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Uvodna faza

Deloitte je na začetku Uvodne faze izvedel več intervjujev s ključnimi deležniki projekta z namenom zbiranja
informacij glede njihovega pogleda na trg plačil v Sloveniji
Izvedba uvodnih intervjujev – Deloitte je v Uvodni fazi izvedel več uvodnih intervjujev z različnimi deležniki projekta……

Predstavniki bank in drugi ponudniki finančnih storitev

Predstavniki trgovcev in člani TZS

Drugi deležniki

… in na podlagi izsledkov (in analize javno dostopnih virov) pripravil Uvodno poročilo.
Struktura Uvodnega poročila:

Uvod in povzetek
• Predstavitev
namena in ciljev
projekta
• Identifikacija
ključnih deležnikov
• Kratka predstavitev
drugih poglavij
Uvodnega poročila
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Pristop in metodologija
• Identifikacija
posameznih faz
projekta, metodologij
in pristopov za izvedbo
aktivnosti
• Predstavitev pristopa
za zbiranje podatkov
(vprašalniki, dnevnik
plačil, itd.)

Uvodne ugotovitve
• Predstavitev ugotovitev iz
uvodnih intervjujev s
ključnimi deležniki
• Delitev ugotovitev glede
na plačilna sredstva in
deležnike (npr. mnenje
banke glede gotovine,
mnenje trgovcev glede
kartičnih plačil, itd.)

Vloge in odgovornost
• Jasna razmejitev vlog
in odgovornosti
posameznih
deležnikov projekta

Tveganja
• Identifikacija
posameznih tveganj
• Ocena vplivov in
verjetnosti nastanka
tveganj ter identifikacija
načinov za obvladovanje
tveganj

Časovnica
• Predstavitev
časovnice projekta po
posameznih fazah

Uvodna faza

Deloitte je pripravil Uvodno poročilo, v katerem je glavni fokus predvsem na predstavitvi uvodnih ugotovitev, ki
izhajajo iz uvodnih intervjujev z deležniki projekta
Regulativa
Regulativa kot ovira:
• Digitalna verifikacija uporabnikov v primeru nakupa z obročnim
plačevanjem preko spleta
• Avtentikacija (predvsem ranljivih skupin)
• Davek na finančne storitve

Regulativa kot temelj za napredek:
• Dostop do digitalnih storitev – omogočanje enakega dostopa do
digitalnih storitev (npr. mobilna banka, spletna banka, itd.)
• Načelo enakosti – izenačitev elektronskih plačil z gotovinskimi plačili
(sprejemanje vsaj enega načina elektronskega plačila)

Plačilne navade uporabnikov
Gotovina:
• Potrošniki – zmanjšan dostop do gotovine,
gotovina kot del prihodka, anonimnost
• Trgovci – Stroški upravljanja gotovine in
pomanjkanje standardizacije
• Banke – izobraževanje trgovcev glede
resničnih stroškov gotovinskega poslovanja

Kartična plačila:
• Potrošniki – podatki bodo pridobljeni preko
vprašalnikov v Fazi 2
• Trgovci – stroški kartičnih shem so relativno
visoki, proces kartičnih plačil je učinkovit
• Banke – sodelovanje z zgolj enim ponudnikom,
potencial za dodatnih 60.000 POS, kartice
ostajajo pomemben del strategije bank

Takojšnja plačila:
• Potrošniki – pomanjkanje izobraževanja in
promocijskih aktivnosti
• Trgovci – fokus na uporabniški izkušnji,
usposabljanju osebja in identifikaciji
prednosti takojšnih plačil
• Banke – strateška vloga še ni jasna, stroški
plačil so nižji kot pri karticah

Tehnologija
Odprto bančništvo
• Še ne dosega polnega
potenciala, aktivnosti s strani
TPP je izredno malo
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Integracija plačilnih metod
• Kompleksnost procesa
integracije različnih plačilnih
metod v sisteme

Fragmentacija infrastrukture
• Fragmentacija opreme na POS
ne omogoča oblikovanja
standardiziranega načina
plačevanja

Razvoj opreme
• Neusklajenost razvoja strojne in
programske opreme (lahko
prihaja do motenj delovanja
opreme)

