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Ozadje
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• Razdrobljenost EU trga plačil malih vrednosti
nacionalnih plačilnih rešitev ne deluje čezmejno).

(večina

• Potrošniki nimajo izbire in se v veliki meri poslužujejo
mednarodnih kartičnih shem (Visa, Mastercard), kar povzroča
odvisnost EU trga plačil od ne-evropskih ponudnikov
plačilnih storitev.
• Potreba po vseevropski rešitvi za plačila!
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Kaj je EPI
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• European Payments Initiative (EPI) je pobuda 16-ih bank iz
petih držav EU (Belgija, Francija, Nemčija, Nizozemska in
Španija), katere cilj je vzpostavitev vseevropske "end-to-end"
plačilne rešitve na POI.
• EPI v tem trenutku pokriva 7 držav (ES, FR, BE, NL, DE, FI in PL).
• Ustanovljeno začasno zagonsko podjetje:
31 EU bank/kreditnih institucij
2 večja evropska procesorja (Wordline in Nets).
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Podpora EPI
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• EPI je deležna podpore s strani:
Evrosistema - zasleduje pet ciljev strategije za plačila malih vrednosti:
o vseevropska dosegljivost in brezhibna uporabniška izkušnja
o priročnost in stroškovno učinkovitost
o varnost in zanesljivost
o evropska blagovna znamka in upravljanje ter
o globalno sprejemanje.

Evropske komisije -deluje v skladu s sprejeto strategijo za plačila malih
vrednosti, ki jo je Evropska komisija sprejela septembra 2020.
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Pristop k EPI
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• 3 možnosti pristopa k EPI:
kot delničar začasnega zagonskega podjetja – EPI Interim Company
(nove delničarje so sprejemali do januarja 2021)

kot delničar končnega podjetja – EPI HoldCo
kot član EPI sheme

• V tem trenutku ni več mogoče postati delničar zagonskega
podjetja!
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Cilji in vizija
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• Cilji:
oblikovanje vseevropske "end-to-end" plačilne rešitve, ki bo vsebovala
plačilno kartico in digitalno denarnico; rešitev bo namenjena POI plačilom,
spletnim plačilom, P2P transakcijam ter dvigom gotovine
pridobiti čim več potencialnih deležnikov (bank, nacionalnih kartičnih
shem, bančnih združenj) iz vseh držav EU.

• Vizija:
razvoj vseevropske "end-to-end" plačilne rešitve, ki bo konkurirala
mednarodnim kartičnim shemam
neodvisnost od mednarodnih kartičnih shem
učinkovitost inovacij
spodbujanje takojšnjih plačil.
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Dvotirni pristop
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• "Dvotirni pristop" – končna rešitev bo vsebovala:
plačilno kartico (alternativa Visi in Mastercardu)
digitalno denarnico (ki bo temeljila na SCT Inst).

• Za uspešnost rešitve je pomembno, da v začetni fazi (fazi
migracije) EPI ponuja obe rešitvi:
uporaba plačilnih kartic je namreč v tem trenutku veliko bolj razširjena kot
takojšnja plačila

na dolgi rok obstaja možnost, da bi plačilne kartice opustili in se usmerili
le na digitalne denarnice (kar je tudi stroškovno bolj učinkovito).
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Prednosti (1)
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• Učinkovitost in harmonizacija:
vseevropska "end-to-end" plačilna rešitev, ki bo zmanjšala trenutno
razdrobljenost EU trga plačil
uporaba enotnih standardov in specifikacij za lažjo integracijo rešitev
centralizacija nekaterih rešitev (enotna platforma za usmerjanje
transakcij, preprečevanje goljufij, čezmejnih transakcij…) in enotne
naložbe.
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Prednosti (2)
• Inovacije:
zagotovitev vseevropske rešitve za takojšnja plačila

enotni vmesnik za vsa plačila malih vrednosti.

• Suverenost in neodvisnost EU:
uporaba enotnih EU standardov, neodvisnih od tujih zasebnih podjetij
(mednarodne kartične sheme)

upravljanje s strani EU subjektov in v skladu z EU regulativo.
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Prednosti (3)
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• Alternativa za uporabnike in trgovce:
nova digitalna storitev Digital SCT Inst E2E bo predstavljala alternativo
plačilnima karticama Visa in Mastercard.

• "Market launch" celotne EPI rešitve je planiran v Q2 2022
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Hvala za pozornost.
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