fluxul cererilor primite de la
aceștia au fost remediate rapid, și-mi felicit
colegii pentru asta. Avem un colectiv foarte
responsabil, care a făcut față cu brio acestui
test de activitate „independentă”. Ne-am fi

dorit să ne putem vizita clienții nestingheriți,
însă noile condiții de muncă au limitat
dramatic, spre zero, toate aceste demersuri.
Alternativ, am continuat să fim disponibili pe
canalele digitale de comunicare și de socialmedia, iar clienții nu au avut nicio barieră în a
ne contacta, așa că s-au înregistrat in
continuare vânzări, s-au modificat contracte, sau schimbat resurse și capacitați similar
perioadei pre-pandemie.
Ne adaptăm din mers la intenția unei
relaționări intense, consultative și în detaliu cu
clienții noștri, pentru a depăși barierele de
distanțare impuse de contextul actual. Suntem
constant preocupați de îmbunătățirea aptitudinilor de prezentare și relaționării la distanță, în
special în rândul colegiilor din departamentul
comercial, pentru a compensa restricțiile unui
contact fizic direct cu clienții noștri.
este imposibil să anticipăm cu exactitate
impactul în viitor a ceea ce se întâmplă
acum. coronavirus a creat cu precădere un
șoc economic și chiar o criză financiară.
suntem la începutul unui război pe care
trebuie să îl câștigăm, dar cu ce preț?
ce impact are criza cOviD-19 asupra
industriei în care activaţi? sunteţi de acord
cu cei care spun că la final, când se va trage
linie, această industrie se va plasa în
tabăra câștigătorilor de pe urma ei?

Impactul crizei este, în prezent, unul redus.
GTS activează exclusiv pe piața B2B, ceea ce
reprezintă o simplificare a contextului de
operare și ne permite o gestionare rapidă a
implicațiilor ce pot apărea. Suntem parte dintro industrie foarte activă și determinantă în
această perioadă, în care comunicațiile de date
și disponibilitatea acestora sunt elemente cheie
în menținerea altor verticale de business, în
final a economiei.
Serviciile din zona de tehnologie sunt la
mare căutare de ceva vreme, iar criza actuală
nu a făcut decât să accentueze apetitul pentru
acestea, accelerându-se astfel tranziția spre
digital care va contribui, mai devreme sau mai
târziu, la potențialul de creștere și al celorlalte
industrii. Trebuie să recunosc că ne bucurăm
de poziția avantajoasă a industriei pe care o
reprezentăm, dar sunt încrezător că aceste
transformări se vor resimți și în alte industrii
care vor beneficia de pe urma comutării spre
digital.
4)cum arată piața serviciilor de securitate
a datelor la finele primului trimestru din
2020? ce diferențe se pot sesiza faţă de
caracteristicile clasice, comune anilor
anteriori?

GTS este pregătită să răspundă oricărei provocări:
fie că vorbim de infrastructura de date securizată,
de back-up-ul datelor clienților și, tot mai pregnant,
de soluții de continuitate pentru date, GTS oferă
asistență și soluții bazate pe tehnologii de top.

Din datele noastre, profilul acestei
categorii de servicii indică o pantă crescătoare,
mai accentuată față de anul trecut, însă este
prematur să o considerăm ca pe un tipar, doar
din prisma evoluției primului trimestru din
2020. Totuși, putem anticipa că tranziția spre
digital, cu multe aspecte complexe, va îngloba
și nevoile asociate de securitate a datelor,
aspect ce va hrăni tendința de creștere pe acest
segment de servicii.
Față de anii anteriori, observăm o preocupare sporită din partea clienților, care, în
sine, este un semnal bun deoarece conștientizează și acceptă nevoia de securitate a
datelor, ceea ce este un pas înainte foarte
important. GTS este pregătită să răspundă
oricărei provocări: fie că vorbim de infrastructura de date securizată, de back-up-ul
datelor clienților și, tot mai pregnant, de soluții
de continuitate pentru date, GTS oferă asistență și soluții bazate pe tehnologii de top.
Ceea ce ne deosebește de alți integratori este că
oferim consultanță nepartizană pentru aplicații
și platforme certificate și, mai ales, verificate
de specialiștii noștri în mediul local de operare.
aprilie 2020 Pia}a financiar|
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Securitatea, privită ca o preocupare firească
pentru disponibilitatea certă, permanentă și în
orice condiții a datelor lor, din partea clienților
noștri, devine un subiect de neocolit.
cu ce noutăţi vine Gts românia în piaţă în
acest an? schimbarea de context a produs
modificări în planurile făcute la finalul
anului trecut pentru 2020, în strategia de
business a companiei pe termen scurt,
mediu sau lung? se schimbă ceva în
gândirea de business?

Situația actuală este una fluidă și în
continuă transformare. Înțelepții spun că nu
este bine să iei decizii majore în astfel de
momente de incertitudine. Așadar, deocamdată
ne vom axa în continuare pe execuția planului
de afaceri pe fondul său inițial, adaptat la
situația curentă, fără a afecta obiectivele
strategice. Simultan, suntem atenți la ceea ce
se întâmpla în mediul economic în care
activăm împreună cu clienții noștri și suntem
pregătiți să recepționăm din timp orice
semnale atipice, capabile să ne ajusteze reacția.
Din ce sectoare de activitate economică
vin cei mai mulţi clienţi a Gts şi care ar fi
cele mai solicitate servicii, în momentul
de faţă?
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Clienții noștri reprezintă companii medii,
mari și foarte mari, care sunt în general
deschise la tot ceea ce înseamnă tehnologie, cu
politici IT coerente și puse la punct. Companiile de tehnologie sunt principala verticală
cu care colaborăm, iar acest lucru nu este
întâmplător pentru că soluțiile noastre sunt
integrate în soluțiile lor și invers. Semnificativă este și prezența clienților din industria
financiar-bancară și de asigurări, dar și a altor
industrii, precum automotive, profesii liberale
sau comerț.
Cele mai solicitate servicii din prezent sunt
cele legate de Cloud, iar aici vorbim de infrastructură ca serviciu, de back-up de fișiere, de
mașini virtuale sau chiar de infrastructură IT.
De asemenea, soluțiile de recuperare date și
Business Continuity au marcat pozitiv
începutul acestui an.
către ce se îndreaptă investiţiile Gts
românia pe termen mediu şi lung?

Suntem preocupați să răspundem la
cerințele clienților noștri cu soluții oferite la
cele mai înalte standarde, așa cum i-am
obișnuit. În consecință, vom continua să
investim masiv în creșterea capacitaților
infrastructurii de rețea, pe toate palierele. Dacă
în urmă cu doar câțiva ani, cererile de

capacitați de transport de date la nivelul de
10Gbps erau sporadice în rândul clienților
Enterprise, acum observăm o creștere de până
la 100Gbps dinspre aceeași categorie de
clienți, iar noi suntem întotdeauna pregătiți!
ce sfaturi ați da clienților în aceste
momente de risc cibernetic, în condițiile
creșterii interconectivității și a adoptării
de către multe companii a modului de
lucru ”de acasă”?

