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P atno ci maj  istotne znaczenie dla rozwoju krajów i gospodarek, umo liwiaj  bowiem efektywn  wymian  

dóbr i us ug. P atno ci elektroniczne s  zjawiskiem stosunkowo nowym i rozwin y si  w poszczególnych 

krajach Europy w inny sposób. Niniejsze opracowanie skupia si  na przedstawieniu i porównaniu elektro-

nicznych systemów p atno ci detalicznych, zw aszcza kartowych, w trzech grupach krajów europejskich: 

krajach Europy Zachodniej, krajach Europy rodkowej i Wschodniej, oraz tzw. tygrysach Europy (Rosji 

i Turcji). Analizowane grupy krajów cechuj  si  ró n  charakterystyk  rynków p atniczych, a jednym 

z obszarów, gdzie widoczne s  wyra ne ró nice, jest poziom rozwoju lokalnych schematów p atniczych 

oraz krajowych procesorów p atno ci. Pe ni  one rol  lokalnej infrastruktury p atniczej, która wraz z infra-

struktur  mi dzynarodowych schematów p atniczych pozwala na efektywny rozwój systemu p atniczego. 

S owa kluczowe: systemy p atno ci elektronicznych, lokalny schemat p atniczy, mi dzynarodowe orga-
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Payments have an important impact on the development of countries and economies, enabling an effi-

cient exchange of goods and services. Electronic payments are a relatively new instrument which has 

evolved in different ways in particular countries of Europe. The following article focuses on presenting 

and comparing retail electronic payment systems, with special consideration given to card payments 

in three groups of European countries: countries of Western Europe, countries of Central and Eastern 

Europe, and the so-called “tigers of Europe”, namely Russia and Turkey. The analyzed groups of countries 

vary in terms of payments markets, and one of the areas with significant differences is the level of 

development of local payment schemes and national processors that are fundaments of local payment 

infrastructure and jointly with the infrastructure of international payment schemes allow for effective 

development of the payment system. 
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1. Wprowadzenie

Pieni dz jest niezwyk ym wynalazkiem, katalizuj cym obrót gospodarczy 
od stuleci. Nieefektywno  wymiany towarowej by a jednym z powodów 
pojawienia si  pierwszych form pieni dza, a wraz z nim procesu dokony-
wania p atno ci. Ostatnie dziesi ciolecia przynios y rozkwit wielu ró nych 
form p atno ci, których g ównym zadaniem jest podnoszenie efektywno ci 
i optymalizowanie procesu p acenia. Wraz z post pem technologicznym 
pojawia y si  kolejne metody oraz systemy p atno ci w poszczególnych kra-
jach oraz regionach wiata.

Post puj ca globalizacja obejmuje swoim zasi giem niezliczone elementy 
gospodarek oraz dzia alno ci ludzkiej. W wyniku takich procesów wyodr bni  si  
podzia  na „lokalne” i „mi dzynarodowe”, tak e w zakresie systemów p atno ci.

P atno ci elektroniczne s  relatywnie nowym zjawiskiem, którego poja-
wienie si  by o mo liwe dzi ki rozwojowi technologii. Mimo to obecna 
ró norodno  elektronicznych form i rozwi za  p atniczych sk oni a autora 
do podj cia próby analizy wybranych rynków p atniczych oraz funkcjonu-
j cych na nich systemów p atno ci elektronicznych i procesu ich rozwoju.

Dla celów niniejszego opracowania autor wyró ni  nast puj ce systemy p at-
no ci detalicznych maj cych wp yw na ca o ciowy rozwój rynków p atniczych:
– bezpo rednie rozliczenia mi dzybankowe,
– systemy p atno ci kartowych, 
– systemy p atno ci mobilnych.

Nale y podkre li , i  powy sza klasyfikacja nie zawsze jest mo liwa do 
zastosowania ze wzgl du na przenikanie si  i integracj  poszczególnych 
systemów. 

Jednym z elementów analizy b dzie uwzgl dnienie roli i poziomu rozwoju 
schematów p atno ci, a szczególnie lokalnych schematów, i ich oddzia ywanie 
na kierunki zmian poszczególnych rynków p atniczych. Schematy p atni-
cze, pe ni c rol  „kr gos upów” dla systemów p atno ci, staj  si  ciekawym 
i wa nym ich elementem. Ze wzgl du na brak jednolitych wytycznych dla 
funkcjonowania schematów, autor skupi si  na schematach p atno ci kar-
towych oraz ich funkcjonalnej roli.

Europa, b d c jednym z najmniejszych kontynentów, ma jednocze-
nie bogate tradycje narodowo ciowe oraz odmienne pod o e historyczne 

w poszczególnych pa stwach. Wszystko to doprowadzi o do ró nego ukszta -
towania si  systemów p atniczych i powstania odmiennych systemów p atno ci 
oraz kierunków ich rozwoju w ró nych krajach. Z tego powodu w ostatnich 
latach podejmowane s  próby unifikacji oraz zwi kszania interoperacyjno ci 
dla wybranych systemów p atniczych w krajach UE, czego przyk adem jest 
inicjatywa SEPA. W zwi zku z tym jednymi z najistotniejszych elementów 
analizy w tym opracowaniu b d  zdefiniowanie oraz weryfikacja wp ywu, jaki 
maj  lokalne systemy p atno ci w warunkach krajowych, a tak e problem 
zapewnienia ineteroperacyjno ci p atno ci w przekroju mi dzynarodowym. 
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Dla celów niniejszego opracowania autor skupia si  na systemach p at-
no ci w krajach europejskich, a jednym z rynków wzi tych przez autora pod 
uwag  w przeprowadzonej analizie jest Polska, która b dzie tak e punktem 
odniesienia dla innych analizowanych krajów. 

