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Док су очи јавности упрте у размену санкционе ватре између Русије и Европске уније у
области пољопривреде, у финансијском систему дешавају се потенцијално драматичне
промене. Кинески систем Унион пеј планира да у септембру на руско тржиште пласира
сто хиљада платних картица. Током наредне три године, овај број требало би да порасте
на два милиона.

  

То значи да ћемо све чешће на банкоматима поред препознатљивих логотипова виђати и
неке нове.

  

Виза за визу

  

Русија очигледно успоставља равнотежу платних система. До сада неприкосновене виза
и мастеркард картице добијају снажну кинеску конкуренцију.

  

Ова два, уосталом најпознатнија платна система, према проценама економских
аналитичара, које је објавила „Русија данас“, имају удео од преко шездесет, односно 35
одсто. Тренутни број кинексих унион пеј картица издатих у Русији креће се око двадесет
хиљада.

  

 1 / 4



Кинеске платне картице -  крај доминације "Визе" и "Мастер карда" у Русији

Пише: Бранко Жујовић
четвртак, 04 септембар 2014 21:39

  Али, марта ове године Виза и Мастер кард блокирали су рачуне својих корисника у„Банци Русије“ и „СМФ банци“. Потез је нагло умањио поверење корисника платнихкартица у ове тако рећи традиционалне системе безготовинског плаћања.  У априлу је уследила блокада 17 компанија, међу којима су се нашле „Собин банка“,„Инвест-капитал“ банка и „СМП банка“.  

  Према речима Дениса Фонова, потпредседника московске „Лајт банке“ („Light Bank“),која већ дуго послује са кинеским Унион пеј системом, блокада рачуна руских корисникадовела је до измештања њихових трансакција из долара и евра у јуане. Банка је одмах,превентивно, наручила десет хиљада картица система Унион пеј.  Као одговор на блокаду, Виза и Мастер кард сада морају да полажу безбедноснедепозите руској централној банци. Денис Фонов је „Русији данас“ изјавио да ће такавдепозит, у износу од три до четири милијарде долара, морати да положи и Унион пеј.  Шта је Унион пеј?  Кинески платни систем Унион пеј основан је 2002. године, али је брзо остварио продор уиностранство. Тренутно је, по броју издатих платних картица, апсолутни светски лидерса 4,2 милијарде картица. Осим у Кини, систем Унион пеј успешно функционише уАустралији и Канади, а присутан је у укупно 142 земље.  

  Према подацима које је објавила „Русија данас“, укупне трансакције Унион пеја токомпрве половине ове године износиле су 2,5 билиона америчких долара, док је Визаостварила 4,6 билиона.  Неке од великих руских банака, попут „Гаспром банке“, „ВТБ банке“, „Алфа банке“, „МТСбанке“ и „Промсвјаз банке“ технички се већ припремају за увођење система Унион пеј.  Неки до њихових банкомата већ подржавају систем Унион пеј, али то још увек није случајса многим продавницама и другим услужним местима. Неименовани званичник руске„ВТБ банке“ за „Русију данас“ је пре десетак дана изјавио да његова банка управопочиње преговоре са трговцима из области малопродаје о увођењу овог система.  
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  Систем Унион пеј тренутно је четврти у свету по обиму прихода са 2,3 милијарде долара.Испред њега су Америкен експрес, Виза и Мастер кард са 33 милијарде, 11,8 милијарди,односно 8,3 милијарде долара.  Стиже и НСПК  Овај преглед финансијских дешавања на евроазијском северу планете не би био потпунбез руског платног система НСПК (“National Card Payment”). Закон о установљењу рускогсистема плаћања председник Владимир Путин потписао је почетком маја. Систем требада обезбеди несметано функционисање електронских плаћања у Русији.  Потписујући закон, Владимир Путин је изјавио да је са економске тачке гледишта великагрешка што је Русија својевољно дозволила да Виза и Мастер кард контролишудеведесет одсто руског тржишта, па сада сва плаћања у држави иду кроз системе тедве компаније, у великој мери кроз сервере у Америци.  
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  За те две компаније ово је био велики посао, али су због начина на који се сада понашајуу Русији оне поткопале саме себе, због чега ће на крају сасвим сигурно изгубититржиште, рекао је Путин.  Закон у области платног промета са иностранством захтева уплате привременихкварталних доприноса на рачун руске централне банке, у износу од 25 одсто дневногпромета.  Према проценама руске централне банке, закон ствара инфраструктуру за покретањенационалног система платних картица. Процене говоре да ће Русији за издавање окосто милиона платних картица бити потребно око две године.  Због свих ових дешавања, оба система (Виза и Мастер кард) пролетос су изразилазабринутост.  Представница Мастер карда Мартина Ханд Маџеан тим поводом је за Фајненшал тајмс изјавила како види да ће потези који су повучени закомпликовати ситуацију за било когако обавља плаћања у Русији. 
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