Similar măsurilor clasice de igienă,
precum spălatul atent pe mâini cu apă și săpun,
recomandarea noastră este să nu se ignore
bunele practici și aplicarea disciplinată a
măsurilor standard de securitate. De la
utilizarea unei soluții de antivirus, ca protecție
a terminalelor de lucru, la aplicarea la timp și
fără excepție a patch-urilor curente pentru
sistemele de operare și, nu în ultimul rând,
implementarea unei soluții de Firewall
moderne, cu capabilități de inspecție avansate,
pentru asigurarea protecției rețelei locale a
clientului. Toate aceste măsuri, împreună,
reprezintă acțiuni relativ simple, care executate
corect și la timp, ne scutesc de peste 90% din
problemele de securitate cibernetică.
Georgeta clinca

Dezbatere

30 de ani de Banking în românia
chiar dacă începeau să se facă simțite îngrijorările legate de amenințarea pandemiei covid-19, nume sonore
ale bankingului românesc din ultimii 30 de ani, reprezentanți ai școlilor de banking, mai noi sau cu mai multă
vechime, au onorat cu participarea lor tradiționalul eveniment organizat de finmedia și revista piața
financiară, la final de februarie, ”anul financiar bancar”.
Masa rotundă,”Bancherii începutului, bancherii momentului, bancherii viitorului”, și-a
propus dezbaterea unor teme extrem de actuale
și provocatoare pentru toți cei prezenți, teme
pe care Florin Dănescu, în calitate de moderator, le-a prezentat paneliștilor: Banking-ul de
ieri și de azi - Ce s-a schimbat și ce s-a păstrat?
Cum a evoluat școala de banking românească?
Care a fost evoluția sistemului bancar românesc și cum și-a jucat rolul strategic în economia de piață? Piața cardurilor în România,
evoluția plăților și tehnologiilor. Poziția
României în regiune. Internaționalizarea
banking-ului românesc. Ce a preluat și ce a
dat? Modele de urmat. Ce lecții au urmat
bancherii pentru a contracara efectele unei noi
crize? Cum poate fi marcat aportul sistemului
bancar local la restructurarea și adaptarea

economiei țării la piața concurențială? Cum se
vede viitorul banking-ului din România?
Panelul a fost alcătuit într-o formație de
excepție, ”care se adresează în modul cel mai
elaborat și merituos evoluției industriei bancare în România, a creditării și a finanțării
României”, discuțiile din cadrul acestuia
prezentându-le în continuare.

florin Dănescu,
Președinte executiv, arb

Tema noastră de astăzi este 30 de ani de
banking. Ca să răspund la întrebarea cum a
evoluat industria bancară în 30 de ani?, vă voi
da două cifre și două percepții, pentru a încălzi
atmosfera. Acum 30 de ani am plecat de la

vreo 30 de miliarde de dolari, și am ajuns,
acum doi ani, pe la 210 miliarde de dolari, deci
la un PIB care a crescut de 7 ori. Iar creditarea,
care a plecat de la 100 de milioane de lei, a
ajuns la 400 miliarde active bancare. Deci
cifrele devin greu de comparat sau nerelevante
prin multiplicarea care s-a petrecut în această
perioadă. Știm că prin 2011 intermedierea
financiară, referindu-ne la credite ale populației și ale companiilor, ajungea la 40% din
PIB iar azi vorbim de 27%. Oare de ce accelerarea creditării a fost inferioară accelerării
produsului intern brut? Sigur că eram în
perioada crizei dar cel mai important lucru
este cum a evoluat industria bancară de la o
sursă pură, pozitivă, dezirabilă de finanțare a
României la o sursă de rentă politică, ceea ce a
blocat și a venit pe contrasens puternic cu
aprilie 2020 Pia}a financiar|
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radu Grațian Ghețea,
Președinte ca,
libra internet bank

,,Cel mai important lucru este cum a
evoluat industria bancară de la o sursă
pură, pozitivă, dezirabilă de ﬁnanțare
a României la o sursă de rentă politică,
ceea ce a blocat și a venit pe
contrasens puternic cu menirea
noastră, cea de a ﬁnanța economia
României și societatea românească în
ansamblu.”

Se vorbește de banking-ul de ieri și de azi
dar cred că putem spune banking-ul de alaltăieri, de ieri și de azi. De ce de alaltăieri? Să
spunem că ”de ieri” ne referim la banking-ul
de după ’90 iar ”de alaltăieri” ar fi banking-ul
de dinainte de 1990. Banking-ul ”de azi” și ”de
mâine” este mai complicat. Cred că este mai
complicat să dăm niște rețete, niște perspective, zic eu, datorită situației deosebit de
speciale în care ne găsim în acest moment la
nivel global, datorită evoluțiilor virusului care
ne acaparează toate capacitățile, nu în a ne
aproviziona sau a ne face gânduri negre, ci
pentru a analiza care și cât de mare ar putea fi
impactul pe care cu siguranță îl va avea.
Lucrând în sistemul bancar, nu știu cât de tare
îi va afecta pe clienții noștri și de aceea spun că
suntem, în acest moment, într-o situație fără
precedent și nu mă voi aventura să fac predicții
despre ce se va întâmpla în acest an. În acești
30 de ani care au trecut de la schimbările

flOrin DĂnescu, PreȘeDinte
executiv, arb
menirea noastră, cea de a finanța economia
României și societatea românească în ansamblu. Fiind președintele executiv al
Asociației Române a Băncilor, trebuie să
amintesc aici că unul dintre elementele pe care
le transmitem constant către toți auditorii
noștri este că etica este un cuvânt care trebuie
înțeles în România și, mai ales, etica profesională. Etica profesională înseamnă să spui
adevărul profesional. Economia nu este altceva
decât instrumentul prin care politica își ține
cuvântul în fața alegătorilor. Implicarea în
politică nu a existat niciodată din perspectiva
industriei bancare.
Voi închide cu un mesaj: jumătate din
atenția mea este aici iar cealaltă jumătate este
în Parlament unde sunt în discuție 8 inițiatice
legislative iar azi (n.r. 26 februarie 2020) se
discută două: statutul ANPC și taxa pe active.
Oarecum așa se simte industria bancară astăzi,
cu jumătate de atenție la finanțarea României
și cu jumătate de atenție la protejarea ei.
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politice și sociale din decembrie 1989, în
domeniul bancar a fost o revoluție extraordinară, în sensul că s-a trecut de la un sistem
bancar, aș spune, deosebit de riguros, în sensul
că totul era reglementat prin legi emise de
autorități, la un sistem în care activitatea este
reglementată de piață, lucru care s-a întâmplat
în ultimii 30 de ani în România și cu un accent
din ce în ce mai puternic al influenței acestei
economii de piață. Deci am reinventat
banking-ul și eu consider că în România am
reușit să ajungem, în acest moment, să
practicăm un banking la fel de performant, la
fel de bogat în produse și servicii ca oricare din
sistemele bancare din Europa. Avem produse
și servicii comparabile din punct de vedere
cantitativ, al diversității și calitativ suntem la
același nivel cu ceea ce se practică în Europa.
Există dezvoltări la nivelul băncilor care
activează în România, dezvoltări care conduc
la digitalizare, care conduc la automatizarea
proceselor, care conduc la schimbarea modului
de a face banking într-o manieră foarte aproape
de ceea ce se întâmplă pe alte piețe. Ce lecții au
învățat bancherii în a contracara efectele unei
noi crize? Aș spune că pe lângă alte multe
lucruri pe care le-am învățat, criza a demonstrat că nu există risc zero și că pot apărea
situații cu totul neprevăzute care pot duce
clientul în situația de neplată și banca în
situația de a suporta o serie întreagă de
consecințe ca urmare a relației pe care o are cu
acel client.

Mihail iovu,
fost bancher

„Am reinventat banking-ul și eu
consider că am reușit să ajungem, în
acest moment, să practicăm un
banking la fel de performant, la fel de
bogat în produse și servicii ca oricare
din sistemele bancare din Europa.”

Radu Grațian Ghețea, Președinte
CA, Libra Internet Bank

Din cele trei categorii de bancheri, ai
începutului, ai momentului și ai viitorului,
evident că fac parte din prima categorie,
bancherii începutului. O să mă refer la
întrebarea: cum și-au jucat băncile, rolul
strategic în economia de piață, în ultimii 30 de
ani? Și revin la intermedierea financiară și la
intermedierea bancară. Am plecat de la 40% în
2011 și am ajuns la 25,26% în 2019. Îngrozitor
este trendul. Este greu de spus dacă este mult
sau dacă este puțin. Dar trendul este alarmant.
Eu nu vă pot da o explicație de ce se întâmplă
așa. Este dureros deoarece în situația în care
piața de capital este destul de slăbuță, singura
șansă a creșterii economice și a investițiilor, în

„Dar băncile nu sunt simple societăți
comerciale, după opinia mea, și a
multor altora. Ele au o responsabilitate
față de societatea în care trăiesc
pentru că fără o economie dezvoltată
băncile mor.”

