€ΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
SEPA
Η παροχή της δυνατότητας στο κοινό να
προβαίνει σε πληρωμές εντός της ζώνης του
ευρώ με την ίδια ευκολία και ταχύτητα με την
οποία το πράττει σήμερα εντός της χώρας του.

SEPA
SINGLE EURO PAYMENTS AREA
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Στόχος του SEPA είναι η δημιουργία μιας ενοποιημένης
αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών σε ευρώ,
δηλαδή μιας αγοράς στην οποία δεν θα υπάρχουν διακρίσεις
μεταξύ

διασυνοριακών

και

εγχώριων

πληρωμών.

Αυτό

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο SEPA;


προϋποθέτει την εξάλειψη όλων των τεχνικών, νομικών και
εμπορικών εμποδίων μεταξύ των υφιστάμενων εθνικών



αγορών όσον αφορά τις πληρωμές.
Η δημιουργία εύκολα προσβάσιμων και κοινών προτύπων, τα
οποία

θα

ξεπερνούν

τα

οποιαδήποτε

τεχνικά

ή

και

ΓΙΑΤΙ Ο SEPA;

επιχειρηματικά εμπόδια, η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η



βελτίωση των υπηρεσιών πληρωμών θα οδηγήσουν σε έναν



πιο αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό κλάδο πληρωμών.
Ο SEPA πρέπει να είναι προσανατολισμένος προς το μέλλον,
να αγκαλιάζει και να αξιοποιεί τη νέα τεχνολογία. Υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας, όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση (einvoicing) και η ηλεκτρονική συμφωνία λογαριασμών (e-

Ο SEPA θα μετατρέψει όλες τις πληρωμές σε
ευρώ στη ζώνη του ευρώ σε εγχώριες
πληρωμές.
Ο SEPA θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
νέων πανευρωπαϊκών μέσων πληρωμών,
νέων υποδομών και προτύπων.



Ο SEPA είναι φυσικό επακόλουθο της
εισαγωγής του ευρώ.
Ο SEPA αποτελεί ακόμα ένα βήμα προς τη
δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για την
Ευρώπη. Εξαλείφει τις διαφορές μεταξύ
εγχώριων και διασυνοριακών πληρωμών.
Ο SEPA αποτελεί ένα λογικό βήμα προς τα
εμπρός στα πλαίσια της ευρωπαϊκής
οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης.

reconciliation) θα μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από τα βασικά
προϊόντα SEPA.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing): το ηλεκτρονικό τιμολόγιο αποστέλλεται απευθείας στην εφαρμογή
ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών του πληρωτή. Αν αυτός το αποδεχτεί, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο δημιουργεί
αυτόματα μια εντολή πληρωμής η οποία περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες τόσο για τον πληρωτή όσο και
για το δικαιούχο.
Ηλεκτρονική συμφωνία λογαριασμών (e-reconciliation): όταν μια πληρωμή διακανονίζεται με επιτυχία, οι σχετικές
πληροφορίες αποστέλλονται στο δικαιούχο με την επιβεβαίωση ότι ο πελάτης του έχει διακανονίσει το τιμολόγιο. Το
τιμολόγιο συμφωνεί με την πληρωμή και τα αρχεία του δικαιούχου ενημερώνονται αυτόματα.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ SEPA;
 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Σττου
Τα συμβατά με το SEPA μέσα πληρωμών θα χρησιμοποιούνται σε όλη
τη ζώνη του ευρώ και έτσι η ζωή για τους καταναλωτές θα είναι
ευκολότερη. Για να μπορούν οι καταναλωτές να απολαμβάνουν τις
ευκολίες που θα προσφέρουν τα προϊόντα SEPA θα πρέπει
απαραίτητα να έχουν έναν τραπεζικό λογαριασμό. Θα χρειάζεται
όμως να τηρούν μόνο έναν τραπεζικό λογαριασμό. Από το
λογαριασμό αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε
εμβάσματα και πληρωμές με άμεσες χρεώσεις οπουδήποτε στην ζώνη
του ευρώ με την ίδια ευκολία όπως και στη χώρα τους. Για παράδειγμα,
θα μπορούν να πληρώνουν το ενοίκιο για το παιδί τους που σπουδάζει
στο εξωτερικό, τα έξοδα του εξοχικού που διατηρούν στο εξωτερικό και
να πληρώνουν για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται από ευρωπαϊκές
εταιρείες, όπως τηλεφωνικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές υπηρεσίες, κ.λπ.
Άτομα τα οποία ζουν, εργάζονται ή σπουδάζουν μακριά από τη χώρα
καταγωγής τους δεν θα χρειάζονται πια να διατηρούν έναν τραπεζικό
λογαριασμό στη χώρα τους και έναν στη χώρα διαμονής τους.

