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STOSOWAĆ SEPA w
SEKTORZE PUBLICZNYM

CZYM JEST SEPA?

W ramach SEPA (jednolitego Obszaru Płatności w Euro)
klienci mogą dokonywać płatności w euro w 31
państwach Europy na tych samych prostych i jasnych
zasadach. Standardowe instrumenty SEPA będą
stopniowo
zastępować
obecnie
funkcjonujące
instrumenty lokalne. SEPA składa się z 27 państw
członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu,
Norwegii i Szwajcarii. Europejska Rada ds. Płatności
(European Payments Council-EPC) jest ciałem
decyzyjnym I koordynacyjnym sektora bankowego w
zakresie
płatności.
EPC
opracowała
zasady
funkcjonowania nowych instrumentów płatniczych SEPA
(Polecenie Przelewu, Polecenie Zapłaty, Karty SEPA),
które posłużyć mają budowie zintegrowanego rynku
płatności w Europie.

DLACZEGO SEPA?

SEPA jest inicjatywą integracyjną, kierowaną przez
europejskich
prawodawców,
mającą
na
celu
wzmocnienie waluty euro, wzmocnienie konkurencji na
rynku płatności, a przez to budowanie wymiernych
korzyści dla klientów banków oraz wspieranie innowacji
technologicznych.
Innowacje w zakresie procesów płatniczych, czyli
migracja płatności publicznych z papierowych i
gotówkowych, jest niezbędne dla stworzenia
nowoczesnych infrastruktur zaprojektowanych w celu
redukcji wydatków oraz do zwiększenia efektywności
operacji, a w konsekwencji- do zwiększania jakości usług
publicznych.
Komisja Europejska oczekuje, że SEPA będzie miała
wpływ daleko większy, niż tylko w zakresie płatności. Ma
bowiem być motywacją do dalszych innowacji w
obszarze e-administracji, włączając elektroniczne
fakturowanie, elektroniczne zamówienia publiczne,
podpisy elektroniczne czy elektroniczne usługi z obszaru
podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych.

Przyspieszanie innowacji aplikacji
płatniczych

1.
Przyjęcie przez sektor publiczny nowych
instrumentów SEPA stanowi może unikalną szansę
odnowienia starzejących się aplikacji płatniczych. Często
jest tak, że systemy administracyjne, takie jak te
wspierające płatności, aktualizowane są nieregularnie, w
stopniu minimalnym. Instrumenty SEPA wprowadzają
najnowszą i najbogatszą technologię oraz związane z
tym korzyści kosztowe.

Korzystaj ze wspólnej
standaryzacji

2.
SEPA promuje standaryzację w odniesieniu do
różnorodnych usług świadczonych przez agencje
rządowe w całej Europie- inwestycje można dzielic i w
ten sposób realizować korzyści wynikające z
produktywności transformacji procesów. Takie działania
mogą w znaczny sposób obniżyć koszty implementacji
nowych procedur i wpływać na efektywność kosztową
sektora publicznego.

Zwiększenie potencjału
elektronicznych zamówień
publicznych

3.
Zamówienia publiczne, czyli nabywanie dóbr i
usług przez administrację publiczną, to kluczowy sektor
gospodarki europejskiej, stanowiący szacunkowo 1.5
biliona euro lub 16& PKB Unii. SEPA tworzy jeden,
krajowy, konkurencyjny rynek płatności, a administracja
publiczna będzie miała w związku z tym dużo większy
wybór dostawców usług płatniczych z całego rynku.
4.
Rekomendacją EPC jest, aby standard SEPA stały
się wymogiem w jakimkolwiek procesie zamówień
publicznych jeśli chodzi o dostawę usług płatniczych
sektorowi publicznemu w strefie euro.

Zmniejszanie koszty IT

5.
Wprowadzenie standardów komunikatów XML
ISO 20022 w postaci Formatu Danych SEPA umożliwia
racjonalizację, która istotnie zredukuje koszty związane
obecnie z utrzymywaniem różnych lokalnych formatów i
powiązanych standardów IT, włączając administrację
systemami.
6.
7.
Dzięki wprowadzeniu nowych standardów,
Format Danych SEPA upraszcza uzgadnianie rachunków
należności i zobowiązań. Aby odzwierciedlać potrzeby
klientów, Format SEPA będzie aktualizowany rocznie
zgodnie z przewidywalnym harmonogramem.
8.
9.
Ujednolicone
cykle
rozliczeniowe
oraz
przetwarzanie transakcji wyjątkowych we wszystkich
krajach europejskich w znaczny sposób zredukuje
obecne trudności. Europejska Dyrektywa o Usługach
Płatniczych (PSD), która zostanie wdrożona do
krajowych porządków prawnych do listopada 2009,
zwiększy jeszcze pewność prawną i przewidywalność
płatności.

Uproszczona rekoncyliacja

Usprawniony back office

Niech dostawcy masowych usług
płatniczych pracują dla Ciebie

10.
Dostawcy masowych usług płatniczych to
przedsiębiorcy, którzy specjalizują się w dostarczaniu
usług związanych z płatnościami na przemysłową skalę.
Realizacja zintegrowanego rynku płatności w euro
zwiększy trend w kierunku outsourcingu płatności. Dzięki
SEPA dostawcy masowych usług płatniczych pozyskać
mogą dodatkowe wolumeny płatności, które z kolei
wygenerują efekt skali i płynące z niej korzyści. Ten
rozwój wpłynie na stworzenie atrakcyjnych ofert dla
firm, które będą chciały skorzystać na zcentralizowanym
przetwarzaniu płatności.

Wsparcie mobilności obywateli i
handlu transgranicznego

11.
Korzyścią zasięgu geograficznego SEPA jest
możliwość dokonywania płatności przy wykorzystaniu
takich samych kanałów I infrastruktury, jakie stosowane
są do transakcji krajowych. Ma to szczególne znaczenie z
punktu widzenia emerytów, studentów i pracowników
zamieszkujących poza granicami swojego kraju, jak
również firm działających w ramach rynku
wewnętrznego.

Promocja elektronicznego rynku
wewnętrznego

12.
Zharmonizowane rozwiązania e-administracji
oraz rozwój powiązanej technologii teleinformatycznej
promują bardziej efektywnie usługi publiczne I
jednocześnie
uzupełniają
jednolity
rynek
dla
społeczeństwa informacyjnego.

Tworzenie masy krytycznej

13.
Zaangażowanie sektora publicznego jest
konieczne aby osiągnąć masę krytyczną płatności SEPA.
Sektor publiczny generuje ok. 20% płatności
dokonywanych przez społeczeństwo. Przeniesienie tego
wolumenu płatności realizowanych przez administrację
do SEPA przyspieszy wdrożenie instrumentów SEPA
przez innych uczestników, takich jak przedsiębiorcy i
konsumenci. Biorąc pod uwagę szerokie korzyści
społeczne, administracja publiczna mogłaby i powinna
grac główną rolę w migracji, stanowiąc jednocześnie
przykład dla innych użytkowników usług płatniczych.

Więcej informacji w broszurze:
‘SEPA dla administracji publicznej’,
która dostępna jest na stronach
www.sepapolska.pl