Priprava vprašalnikov

Z namenom zbiranja podatkov za pripravo Diagnostičnega poročila je Deloitte pričel s pripravo vprašalnikov za
potrošnike, trgovce in banke ter druge ponudnike. Potrošniki bodo vključeni tudi v aktivnost „dnevnik plačil“

Potrošniki

Vprašalnik za potrošnike
• Reprezentativen vzorec potrošnikov (n = 10.000)
• Sklopi vprašanj, ki se navezujejo na uporabo
načinov plačila (gotovine, plačilnih kartic in
mobilnih denarnic), načina plačevanja v
posameznih situacijah, odnosa potrošnikov do
ponudnikov plačilnih storitev, finančne
pismenosti, itd.
Dnevnik plačil
• Na izbranem vzorcu potrošnikov bo izvedena
aktivnost „dnevnik plačil“. Zbiranje podatkov bo
potekalo 1 mesec, potrošniki pa bodo razdeljeni v
štiri skupine – vsaka bo dnevnik izpolnjevala en
teden.
• Namen dnevnika plačil je analiza razlik med
dejanskimi plačilnimi navadami in percepcijo
uporabnikov
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Trgovci

Vprašalnik za trgovce
• V vprašalnik bodo vključeni trgovci in drugi
ponudniki storitev
• Priprava vprašalnikov in zbiranje podatkov naj bi
potekalo v sodelovanju s TZS (detajlen pristop še ni
definiran)
• Osnutek vprašalnika za trgovce vsebuje sledeče
sklope vprašanj:
• Plačilna sredstva
• Vedenje uporabnikov
• Sodelovanje s ponudniki plačilnih storitev
• Tehnologija

Banke in
drugi ponudniki
finančnih
storitev
Vprašalnik za banke
• V vprašalnik bodo vključene slovenske banke
• Priprava vprašalnikov in zbiranje podatkov naj bi
potekala v sodelovanju z ZBS (detajlen pristop še ni
definiran) in bankami
• Osnutek vprašalnika za banke vsebuje sledeče sklope
vprašanj:
• Strategija na področju plačil
• Plačilna sredstva in načini plačila
• Vedenje potrošnikov
• Vedenje segmenta pravnih oseb
• Vpliv COVID-19
Fokusne skupine z drugimi ponudniki finančnih storitev
• Procesorji, fintech podjetja in drugi ponudniki
finančnih storitev bodo vključeni preko fokusnih
skupin

Časovnica

Predviden čas izvajanja projekta je 13 mesecev
Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Faza 1:
Uvodno poročilo
Intervjuji z deležniki
Priprava Uvodnega
poročila

Faza 2:
Diagnostično poročilo
Zbiranje podatkov
Analiza anket
Identifikacija najboljših
praks
Končno usklajevanje

Faza 3:
Strategija
Strateške delavnice
Končno usklajevanje

Faza 4:
Akcijski načrt
Faza 5:
Končno poročilo
Mejniki
Uvodni
sestanek

Pripravljalne
aktivnosti
Aktivnosti, povezane z
določeno fazo
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Usklajeni
vprašalniki in
Uvodno
poročilo

Usklajevanje z
deležniki

Osnutek
Diagnostičnega
poročila

Diagnostično Osnutek
poročilo Strategije

Strategija

Akcijski načrt

Končno
poročilo

Naslednji koraki

Deloitte bo v sodelovanju z družbo Valicon pričel z zbiranjem in analizo podatkov. Prve delne rezultate analiz je
mogoče pričakovati po novem letu, predvidoma v februarju oz. marcu
Takojšnji naslednji koraki:
Zaključek zbiranja podatkov o potrošnikih (preko vprašalnika za potrošnike)
– predvideno do 15.12.
Dokončna potrditev Uvodnega poročila s strani Evropske komisije
Usklajevanje vprašalnikov za trgovce in banke med Deloitte, Banko
Slovenije in člani Posvetovalne skupine NSP
Detajlna opredelitev pristopa za izvajanje dnevnika plačil in načina izbire
udeležencev
Priprava vprašanj in vsebinskih področij za izvedbo fokusnih skupin z
nebančnimi ponudniki (npr. procesor, fintech podjetja, itd.)
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