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ
Οι κάρτες εξελίσσονται σε ένα από τα κυριότερα μέσα πληρωμών για
τους καταναλωτές. Σήμερα, για την αποδοχή των πληρωμών με κάρτες,
οι έμποροι θα πρέπει να συνάπτουν συμφωνία με μια τράπεζα η οποία
αποδέχεται την πληρωμή, δηλαδή διεκπεραιώνει τις πληροφορίες του
πληρωτή και τις προωθεί στο μηχανισμό εκκαθάρισης.
Ο SEPA θα επιτρέψει στους αποδέκτες πληρωμών με κάρτες να
επεξεργάζονται πληρωμές που είναι συμβατές με τον SEPA, ακόμα και
διασυνοριακά. Με αυτό τον τρόπο οι έμποροι θα έχουν τη δυνατότητα
να επιλέγουν οποιαδήποτε τράπεζα που αποδέχεται συναλλαγές με
κάρτες για τη διεκπεραίωση των πληρωμών τους, αυξάνοντας έτσι τον
ανταγωνισμό και μειώνοντας το κόστος.
Ο SEPA θα βοηθήσει επίσης στην τυποποίηση των τερματικών στα
σημεία πώλησης σε όλη τη ζώνη του ευρώ. Οι έμποροι θα έχουν τη
δυνατότητα αποδοχής μιας ευρείας γκάμας καρτών σε ένα μόνο
τερματικό, μειώνοντας πάλι το κόστος.

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Ο SEPA θα βοηθήσει τις εταιρείες να απλοποιήσουν τη διαχείριση των
πανευρωπαϊκών εργασιών τους, αφού όλες οι τραπεζικές συναλλαγές θα μπορούν
να γίνονται από έναν τραπεζικό λογαριασμό με τη χρήση μέσων πληρωμών
συμβατών με το SEPA. Η διαχείριση των πληρωμών θα απλοποιηθεί αφού όλες οι
εισερχόμενες και εξερχόμενες πληρωμές θα χρησιμοποιούν την ίδια μορφή.
Εταιρείες με πανευρωπαϊκές εργασίες θα μπορούν επίσης να εξοικονομήσουν
χρήμα και χρόνο με την ενοποίηση της διαχείρισης των πληρωμών τους.
Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η
ηλεκτρονική συμφωνία λογαριασμών, μπορούν να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση
των λογιστικών συστημάτων των εταιρειών. Σήμερα αυτές οι υπηρεσίες
προσφέρονται μόνο σε εθνικό επίπεδο αφού οι διαφορετικές μορφές πληρωμών
καθιστούν τη χρήση τους διασυνοριακά πολύ δύσκολη. Μέσα πληρωμών,
βασισμένα στα τυποποιημένα συστήματα πληρωμών του SEPA, θα συμβάλλουν
στην υπερπήδηση του εμποδίου αυτού.