Mihail Iovu, fost bancher
primul rând, este creditul. Nu există risc zero.
Cu riscul trăim. Dacă nu ni-l asumăm, murim.
Eu înțeleg că băncile sunt societăți comerciale
și se gândesc, în primul rând, la acționarul care
și-a investit banii, capitalul într-o societate care
se numește bancă. Și înțeleg că trebuie să fim
foarte atenți cu ce se întâmplă cu profitul
băncilor. Dar băncile nu sunt simple societăți
comerciale, după opinia mea, și a multor
altora. Ele au o responsabilitate față de societatea în care trăiesc pentru că fără o economie
dezvoltată băncile mor. Hai să ne gândim la
structura pasivelor băncilor. Capitalul social al
băncilor este spre 20% iar restul sunt surse ale
celor care vin din societate. Deci avem această
responsabilitate și mă refer acum la conducătorii băncilor care trebuie să se uite la profit
dar să se uite și la rolul lor. Sigur că există o
capcană și îmi pare rău că trezoreria finanțelor
cade în această capcană a plasamentului ușor.
Eu am coordonat toată viața, cât am fost la
BRD, trezoreria. Trezoreria este ca inima în
corpul omenesc. Este comod să plasezi miliarde într-o secundă și este foarte incomod și
foarte costisitor să aduni miliardul de ici și de

colo. Să îndreptăm sursele acolo unde trebuie.
Băncile atrag sursele și împing sursele în
economie. Dacă nu împing sursele puternic
acolo unde trebuie atunci cum vrem să avem o
economie puternică.
Citeam acum vreo doi ani, foarte surprins,
câteva îndemnuri ale Guvernatorului Băncii
Naționale cerând băncilor să fie mai omenoase
cu mediul economic și cu clienții. M-a surprins
acest lucru dar, pe de altă parte, mi-am dat
seama că avea dreptate. Eu știu că oamenii
aveau o anumită stimă față de bănci. S-a pierdut această stimă și vina o purtați toți! Ați lăsat,
la moment dat, să vă reglementeze problemele
politicienii! Discuțiile despre ROBOR, despre
dobânzi trebuiau purtate în cadrul băncilor. Au
ieșit apoi comentarii nefavorabile sistemului
bancar. Căutați să vi-i faceți aliați pe cei care
vă sunt clienți! Țin minte o singură inițiativă,
la Volskbank, la domnul Mitrache, când a
invitat clienții băncilor la o întâlnire, la Sala
Palatului. De atunci nu am mai auzit de cineva
care să întâlnească pe cei care reprezintă 80%
din structura pasivului băncilor. Deci atenție la
două lucruri: unde dați banii și să vă purtați
frumos cu clienții!

cătălin Pârvu

Eu aș caracteriza evoluția sistemului
bancar în acești 30 de ani ca fiind între două
extreme, de la un entuziasm, care a fost
galopant în anumite momente, la o prudență
exagerată. Entuziasmul a ținut până în 1996
apoi a revenit iarăși după 2000, 2004 și știm ce
s-a întâmplat după 2008. cred că am ajuns întro zonă de prudență oarecum exagerată. Eu am
menționat tot timpul că băncile nu finanțează
suficient investițiile în economia națională,
producția națională, și mă refer la companii. O
să spunem: unde este o Bancă de Dezvoltare
deoarece aceasta are fonduri pe termen lung și
ar trebui să susțină investițiile? Sunt de acord
și cu asta. Îmi aduc aminte de o discuție pe care
am avut-o cu niște investitori polonezi care
spuneau că, tot timpul, în strategia lor
națională au avut în vedere să aibă cel puțin 23 producători locali pentru absolut toate
elementele strategice de consum și de investiție. De ce 2-3? Ca să existe și concurență și să
aibă și o anumită independență. Tragem concluziile care rezultă din acest lucru.
Și acum mă voi referi la acel entuziasm
care a fost și care a dus la creșterea numărului

„Acum suntem într-o zonă în care
numărul de sucursale scade și, după
părerea mea, va scădea în continuare
dar nu va dispărea, deoarece
românilor încă le mai place să vină și
să mai stea și de vorbă. Dar generația
mai tânără nu prea are timp și dorește
să rezolve totul de pe telefon.”

Cătălin Pârvu
de sucursale, creșterea numărului de angajați,
o creștere mult prea abruptă după părerea mea
și cred că toți agreăm aici. De ce abruptă?
Deoarece nu a fost un timp suficient necesar
pentru a forma acel personal care a fost aruncat
în lupta cu piața neformat suficient. Deci cred
că este nevoie de o regândire a valorilor și în
sistemul bancar, sistem bancar care a suferit
pierderi mari. Dacă ne gândim la banking,
acest lucru înseamnă oameni și, din ce în ce
mai mult, mașini. Și am avut o discuție despre
cât ar ai trebui să conteze relationship bankingul față de banking-ul de digitalizare? Este mult
mai simplu să pui mașina să lucreze, care poate
să greșească dacă este programată necorespunzător, dar omul poate să greșească mai des,
dacă ne referim la relationship banking.
Acum suntem într-o zonă în care numărul
de sucursale scade și, după părerea mea, va
scădea în continuare dar nu va dispărea,
deoarece românilor încă le mai place să vină și
să mai stea și de vorbă. Dar generația mai
tânără nu prea are timp și dorește să rezolve
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totul de pe telefon. Acum se pot rezolva foarte
multe de pe telefon și acest lucru este foarte
bine. Dar, mă întreb, dacă nu va mai merge
telefonul, la un moment dat, din cauza unui
virus? Atunci ce se va întâmpla? Dar cardul?
Nu suntem pregătiți! Nu suntem pregătiți
pentru o mască de față. Treaba cu reglementările duce într-o zonă în care dacă nu ai o
anumită dimensiune a afacerilor în banking
este foarte greu să fii profitabil.
M-aș referi puțin și la zona de carduri. Am
avut marele noroc, noi ca țară, să sărim peste
zona de cecuri și am intrat direct în zona de
carduri. Îmi amintesc de repezentantul Visa, de
Radu Obreja care tot venea și ne spunea că
trebuie să introducem cardurile și, în 1994, leam introdus. Ne spunea: emiteți carduri deoarece emitenții vor determina comercianții să
accepte cardurile la plată. Așa se întâmplă și
acum și iată că am ajuns într-o zonă de utilizare
a cardurilor foarte mare. A fost o școală foarte
puternică în zona de carduri care va merge mai
departe și cred că utilizatorii sunt chiar mulțumiți de oferta care există, așa cum poate sunt
nemulțumiți de oferta care există la creditare și
mă refer, mai ales, la companii.

iosif Pop,
fost bancher

Primul lucru pe care l-aș afirma este că
într-o economie concurențială, pârghiile financiare sunt cele care trebuie să ai priceperea să
le folosești. Evident că pe scara economică,
probabil Ministerul de Finanțe, Guvernul sunt
cei care trebuie să aibă știința asta cea mai
bună. Pe scara de coborâre și o bancă ar trebui
să știe foarte mult și în detaliu cum să
folosească propriile pârghii financiare pentru
a-și atinge scopul. Totuși revin la o chestiune
care mă frământă din anii ’90 încoace. Ce
puteau face băncile ca să nu asistăm la ceea ce
astăzi numim într-un termen elegant “dezastrul
economiei”? Sigur că răspunsurile sunt multe
și voi încerca să dau eu câteva. Nu doresc să
aduc un ton critic băncilor ci felului cum am
gestionat economia de țară. Băncile puteau să
facă educație, pentru că erau mai bine
acomodate cu piața bancară decât alte instituții
din România și, mai ales, decât firmele. Dar
pentru a face educație într-o economie ar fi fost
nevoie să aibă proprii educatori. Cel mai
reprezentativ educator într-o bancă îl văd pe
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„Ce puteau face băncile ca să nu
asistăm la ceea ce astăzi numim
într-un termen elegant “dezastrul
economiei”? Băncile puteau să facă
educație, pentru că erau mai bine
acomodate cu piața bancară decât
alte instituții din România și, mai ales,
decât ﬁrmele.”

