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Internasjonal betalingsformidling – et marked i sterk endring
Hva skjer ?
▪ SWIFT bidrar gjennom sitt gpi-prosjekt til å totalt endre markedet for internasjonale betalinger
▪ De fleste internasjonale korrespondentbetalinger globalt skjer allerede via SWIFT gpi
▪ 40 % av alle betalinger sendt som Swift gpi blir kreditert mottaker innen 5 minutter, 50 % innen 30 minutter, 75 %
innen 6 timer og nesten 100 % innen 24 timer
▪ SWIFT er nå iferd med å knytte gpi opp mot nasjonale instant betalingssystemer rund i verden, vi går nå mot
internasjonale betalinger på sekunder

▪ Grensekryssende betalinger i Europa også under rask endring
▪ Myndighetene (EU Kommisjonen & Eurosystemet) ønsker kontobetalinger (SCT og SCT Inst) som den dominerende
betalingsform i Europa i de viktigste user-case (e-handel, butikkkjøp mv). De ønsker Europeisk eierskap og styring og
mindre avhengighet av global-techs (dvs de internasjonal kortschemene samt Apple, Goggle, FB mv)
▪ Fremveksten av SEPA og SEPA Instant payments (SCT Inst, Tips mv)
▪ EPC og ERPB initiativ for kontobetalinger via Wallets på kryss i Europa for e&m handel, in-store handel mv
▪ Ny Europeisk lovgivning mht grensekryssende eurobetalinger (priser og informasjonskrav)
▪ PEPSI – et mulig tiltak for å endre europeisk betalingsformidling drevet frem av de største bankene i
Eurosonen/Europa
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Internasjonal betalingsformidling – et marked i sterk endring
Globale Utviklingstrekk ifølge McKinsey
▪ Fortsatt stort vekstpotensiale innen internasjonale betalinger
▪ De viktigste volumer og inntekter ligger i B2B segmentet
▪ Mange nye aktører tar posisjoner drevet frem av nye bruksområder (f.eks Revolut,
Transferwise, PayPal mv)
▪ Lavere inntekter men også lavere kostnader – forskjellene mellom grensekryssende og
nasjonale betalinger blir stadig mindre
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CUSTOMERS RULE

McKinsey - New use cases see more solutions driven by customer needs
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1 There is a high degree of polarization between markets due to macroeconomic factors. High growth (~30%) in markets with growing real estate investments like China and Spain, while growth has slowed significantly in UK, Norway, and Russia.
SOURCE: McK GCI Cross-border Model
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ROUNDED OFF ESTIMATES

McKinsey - Flows and revenues are mainly concentrated in B2B
Revenues margin
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1 Includes payments initiated by treasury for inter corporate and intra corporate lending, investment, liquidity flows etc; 2 Excluding FI to FI flows and related revenues
3 Includes transaction fees, FX fees and float income and documentary business fees; 4 Total transactional revenue from Payments excl. interest income, annual and maintenance fees
SOURCE: McKinsey Payments Practice
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Er så markedet for
internasjonale betalinger
velfungerende ?
…for internasjonal betalingsformidling…

Ja, markedet er velfungerende !
▪ Teknisk og avtalemessig er finansnæringens løsninger for internasjonale betalinger effektivt og
velfungerende
▪ 40 % av alle betalinger sendt som Swift gpi blir kreditert mottaker innen 5 minutter, 50 % innen 30 minutter, 75 %
innen 6 timer og nesten 100 % innen 24 timer
▪ Bankene vil forbedre dette ytterligere bl.a gjennom omlegging til mere effektive «korridorer»

▪ Ytterligere effektivitet vil dessuten oppnås når alle markeder har tatt i bruk ISO 20022 og med
strukturerte data slik at økt STP oppnås ved mer effektiv behandling av prosesser rundt
antihvitvasking og lesing av sanksjonslister. Modernisering av bankenes interne (batch) systemer vil
også øke effektiviteten.
▪ Grensekryssende betalinger «flyter sammen» med innenlandsk betalingsformidling – betalinger skal
nå mottaker innen minutter med tydelig oversikt over priser tatt, valutakurser og fullt beløp skal
krediteres sammen med all tilhørende informasjon fra betaler til mottaker.
▪ Tester gjennomført mellom grensekryssende betalinger og «instant» løsninger; fra Kina til Luxembourg innen 22
sekunder (ECBs TIPS løsning)
▪ Tilsvarende mellom land i Asia og ny betalingsplattform i Australia; godskrevet 24/7, 365, i løpet av minutter
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ONE DOLLAR TRANSACTION