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ο Κανονισμός 2560/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

δημιούργησε

μια

ανισορροπία μεταξύ των τραπεζικών προμηθειών και του κόστους για τις
διασυνοριακές πληρωμές. Αυτή μπορεί να υπερπηδηθεί αν η διαχείριση των
διασυνοριακών πληρωμών – όσον αφορά την επεξεργασία, την εκκαθάριση και το
διακανονισμό – γίνει εξίσου αποτελεσματική και οικονομική με τη διαχείριση των
εγχώριων πληρωμών, γεγονός που αποτελεί τη βάση του SEPA.
Με την παροχή νέων μέσων πληρωμών και κοινών δομών, το SEPA θα βοηθήσει
στην

προώθηση

της

ενοποίησης

της

αγοράς

και

στη

βελτίωση

της

αποτελεσματικότητάς της. Η ενοποίηση των δομών θα αυξήσει τον ανταγωνισμό
και οι τράπεζες θα είναι σε θέση να διαπραγματευτούν καλύτερες τιμές για τις
υπηρεσίες εκκαθάρισης.
Τα μέσα πληρωμών του SEPA θα επιτρέψουν στις τράπεζες να επεκτείνουν τις
εργασίες τους και να ανταγωνιστούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αφού η κάθε
τράπεζα θα έχει την ευχέρεια να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε οποιονδήποτε
στη ζώνη του ευρώ, χωρίς επιπρόσθετο κόστος ή επιπρόσθετη προσπάθεια. Οι
τράπεζες θα μπορούν επίσης να επεκτείνουν τις εργασίες τους και στην προσφορά
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, πέραν των συμβατών με το SEPA μέσων
πληρωμών.

Ο Κανονισμός 2560/2001 αναφέρει ότι οι προμήθειες για τις διασυνοριακές
πληρωμές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις προμήθειες για παρόμοιες
εγχώριες πληρωμές.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ;
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ SEPA ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ
ΦΑΣΕΙΣ:
 Φάση εφαρμογής μέχρι το 2008. Τα συστήματα για τα
συμβατά με το SEPA μέσα πληρωμών έχουν αναπτυχθεί και
οι τράπεζες και οι υποδομές θα προετοιμάσουν τα συστήματά
τους για συμμόρφωση.
 Φάση μετάπτωσης από το 2008 και μετά. Οι πελάτες θα
μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των «παλαιών» εθνικών
μέσων πληρωμών και των «νέων» μέσων συμβατών με το
SEPA. Οι πανευρωπαϊκές δομές θα έχουν τη δυνατότητα
εκκαθάρισης πληρωμών που διενεργούνται και με τα δύο είδη
μέσων. Αναμένεται ότι μια κρίσιμη μάζα συναλλαγών θα έχει
μεταφερθεί σε συμβατά με το SEPA μέσα πληρωμών μέχρι
το 2010. Επιπλέον, μέχρι το τέλος του 2010, όλες οι
ευρωπαϊκές δομές για την εκκαθάριση και διακανονισμό
πληρωμών μικρής αξίας θα πρέπει να είναι σε θέση να
διεκπεραιώνουν εντολές συμβατές με τα προϊόντα SEPA.
Συνεπώς, όλες οι δομές θα πρέπει να είναι σε θέση να
αποστέλλουν και να αποδέχονται, άμεσα ή έμμεσα, εντολές
πληρωμών προς και από οποιαδήποτε τράπεζα στη ζώνη
του ευρώ.

ΤΙ

ΕΧΕΙ

ΚΑΝΕΙ

ΤΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (EPC);
 έχει συντάξει και εγκρίνει δυο κανονισμούς: έναν για τις
συμβατές με τον SEPA άμεσες χρεώσεις και έναν για τις
μεταφορές πιστώσεων,
 έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές κάρτες και για
τους μηχανισμούς εκκαθάρισης και διακανονισμού σε σχέση
με τον SEPA,
 έχει εργαστεί για τη δημιουργία κοινών προτύπων για
συναλλαγές με μετρητά.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το Ευρωσύστημα υποστηρίζει το έργο για τον SEPA και θα
συνεχίσει να παρέχει καθοδήγηση στον τραπεζικό τομέα,
προκειμένου να καταλήξει στη δημιουργία δομών που θα είναι
προς το συμφέρον της Ευρώπης.
Επιπρόσθετα, το Ευρωσύστημα θα προσφέρει υποστήριξη και
βοήθεια την επερχόμενη περίοδο ενημέρωσης για τον SEPA.