Iosif Pop, fost bancher

analistul de credit. Un analist de credit
competent, atunci când ajunge să judece o
oportunitate de creditare, ar trebuie să fie cel
puțin la fel de documentat în ceea ce înseamnă
ramura, tehnologia, specificul. Azi avem
majoritatea bancherilor pusă într-o boxă, ei știu
câteva lucruri ca și la banda de construit
mașini, câteva operațiuni, în rest nu știu
banking. Îmi pare rău că fac această calificare
dar o fac din postura celui care, la vremea
respectivă, a reușit să formeze cel puțin 1300
de oameni de bancă. A ști să faci creditare
înseamnă a ști să îți ajuți compania, a ști să îți
ajuți clientul, a ști să îl monitorizezi, să îi spui
unde greșește. Sfatul meu pentru fiecare a fost:
”Să ai banul tău pus deoparte pentru cel puțin
10 rate, să nu intri în disperare!” Apoi, am
făcut o lege în care capitalizarea companiilor a
fost de batjocură. O companie necapitalizată
nu poate să reziste. Băncile, în schimb, prin
standardul de capitalizare impus de BNR, au
rezistat, multe dintre ele, dacă s-au comportat
profesional dar au și falimentat foarte multe.
Cu comisioane și dobânzi foarte, foarte înalte,

și transferate aproape instant în funcție de
inflație și de jocul pe care l-a făcut Banca
Națională cu dobânda de referință, nu poți să
susții clienții. Și o să vă redau o întîmplare
trăită prin anii 95, când inflația s-a dublat iar
întrebarea firească era: când transfer acest cost
asupra clienților și cum? Ceea ce am găsit
atunci de cuviință a fost ca pe acei clienți
împrumutați să îi invit la o discuție și să le
propun următoarea înțelegere: să nu le creștem
dobânda imediat ci în următoarele 6 luni și vor
plăti atât cât trebuiau să plătească în prima
parte. Și în acest fel am salvat foarte mulți
clienți și implicit banca. Pentru că suportabilitatea nu este o joacă. Sigur că este și un
risc dar perioada de acomodare pentru un
client cu un ciclu lung de fabricație este foarte
grea, iar într-o piață deschisă în care marja de
manevră îți este foarte limitată este și mai grea.
Aș fi implicat băncile românești dacă nu erau
prea multe străine cu generozitatea fățișă a
Băncii Naționale, aș fi susținut mai mult
capital autohton în bănci românești. Pentru că
s-a văzut în timp că o bancă românească cu
capital românesc, în sensul acesta mă exprim,
a fost mult mai conștientă că trebuie să susțină,
să ajute, relația bancă-client a fost mult mai
apropiată. A avea o relație reciprocă bancăclient mi se pare esențială. Aș mai pune o pată
urâtă pe pecetea băncilor. Au împrumutat și
împrumută statul cu nesăbuință, un stat lacom,
birocratizat, un stat a cărui populație a scăzut
de la 22 de milioane la vreo 17 milioane. Și
avem atâția funcționari încât nu avem atâția
oameni cât ar trebui ca să plătim atâția
funcționari. Și le dăm și salarii grase ca să
lâncezească în detrimentul a ceea ce înseamnă
progres. Acei bani trebuiau să se întoarcă la
firme, la populație. Pot înțelege că nu toată
lumea știe cum să investească propriul ban dar
trebuie să înțeleg că acel ban, dat periodic în
grija băncii, trebuie să îl ajute și pe cel care a
economisit și a depus bănuții acolo, fie că îl
încurajez să economisească, fie că îl plătesc
rezonabil. S-a pierdut încrederea sistemului
bancar în clientelă. Și este o stare gravă cea pe
care o trăim de 3-4 ani încoace. Parteneriatul
între bancă și client este calea prin care cred că
se poate recâștiga pe viitor încrederea.
Nu voi vorbi despre automatizare dar pot
să dau în schimb o reacție. Robotul pe care mil pune banca la capătul celălalt al firului de
telefon nu va ști niciodată atât cât va ști
bancherul versat sau care trebuie să gândească

o situație specifică. Și mă ia ciuda când îl aud
pe roboțel să o mai iau o dată de la capăt că
poate reușesc să găsesc cifra pe care să sun
pentru a primi răspuns. Niciodată nu am primit
un răspuns competent de la un robot într-o
situație specifică. Sper ca această dezbatere să
ajute în primul rând economia, să ajute și
bankingul, să ajute să se mai concentreze puțin
capitalul bancar și să ajute să mai progresăm
puțin. La final aș vrea să fac un îndemn către
bănci punând o întrebare: oare cum am putea,
prin pârghiile pe care le avem, ca incompetența
de la nivel politic să o putem asana? Prin
tăcere, prin nepăsare sau prin acțiune. Și care
ar fi calea de acțiune?

Petre bunescu,
membru al ca, brD – GsG

Aș vrea mai întâi să mă prezint. Am lucrat
în aceeași bancă timp de 43 de ani, 15 ani în
Banca de Investiții, restul în BRD. Am fost în
conducerea Băncii de Investiții și apoi a BRDului timp de 29 de ani. Pot să vă spun că am
participat activ cam la toate etapele pe care lea parcurs sistemul bancar românesc. În ceea ce
mă privește am amintiri frumoase, printre
altele am coordonat finanțarea metroului bucureștean care, cred, că scoate din impas pentru
mulți ani toată circulația Bucureștiului.
Anii 90 au însemnat pentru sistemul
bancar o luptă cu inflația, care a fost cumplită.
Atunci s-au pus bazele unui sistem bancar românesc cu capital privat, străin sau românesc,
nu are importanță, într-o economie care se
zbătea în marasmul descreșterii economice sau
recesiunii și o inflație, cu 3 cifre prin 90, 91,
92, inflație care a durat până în anul 2004,
2005. Deci asta a fost ca o boală teribilă iar
băncile, la vremea aceea reglementate de Autoritatea de Reglementare, au reușit să treacă
peste această perioadă extrem de grea. Și au
reușit să treacă împreună cu clienții pe care îi
aveau. Un alt aspect pe care doresc să îl evoc,
este această schimbare teribilă de condiții. Una
este să gândești la mediul economic al anilor
90 chiar 2000 și alta este să gândim la mediul
economic de acum. Totuși, în condițiile în care
economia românească, societatea românească
au avut traume greu de recuperat și un parcurs
extrem de dificil, băncile, fără falsă modestie,
s-au situat în avangarda progresului românesc.
Practic, prin anii 96, 97 sistemul bancar

”Aportul băncilor internaționale este
de netăgăduit pentru un bancher
onest. Au adus tehnică bancară,
proceduri și ceea ce lipsea până în
2000, produse și servicii bancare
pentru populație.”

Petre Bunescu, membru al CA,
BRD – GSG
românesc a adaptat, în bună măsură, reguli
internaționale de banking, apoi a venit privatizarea care a adus societăți bancare mari, cu
plusuri și cu minusuri, dar care, pe lângă
infuzia de capital, au adus niște tehnici bancare
pe care noi nu le aveam. Vă spun, ca unul care
am participat și am trăit într-o bancă privatizată
începând cu 99. Deci aportul băncilor internaționale este de netăgăduit pentru un bancher
onest. Au adus tehnică bancară, proceduri și
ceea ce lipsea până în 2000, produse și servicii
bancare pentru populație. Îmi aduc aminte că,
la noi, creditul bancar pentru populație, la
începutul anilor 90, era cam 5 sau 6%, deci
aproape nimic. Într-adevăr dezvoltasem ceva
produse, depozite etc. pentru populație, însă ca
să vorbești de clientul bancar persoană fizică
pe post activ de creditare, lucrurile erau destul
de anemice. Sfârșitul anilor 90 și începutul
anilor 2000 au adus o gamă extrem de diversă
și foarte necesară pentru clientul persoană
fizică. În această perioadă, băncile au învățat
ele însele și împreună cu clientul ce înseamnă
și creditarea privată. A devenit o activitate