McKinsey - Lower revenues may become a reality, yet even then the onedollar transaction might be profitable for some
Cost per international payment transaction
USD 25-351
Payment operations
Nostro-Vostro
liquidity

-90-95%

Claims and treasury
operations1
Compliance
FX costs
Network
management
Overhead

USD 1-2

Existing

Potential

Ability to lower overall costs likely to focus on important corridor, esp. where Nostro Vostro
liquidity plays large role
SOURCE: McKinsey Global Payments Map; Diverse Banks; Project Team
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Tydelige servicestandarder sikrer raske
transaksjoner

▪ Betalinger er sporbare (bruk av «tracker/UETR») fra betalers bank til betalingsmottaker er godskrevet betalingen på konto – mottakers bank skal bekrefte godskrift
av konto
▪ Banker kan ved bruk av APIer levere tjenester fra «tracker» til sine kunder – f.eks. kan
betaler få bekreftelse på godskrift, stoppe en feilført betaling og mottaker vil kunne
bli varslet om innkommende betalinger
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…fra Brasil via USA til DNB innen 45 sekunder
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En betaling i britiske pund til danske kroner
Fra DNB til godskrift av
konto i en dansk bank
2 timer 43 minutter;
hovedsakelig interne
prosesser i den danske
banken; f.eks. venter på
valutakurs

Selve inndekningstransaksjonen ferdigstilt i
løpet av 38 sekunder

Overførselstid fra DNB til
Danske Bank i løpet av
sekunder
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“Instant” og grensekryssende betalinger “flyter”
sammen
Fra Melbourne Australia
til Madrid Spania i løpet
av 1 minutt.

Pilottest med ECB TIPS
løsning. Raskeste betaling
i testen var fra Kina til
Luxemburg innen 22
sekunder
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Hvilke utfordringer
gjenstår ?
…for internasjonal betalingsformidling…

Fortsatt utfordringer i «eksotiske» markeder og for
hjemsending av penger; og lavere beløp, men……
▪ Ved tydeligere servicestandarder og implementering av planlagte tjenester vil
vi på forhånd kunne fortelle kundene om totale priser og valutakurser og sikre
at mottaker får fullt beløp
▪ Påregnelig hastighet og pris er viktige forhold her, men er ofte styrt av lokale
markeder og i noen tilfeller av myndighetsreguleringer. SWIFTs initiativ å
koble gpi opp mot lokale Instant betalingsinfrastrukturer vil bidra vesentlig til
å imøtekomme dette
▪ Ved å inngå forpliktende avtaler med korrespondentbanker i lokale markeder,
som tilfredsstiller KYC krav, vil man kunne betjene markedet for hjemsending
av penger
▪ Eksotiske markeder der kunden ikke kan nås via bankkonti vil fortsatt være en
utfordring
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Internasjonale betalinger – hvordan ser fremtiden ut ?
▪ Bankene og SWIFT har bl.a gjennom gpi sørget for at markedet for internasjonale
betalinger nå fremstår som velfungerende, og ytterligere forbedringer kommer. Bl.a
mere effektive korridorvalg, forbedret prosessering i bankene, økt bruk av strukturerte
standarder (ISO 20022) samt sammenknytting av gpi mot innenlandske realtids
betalingssystemer vil forbedre dette ytterligere, grensekryssende og innlandsbetalinger
«gror nærmere sammen»
▪ Stadig skjerpede myndighetskrav knyttet til AML-kontroll mv. Bankene ivaretar i dag
dette men det går klart i retning av at også de andre tjenestetilbydere må oppfylle de
samme strenge krav, vi går mot likere konkurransevilkår.
▪ Globale aktører (f.eks, FB, Mastercard, Apple, Google mv) forventes å ta sterkere
posisjoner også innen internasjonale betalinger, herunder tilbud om wallets med global
anvendelse (f.eks Calibra) og tilleggstjenester («top of wallet»), muligheter for oppgjør i
kryptovaluta mv)
▪ Også sentralbankene kan komme på banen med egne kryptovalutaer/stablecoins som
kan bli anvendbare i internasjonale betalinger jfr bl.a sentralbankens initiativ i Kina,
Sveriges Riksbanks arbeid med «e-krona» osv.
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Questions ?
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