nouă pe care a trebuit să o reglementăm, să o
controlăm și mai cu seamă să gestionăm riscul.
Aș vedea aici o parte de progres indubitabilă.
La începutul anilor 2000, sigur că aș putea să
spun că majoritatea băncilor românești, oricum
băncile de calibru, erau aliniate, peste 90%, la
tehnicile bancare internaționale. Lucrai de la
egal la egal cu tehnică bancară ca și cu o bancă
din Occident pentru că eram, practic, competitori aici. Sigur că au fost și cele două pietre
mari de încercare, în această perioadă de 30 de
ani. Prima piatră de încercare a fost criza bancară din anii 96-99 când 6 bănci private și apoi,
mai târziu, 2 bănci mari, coloși, cu capital de
stat au derapat. Vorbesc de Banca Agricolă și
Bancorex la vremea respectivă care au fost
salvate, în ultimă instanță, de la un faliment
sigur. Ei bine, această criză a sistemului bancar
a fost resorbită în totalitate de sistemul bancar.
Colegii mei care au trăit acea perioadă știu
bine că, la vremea aceea, a trebuit să plătim noi
băncile prin Fondul de Garantare a Depozitelor, cote foarte mari și foarte mulți bani, din
banii noștri, ca să alimentăm Fondul de Garantare ca să poată fi despăgubite persoanele
fizice de la băncile în faliment. Această perioadă de criză a fost extrem de dificilă pentru
bankingul românesc dar am trecut prin ea și am
ieșit la suprafață. A doua criză este cea din
2008-2012, 2013, care a fost o criză mondială.
Iarăși băncile, care au înregistrat credite
neperformante la acea vreme, au reușit să
rezolve toată această povară de credite
neperformante fără niciun leu plătit de stat sau
de altcineva. Deci cele două mari crize au fost
rezolvate de sistemul bancar. Sigur, nu fără
urmări. În opinia mea, s-a păstrat reziliența
sistemului bancar. Am reușit să rămânem
implicați în economia românească. Ca
bancher, răspunzi pentru banii pe care îi
gestionezi, răspunzi pentru țintele de profit dar
există o tendință europeană, și nu numai, în
care nu numai băncile, în general acționarii,
proprietarii de companii, de entități dezvoltă
noul concept de a lucra și în beneficiul
clienților lor. Și este o chestiune care se
introduce încet, încet și în gândirea noastră
românească. Capitalul de neîncredere venea pe
fondul atacurilor politice și lucrurile care nu sau schimbat îl reprezintă faptul că băncile au
fost considerate ”un inamic” de foarte multă
lume. Dacă nu mergea ceva în țară atunci
băncile erau de vină, dacă inflația creștea tot
băncile erau de vină și tot așa. Deci banca a
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fost, este și va mai fi inamicul de serviciu. Pe
de altă parte, este important cum gestionezi
evenimentele. Este totuși de remarcat că viteza
de reacție a onorării clienților a crescut
formidabil. Un ordin interbancar dura și trei
săptămâni până intrau banii în cont iar astăzi,
în câteva secunde, ai posibilitatea să efectuezi
o plată și să ai și confirmarea că plata s-a
făcut. Un avans fantastic al tehnologiei
implementată de sistemul bancar și nu putem
exclude că o parte întreagă din clientela
bancară se simte confortabil când majoritatea
operațiunilor bancare pot fi făcute de acasă,
din mașină, de oriunde, lucru imposibil cu
câțiva ani în urmă.
În final, noi nu putem uita de efectul de
globalizare. Suntem toți de acord că este o
suprareglementare dar nu mai poți să joci de
unul singur. Mai ales riscurile pe deontologie
și amenzile sunt colosale și nimeni nu își
permite să ignore acest lucru.

emil bituleanu,
director general,
libra internet bank

Sunt un mare susținător al ideii că fără
expertiza bancherilor străini care au venit în
România, a băncilor europene care au venit în
România și fără regulile europene ale Uniunii
Europene ne-ar fi fost astăzi mult mai rău.
Pentru mine, cel mai bun mod de a spune cum
a evoluat sistemul bancar românesc, european,
mondial în ultimii 30 de ani este de a vă
prezenta cele patru lucruri pe care le am trecute
zilnic pe agenda personală și pe care acum
câțiva ani, 3 sau 4 ani în urmă, nici măcar în
minte nu le aveam. Sunt lucruri de care mă
ocup în fiecare zi.
Pun întrebarea colegilor mei, specialiști în
bancă: de ce Revolut și Monese fac ”know the
customer” în 15 secunde și noi, Libra, care
suntem printre cei mai avansați în acest
domeniu, facem asta într-un minut sau două?
De ce ei tranzacționează mult mai simplu și la
noi se tranzacționează mai greu, cu aceiași
clienți români cu IBAN-uri românești? Nu am
încă un răspuns de la colegii mei la aceste
întrebări. Deci primul punct pe ordinea de zi
este relația bancă comercială -fintech-uri. Cele
2 fintech-uri de care am pomenit au licență
bancară în Uniunea Europeană la fel cum are
și Libra.
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„De ce Revolut și Monese fac
”know the customer” în 15 secunde și
noi, Libra, care suntem printre cei mai
avansați în acest domeniu, facem asta
într-un minut sau două? De ce ei
tranzacționează mult mai simplu
și la noi se tranzacționează mai greu,
cu aceiași clienți români
cu IBAN-uri românești?”

Emil Bituleanu, director general,
Libra Internet Bank
Al doilea punct pe ordinea de zi pe care îl
am: în hățișul de reglementare de care s-a tot
vorbit aici, și care este o realitate, se îmbâcsesc
operațiunile în bancă. Adică noi nu mai știm
exact cât durează un proces, de ce durează atât
de mult, ce putem face ca să îl facem mai
simplu. Clientul suferă. În fiecare zi mă ocup
de acest lucru. De fapt este o datorie a tuturor
managerilor din toate băncile. Sunt două
chestiuni în bănci: operațiunile versus
departamentele de control și la fiecare misiune
de control se mai termină cu o măsură. Și dacă
la 2-3 ani, în fiecare săptămână, mai pui o
misiune atunci s-a îmbâcsit organismul. Și este
datoria managementului ca la 2-3 ani să scoți
cimentul care s-a pus pe mașinărie dar respectând legea și regulile prudențiale.
Al treilea punct pe ordinea de zi sunt noile
tehnologii de inteligență artificială și machine
learning. Noutatea pe tehnologiile de inteligență artificială este că pun presiune pe gule-

rele albe. Astăzi, presiunea este pe lucrătorii de
bancă, pe funcționarii bancari. Pentru a putea
face progres în acest domeniu avem nevoie de
două lucruri: să avem date structurate și să
aducem oameni foarte deștepți deoarece ei știu
să lucreze cu aceste tehnologii. Îi putem aduce
în bancă spunându-le că, un specialist în
machine learning sau AI are nevoie de date. Nu
poți să pui în practică ceea ce știi să faci fără
date. Iar cel mai bun loc din lume unde să ai
date și să îți desfășori meseria la cele mai înalte
cote este sistemul bancar, acolo sunt cele mai
multe date. Realitatea este că stăm pe un munte
de date pe care nu le putem valorifica deoarece
nu am găsit acești specialiști.
Ultimul punct pe agenda personală este
piața muncii. Acum 5-10 ani era coadă de
oameni care doreau să se angajeze la bancă.
Acum banca nu mai este o atracție pentru
tineri. În fiecare zi, am proiect de empower
branding și aduc la cunoștința tinerilor că este
foarte bine să lucrezi într-o bancă. Și încercăm
să aducem tineri deștepți în bancă. Deci așa a
evoluat bankingul!

cătălin crețu director
general visa pentru
romînia, croația,
slovenia,Malta

Puțină lume știe dar VISA a fost unul
dintre primele fintech-uri din lume. În anii 60,
când am fost setați ca un nou produs, ca o nouă
organizație, nu exista o astfel de entitate. Iată
că în acești ani VISA are o capitalizare de top
10 în lume, poate mai mare decât orice bancă
din lume. Deci povestea cardurilor și a plăților
electronice este încă o poveste de succes.
Industria ca atare a început în 1995, cu primul
card în România emis de Bancorex, un card de
business. Sunt filmări cu prima tranzacție la un
bancomat, prima tranzacție la POS, erau atunci
lucruri noi. Primul card pentru cetățeni,
PRIMA, care putea fi folosit și în afara României, a fost emis în 1995 de BRD. Dar în
curând, industria aceasta a luat un avânt
extraordinar. În 2004, când am preluat rolul
acesta la VISA vorbeam de sub 5 miliarde de
euro puși pe carduri, carduri puține, majoritatea business, puțini bani. Astăzi, conform
datelor BNR de la sfârșitul anului trecut, 70 de
miliarde de euro sunt pe toate cardurile din
România. Sunt mulți bani și cu asta vine și

”Numărul 1 în Europa: România, la
penetrarea plăților cu mobile în
tranzacții ﬁzice. Nu am început mai
devreme decât ei dar iată ce a
însemnat o rată de adopție, o rată de
înțelegere a acestui tip de plată și o
conspirație beneﬁcă pozitivă între
bănci, comercianți și consumatori.”

Cătălin Crețu director general
Visa pentru Romînia, Croația,
Slovenia,Malta
responsabilitatea acestei industrii. La noi este,
îmi place să spun, ca la instalații. Nu te interesează ce este în perete atât timp cât apa
curge. Dar dacă apa nu curge este tragedie. La
fel și cu instalația noastră, dacă banii trec și ești
într-o noapte la un non-stop și vrei să cumperi
o sticlă cu apă sau ești pe autostradă și nu mai
ai benzină, în Germania, și vrei să alimentezi
și cardul nu merge, atunci este trist. Iar când
spunem 70 de miliarde și o industrie care
crește în momentul de față în ceea ce privește
plățile, cu peste 30% în ultimii 3-4 ani, ne dăm
seama de importanța acestei industrii și acestui
produs. Numărul de tranzacții și valoarea
tranzacțiilor în euro au de peste două ori
creștere din 2016 și până acum.
Am trecut prin toate fazele: carduri,
carduri cu CIP (atunci când în America nici nu
se visa la carduri cu CIP, asta apropo de lucruri
pe care le-am făcut înaintea multora care sunt
mult în fața noastră ca tehnologie și investiții).

Cardurile contactless emise și aici începe
povestea de excelență în România pentru că
ne-am pornit greu, nu ne-am pornit primii în
Europa dar când ne-am pornit, băncile au emis
carduri și s-a făcut conversia foarte repede.
Conversia la POS-uri s-a făcut destul de
repede, în 2-3 ani, astfel încât acum peste 90%
din POS-uri sunt contactless. Și foarte
important, poate pe acest lanț trofic, a fost
poate pentru prima dată când comercianții,
când au văzut acest nou produs contactless, șiau dat seama de beneficii, au întors POS-ul
către cumpărător și au făcut educație financiară. Și astfel am ajuns, ca astăzi, pe portofoliul VISA, 9 din 10 tranzacții în mediul fizic
să fie contactless. Și acest comportament ne-a
adus pe locul 4 în Europa vis-a-vis de penetrarea tranzacțiilor contactless. Iar cea mai de
succes veste: am intrat cu mobile, avem 8
bănci care și-au făcut portofelele lor mobile,
deja una din 10 tranzacții este făcută cu un
telefon mobil sau cu un ceas. Numărul 1 în
Europa: România, la penetrarea plăților cu
mobile în tranzacții fizice. Nu am început mai
devreme decât ei dar iată ce a însemnat o rată
de adopție, o rată de înțelegere a acestui tip de
plată și o conspirație benefică pozitivă între
bănci, comercianți și consumatori. Ne-au adus
la acest rezultat extraordinar în ceea ce privește
comportamentul. Suntem o industrie care a
spus ”nu mai folosiți bani, folosițí bucata asta
de plastic” și, mai târziu, acest telefon ca să
plătiți ceea ce până mai ieri plăteați cu bancnote. Deci este o industrie care schimbă o
paradigmă importantă în mintea oricărui om.
Nici nu visam genul acesta de tehnologii după
ce am trăit atât în comunism. Dar, între timp,
ne-am dus către cu totul alt ecosistem iar
ecosistemul s-a aglomerat. Și mai mult, ca să
trăim periculos, peste toți acești jucători, uriașii tehnologiei și-au dat seama că un singur
domeniu le-a scăpat neacoperit. Au rezolvat
social media, au rezolvat search, comunicații,
entertainment, plăți. Și de aceea avem acum
Apple, Google, Facebook, Amazon. Toți intră
în domeniul plăților și toți încearcă să vină cu
soluții de plată. Este un ecosistem foarte
interesant, foarte dinamic, cu foarte mult loc de
crescut și împreună cu fintech-urile, evident.
Dacă avem de lucru împreună cu Google,
Aplle, Amazon și așa mai departe, de nicăieri
apar aceste start-up-uri care pot să schimbe
cursul unei industrii. Și aici, evident, lucrăm
împreună cu ei, facilităm, intrăm în parteneriat,

investim în ei astfel încât să oferim cele mai
bune soluții pentru industria bancară. În final,
credem că modelul de succes, în ceea ce
privește viitorul este colaborarea. Deci nu
vedem o coliziune între nou, adică fintechurile, și bănci care înseamnă, pentru mulți,
bănci tradiționale. Fintech-urile au băgat bățul
prin gard și astfel ne-au ajutat pe toți să fim
mai buni și să fim mai aproape de clienți.
Împreună cu sistemul bancar se caută acel mix
între încredere, securitate și culoarea dată de
user-friendly.

andrei nagy,
co-founder alphablock

Aș începe prin a le adresa felicitări bancherilor prezenți astăzi pentru modul în care au
construit sistemul bancar românesc plecând de
la zero acum 30 de ani, pentru realizările
deosebite pe care România le are astăzi în acest
domeniu financiar bancar. Spun că s-a plecat

”Tot timpul am asistat zona bancară
cu tehnologii diverse, ﬁe din zona de
comunicații, ﬁe din zona de plăți, ﬁe
din zona de inteligență artiﬁcială, ﬁe
din poziția de startup sau ﬁe din
poziția de vendor mare de tehnologie,
companie internațională.”

Andrei Nagy,
co-founder Alphablock
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de la zero în 1990 pentru că atunci România
era o țară unde conceptul de capital nu exista,
iar dacă plecăm de la conceptul de capital rolul
instituțiilor financiare este critic. Interacțiunea
mea cu sectorul bancar a început dintr-un alt
unghi și anume din cel de sprijin tehnologic.
Tot timpul am asistat zona bancară cu
tehnologii diverse, fie din zona de comunicații,
fie din zona de plăți, fie din zona de inteligență
artificială, fie din poziția de startup sau fie din
poziția de vendor mare de tehnologie, companie internațională.
Compania noastră are o soluție de general
AI. S-a vorbit mai devreme despre inteligența
roboțilot, a bot-urilor, care va crește în continuare pentru că deși ei vor învăța așa cum am
învățat și noi, vom găsi forme prin care vom
extrage din date cât mai multă inteligență.
Mecanismul nostru este folosit în primă fază în
zona de piață financiară, capabilitatea lui este
aceea de a putea face o selecție a companiilor
a căror evoluție viitoare să depășească performanța pieței. Avem clienți de pe toate piețele,
deoarece nu avem nevoie să înțelegem specificul piețelor locale pentru că mecanismul
nostru este capabil să interpreteze seturi de
date fără a fi conștient de sursa acelor seturi de
date. Această tehnologie este pentru prima dată
disponibilă la nivel de consumatori de tip retail
în sectorul bancar în România.

Marinel burduja,
fost bancher

Ca bancher sunt bucuros că am trăit toate
experiențele profesionale posibile într-o succesiune cu o dinamică pe care nu aș fi bănuito vreodată. Am început în anii 90 ca fiind cel
mai tânăr membru al unui board dintr-o bancă
din România și am încheiat cariera bancară cu
un proiect de suflet, înființând o bancă
românească cu capital privat. Am avut cu toții
de învățat de la băncile străine care au venit în
România, iar eu sunt unul dintre oamenii care
mi-am petrecut foarte mulți ani lucrând în
bănci străine de maximă reputație.
Caracterul inovator al activității bancare
este unul extrem de pregnant în lume. La noi
aceste noutăți vin de regulă cu trenul următor.
Vin de regulă și cu niște costuri pe care nu cred
că le merităm. Foarte multe soluții care sunt
aduse de noi sunt implementate în străinătate
de ani de zile și exersate, iar ceea ce eu nu
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”Sistemul bancar din România de
astăzi, în totalitatea lui, are costuri
exagerate, mult prea mari. De aici
pleacă și comisoanele halucinante, de
exemplu comisionul de retragere de
numerar de 2%.”

Marinel Burduja, fost bancher
înțeleg este de ce suntem obligați să mai plătim
și noi costurile de producție.
Despre adaptabilitate, este clar că băncile
trebuie să se alinieze la noile condiții impuse
de piață. Există o presiune uriașă din partea
unor structuri financiare care ușor, ușor
limitează activitatea bancară. Mă refer aici la
IFN-uri, care au fost un episod de mare succes
în activitatea economică a României. Mă refer
la platformele de decontare electronică, la
fondurile de investiții care au apetit și care
oferă credite în condiții extrem de avantajoase,
la societățile de gestiune de patrimoniu, la
produse care erau de tip monopol bancar și
devin produse de utilizare curentă în piață.
Acești competitori oferă aceste produse la
prețuri mult mai competitive decât o fac
băncile.
Banca nu mai este nici pe departe așa cum
eu o cunoșteam în anii 90. Au dispărut sediile
fastuoase, bancherii îmbrăcați elegant, acum
marea problemă a colegilor mei bancheri este
să-i convingă pe tineri să vină decent îmbrăcați
la bancă pentru că dacă îi obligă să poarte
cămașă albă și cravată nu mai vine nimeni la

muncă. Este o altă realitate pe care trebuie să o
vedem. S-a schimbat organigrama băncii,
ponderea între serviciile care aduc valoare și
serviciile de control. Astăzi cei care verifică
sunt mult mai mulți decât cei care produc
venituri pentru bancă. Această suprareglementare se va traduce ușor printr-o autodistrugere a băncilor ca entități economice și
transferul gradual către alte tipuri de furnizori
de servicii financiare.
Voi încheia cu ceea ce numim costuri și
clientul. Eu consider că sistemul bancar din
România de astăzi, în totalitatea lui, are costuri
exagerate, mult prea mari. De aici pleacă și
comisoanele halucinante, de exemplu comisionul de retragere de numerar de 2%. Dragii
mei, eu îmi țin banii la voi, îmi oferiți o
dobândă absolut simbolică, iar în momentul în
care doresc să îmi folosesc banii mei trebuie să
plătesc băncii un comision de 2% de retragere
de numerar, ceea ce este total neadecvat.
Clientul. Azi parteneriatul între bancă și
client nu mai există. Normele de reglementare
sunt foarte rigide și neadaptate specificului
pieței românești. Le recomand bancherilor să
aibă această abordare nuanțată, să fie
conștienți de un lucru care este elementar,
simplu, afacerile se fac cu banii clientului.
Dacă reușim să îl ajutăm pe client să facă bani
va avea și banca venituri și evident profit. Dacă
nu, va fi din ce în ce mai greu, va fi doar
această competiție fără rațiune.

robert rekkers,
director general
agricover credit ifn

Sunt singurul bancher străin la această
masă, dar nu mă simt străin. În România sunt
de 20 de ani. A fost ca un film plin de evenimente, de realizări, de suișuri și coborîșuri.
Consider că a fost o alegere inspirată de a
rămâne în România și vreau să mulțumesc
României pentru oportunitățile pe care mi le-a
oferit. Am fost implicat în foarte multe proiecte
precum: ABN Amro, Banca Transilvania și
acum în Agricover IFN unde finanțăm agricultura, un domeniu extrem de important
pentru țară. Îmi aduc aduc aminte în anul 1999
de acel club deal să salvăm BNR, 500 de
milioane de dolari rezervă, și împreună cu
oameni ca George Mucibabici am ajutat
România într-un moment cheie. Cum v-ați

”Au fost multe bănci de stat care au
intrat în faliment: Bancorex, Columna,
Banca Agricolă. De toate aceste
probleme au proﬁtat băncile străine.
Și în Olanda au fost probleme cu
anumite bănci, dar toate au fost
salvate de stat. În România, Guvernul
nu a ajutat nicio bancă.”

Robert Rekkers,
director general
Agricover Credit IFN
dezvoltat după? A fost inspirat acest club deal,
acest ajutor? Acum aveți rezerve de peste 35
miliarde de euro și stați foarte bine din acest
punct de vedere.
În perioada 1999 -2002 băncile străine
erau foarte puternice. Era o oportunitate foarte
mare pentru băncile străine să vină în
România, să câștige cotă mare de piață și să
aducă în protofoliu clienți foarte buni. Au fost
multe bănci de stat care au intrat în faliment:
Bancorex, Columna, Banca Agricolă. De toate
aceste probleme au profitat băncile străine. Și
în Olanda au fost probleme cu anumite bănci,
dar toate au fost salvate de stat. În România,
Guvernul nu a ajutat nicio bancă. Cu ajutorul
rezervelor și al BNR am reușit să trecem ca
bănci peste perioadele de criză.
La fel este foarte important ca pe lângă
prezența multinaționalelor din zona de business
să aveți și firme locale, cu acționariat românesc,
puternice chiar cu prețul unor fuziuni, companii
care să facă față inclusiv pe piața mondială. Este

important să avem oameni implicați în business
atît ca salariați dar și ca acționari.
În agricultură, nu există cooperative.
Trebuie să existe mai multă încredere, acesta
este cuvântul cheie.
Despre viitor. Acum conduc Agricover
Credit, avem un succes enorm în finanțarea
fermierilor, deoarece au fost ignorați de sectorul bancar ani de zile. Mare păcat, este
incredibil, sunteți o țară cu multe zone rurale,
cu un know-how excelent în agricultură, cu
fermieri foarte buni, comparabili din toate
punctele de vedere cu cei din Europa de vest.
Vom plasa cu siguranță anul acesta cam 2
miliarde lei în acest sector și sunt foarte fericit
să lucrez cu oameni pasionați de agricultură.
Acum băncile au început și ele să se uite către
acest sector al agriculturii și mă bucur deoarece concurența este un lucru benefic.
Dacă vorbim despre cum vor arăta băncile
în viitor sunt destul de pesimist. BERD și IFC
sunt foarte implicate în Agricover. M-au trimis
la multe cursuri, am citit foarte multe rapoarte
despre sistemul bancar în următoarea perioadă,
unde băncile mici nu au nici o șansă în viitor.
Trebuie să schimbăm ceva. Doar jucătorii care
au cote de piață mari vor reuși să reziste în
piață cu toată această concurență, shadow
banking, Fintech-uri. Eu văd un val de M&A
în viitor între băncile străine. Piața va fi împărțită între băncile mari și jucători nișați, de
specialitate, precum Agricover Credit, focusați
cu soluții inovatoare și dedicate unui anumit
sector. Acesta este viitorul.

ramona ivan,
Director, Direcția relații
externe și finanțări
structurale, cec bank
Sunt în sistemul bancar doar de 28 de ani. În
primii 8 ani am lucrat cam de toate, de la ghișeu,
adică lucrul cu publicul, cu companiile direct. În
ultimii 20 de ani am încercat să mă specializez
și eu pe fonduri europene dar mă aflu, zic eu,
undeva pe zona internațională. Mă uit la cei
foarte tineri din sală, îmi sunt foarte dragi și îmi
amintesc că băiatul meu cel mare, care este cam
de vârsta lor, mă întreba dacă nu doresc să mai
fac și altceva. Sunt pasionată până în măduva
oaselor de această meserie care, dacă o faceți în
profunzime, este fantastic de frumoasă. La CEC

”La CEC încercăm să facem bine și
foarte bine ce știm să facem. Cel puțin
ne păstrăm cele 1.000 de unități
teritoriale și acesta este un semnal,
chiar dacă ai acele costuri, că este
important contactul direct cu clientul.”

Ramona Ivan, Director, Direcția
Relații Externe și Finanțări
Structurale, CEC Bank
sunt doar de vreo 7 ani și jumătate dar am avut
norocul să lucrez în bănci mici, bănci private,
bănci care erau de stat și s-au privatizat, bănci
care au fuzionat prin absorbție. Cel mai frumos
din toată această experiență este că vezi la un
moment dat companii care au apărut din 90,
unele extraordinar de mici dar care au crescut și
s-au dezvoltat sustenabil. Ziceam că pasiunea
vine din trecut. Ce m-a determinat să aleg
această profesie? Undeva prin anii optzeci și
ceva am avut norocul ca cineva să mă introducă
și să îmi arate o sală de arbitraj și mi s-a părut
fascinant că poți să te conectezi cu toată lumea
și poți tranzacționa. Am învățat foarte mult din
experiența băncilor străine, băncilor care veneau
în vizită. Este o meserie frumoasă. La CEC
încercăm să facem bine și foarte bine ce știm să
facem. Cel puțin ne păstrăm cele 1000 de unități
teritoriale și acesta este un semnal, chiar dacă ai
acele costuri, că este important contactul direct
cu clientul. Contează să faci foarte bine ce știi să
faci, să te duci pe domeniile pe care le cunoști și
bineînțeles să te adaptezi din mers. Cred în
continuare că domeniul bancar este tentant și
aprilie 2020 Pia}a financiar|
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pentru cei foarte tineri. Cred în continuare și
propovăduiesc ideea de parteneriat și în care,
împreună putem să dezvoltăm și să fim
sustenabili.

Dimitrios Goranitis,
Partner, servici de risc și
reglementare, Deloitte
românia

Am hotărât să nu menționez nimic legat de
coronavirus, este un virus cu 2% rata de
mortalitate și este deja considerat ca o pandemie, nu înțeleg de ce.
Sunt singurul speaker din conferință care
nu este bancher, sunt consultant, dar am fost în
trecut parte a grupurilor JP Morgan și UBS,
investitori bancari, deci nu mă simt atît de
departe de colegii mei din panel. Sunt de 3 ani
în România și acopăr 3 țări pe zona de
consultanță de risc. A fost la modă în ultima
vreme ca băncile să fie criticate, au bani,
lucrează cu mulți bani, au rol instituțional dar
sunt o țintă ușoară. Înainte să fac referire la
profit și la tehnologiile emergente, vedem că
platforma instituțională este mai matură. Până
recent, chiar puteam spune că statul este
oportunist față de bănci, iar băncile sunt
oportuniste față de piață, dar pe măsură ce
piața bancară s-a maturizat toți jucătorii au
devenit conștienți de rolul lor instituțional. O
mare parte din tendințele pe care le observăm,
pe măsură ce vor fi mai multe bănci deținute cu
capital românesc, va apărea un profit orientat
mai bine către sectorul local, deoarece putem
spune că până în prezent unele bănci din
România au fost folosite ca grup de profit, dar
nu este specific doar României. Legat de
digitalizare, atât în România, cât și la nivel
european chiar și băncile mari au nevoie în
continuare de investiții în infrastructură, este
clar că nu pot face încă față corespunzător
acestei cereri mari de servicii digitale.
Cel mai mare risc pe care îl poți avea în
economie și evident în întreg sistemul
economic este atunci când băncile nu mai sunt
profitabile, atunci investitorii nu le vor mai
finanța iar băncile nu vor mai dispune de acel
capital pentru a construi business în viitor. De
aceea mie. ca și consultant, îmi pasă foarte
mult de ceea ce numim model de profitabilitate. Cu privire la viitorul profitabilității ca
tendință, ce observ eu acum este că depar-
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”Aceste companii de tip Fintech și
aceste bănci digitale nu sunt și nu
trebuie privite ca și concurenți ai
băncilor tradiționale. Să ﬁm serioși,
nimeni nu se va duce să depună 500 de
mii de euro la Revolut, ci tot la o bancă
tradițională.”

Dimitrios Goranitis, Partner,
Servici de risc și reglementare,
Deloitte România

tamentul de riscuri nu cooperează foarte bine
cu departamentul comercial. S-a schimbat
practic partea de raportare acum, mulți dintre
dumneavoastră încă se mai contrează acum pe
partea de venituri sau cotă de piață, dar nu pe
partea de profit. Nu s-a subscris foarte mult pe
partea de profit și este păcat deoarece
departamentul de risc care segmentează
portofoliile și poate ajuta cu prețurile este uitat.
Peste câțiva ani veți observa că portofoliul care
era profitabil nu mai este și este păcat să vină
auditorul și să constate acest aspect. Trebuie să
folosim la maxim resursele umane talentate,
este o nișă mică de piață pentru care se bat
multe bănci. Managerii executivi trebuie să
adopte noi tehnologii, la fel trebuie să fie
împrospătate CA-urile cu oameni noi dispuși
la schimbare. Voi trece la tehnologiile
emergente, sunt două cuvinte pe care le aud tot
mai des în ultimii ani și anume digitalizare și
durabilitate. Se alocă bugete mari și resurse
uriașe pentru aceste tehnologii în zona
bancară, dar nu trebuie să inovăm doar de

dragul de a face inovație, trebuie să ne și fie de
folos cu adevărat aceste inovații. La întrebarea
pusă mai devreme de ce Revolut și N26 pot
transfera atît de rapid și fără costuri bani,
răspunsul este simplu: acestea sunt, în prezent,
în afara restricțiilor impuse de supravegherea
bancară. Aceste companii de tip Fintech și
aceste bănci digitale nu sunt și nu trebuie
privite ca și concurenți ai băncilor tradiționale.
Să fim serioși, nimeni nu se va duce să depună
500 de mii de euro la Revolut, ci tot la o bancă
tradițională. Aceste bănci digitale nu fac profit
momentan, le puteți verifica declarațiile. Este
clar că inovația se produce mult mai bine în
afara sectorului bancar. Băncile sunt birocrate
și conservatoare și așa și trebuie să ramână,
pentru a crea starea de siguranță și încredere.
Este însă nevoie de investiții pentru a crea
operațiuni automatizate și a dezvolta
inteligență artificială, pentru a recruta oameni
noi inovativi. Cu scuzele de rigoare, procesele
dumneavoastră de automatizare și inteligență
artificială sunt în urmă, nu sunt bune și nici
datele nu sunt bune, Europa este în general în
urmă cu noua tehnologie. Să scrii un cod de AI
este simplu, îți trebuie o săptămână, dar ai
nevoie de procese standardizate și de date de
calitate.
Revenind la România, cum introducem
date de analiză în sistem de inteligență
artificială pe modelul de risc? Ce se intâmplă
cu cea de a patra directivă AML, deoarece nu
aveți așa ceva în bazele de date, nu ați investit
în așa ceva, nu vreți să alocați bani în această
direcție deoarece grupul nu vă permite.
Angajați însă 600 de analiști care verifică
tranzacție cu tranzacție pentru a vedea ce se
întâmplă și dacă sunt nereguli. Va crește astfel
OPEX-ul sau va trebui să încălcați niște
regulamente. Este clar că trebuie să vă
inbunătățiți procesele și să colectați date care
să vă ducă cât mai departe. În opinia mea,
sistemul trebuie să fie mai puțin oportunistic și
să nu vă mai bateți pentru aceeași nișă de piață.
Intermedierea în România este foarte scăzută
deoarece nu doriți, ca bancă, să mergeți în
necunoscut, nu abordați deloc acest sector.
Până acum vă bucurați de o profitabilitate
foarte mare, dar cred că a venit vremea acelei
perturbări (disruption) dacă vreți să creșteți cu
adevărat.
Georgeta clinca
adrian alexandru