Podsumowuj c, niniejsze opracowanie ma za zadanie porówna  wybrane 
systemy p atnicze w Europie, ze szczególnym uwzgl dnieniem Polski. Autor 
przeanalizuje tak e czynnik lokalno ci, jako element mog cy mie  wp yw na 
zmiany, a tak e podlegaj cy wp ywowi zmian na rynku p atniczym.

2. Europejski rynek p atno ci

Europa, b d c niezwykle zró nicowanym kontynentem, sta a si  równie  
wiadkiem powstania licznych rozwi za  i systemów p atniczych. W niniej-

szym artykule omawiane s  wybrane rynki charakteryzuj ce si  specyficz-
nym rozwojem oraz maj ce ró norodne pod o e historyczne. Zosta y one 
omówione w zakresie elektronicznych p atno ci dla ludno ci, czyli p atno ci 
dokonywanych przez konsumentów za pomoc  elektronicznych instrumen-
tów p atniczych1. Celem doboru rynków i systemów p atniczych jest mo liwie 
najpe niejsze zobrazowanie sytuacji w Europie. Autor przedstawia zarówno 
bardzo zaawansowane i dojrza e systemy, jak równie  te mniej rozwini te, 
które wykazuj  znaczny potencja  nadrobienia braków w krótkim czasie.

Za najbardziej rozwini ty rynek p atno ci na starym kontynencie uchodz  
kraje tzw. Europy Zachodniej. Nale y tu wymieni  mi dzy innymi Wielk  
Brytani , Francj , Szwecj , Hiszpani  czy Portugali . Do drugiej kategorii 
rynków europejskich mo na zaklasyfikowa  szybko rozwijaj ce si  w zakresie 
p atno ci elektronicznych Kraje Europy rodkowej i Wschodniej a w ród 
nich takie pa stwa, jak Polska, Rumunia czy Bu garia. Do trzeciej kategorii 
rynków bardzo dynamicznych, jednak z cechami du ej odr bno ci, autor 
zaliczy  Turcj  oraz Rosj . S  to rynki o du ej skali, a dzi ki temu rozwi-
jaj  si  w sposób odmienny i cz ciowo niezale ny od g ównych nurtów 
europejskich. Ponadto oba te rynki maj  istotny wp yw na kszta towanie 
si  systemów p atniczych w krajach s siednich. W zwi zku z powy szym, 
dla okre lania trzeciej grupy krajów, autor b dzie u ywa  sformu owania 
„europejskie tygrysy”.

W ród najbardziej popularnych niegotówkowych instrumentów p atni-
czych w Unii Europejskiej (ECB, 2014a) s  karty p atnicze o charakterze 
debetowym oraz kredytowym. Transakcje tymi instrumentami przewa aj  
ilo ciowo nad transakcjami z wykorzystaniem polecenia przelewu i zap aty, 
czeków czy tzw. metod e-money. Znamienne jest, e najbardziej dynamiczn  
grup  s  e-money2 oraz karty p atnicze, w ród których najszybciej rosn  
transakcje dokonywane kartami debetowymi – rednio o 12% w stosunku 
rocznym w okresie od roku 2000 do 2012. Interesuj cym zjawiskiem, widocz-
nym w ca ej Europie, s  tak e p atno ci dokonywane przy u yciu telefonów 
komórkowych, tzw. p atno ci mobilne.
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3. Przegl d systemów p atno ci elektronicznych w Europie

Poni szy rozdzia  zawiera skrócon  charakterystyk  oraz analiz  wybra-
nych systemów p atno ci kartowych i mobilnych w wybranych krajach Europy 
Zachodniej, Europy rodkowej i Wschodniej oraz w ród tzw. europejskich 
tygrysów. Autor skupia si  na znalezieniu specyficznych cech wybranych 
systemów, maj cych znacz cy wp yw na ich poziom i kierunek rozwoju. 

3.1. Wielka Brytania

Rynek brytyjski, b d c najwi kszym rynkiem kartowym w UE, generuje 
ponad 26% wszystkich p atno ci z u yciem kart w Unii Europejskiej (ECB, 
2014b) oraz mo e poszczyci  si  najwi ksz  ilo ci  kart p atniczych w u y-
ciu, która wynosi a w 2013 r. 157 mln sztuk. P atno ci dokonane kartami 
debetowymi i kredytowymi maj  najwi kszy udzia  ilo ciowy w ród wszyst-
kich transakcji p atniczych niegotówkowych. Obecnie rynek brytyjski jest 
zdominowany przez mi dzynarodowe schematy kartowe: Visa, MasterCard, 
American Express i Diners Club International (BIS, 2012b). Do ko ca 
pierwszej dekady XXI wieku funkcjonowa y tak e dwa lokalne debetowe 
schematy kartowe – Solo i Switch, które zosta y zast pione przez odpowied-
niki mi dzynarodowych systemów, czyli Electron oraz Maestro.

Na rynku brytyjskim istnieje tak e schemat i switch dla transakcji banko-
matowych LINK (dalej nazywany systemem LINK), który zosta  po czony 
z lokalnym procesorem transakcji kartowych oraz innych transakcji p atni-
czych i od kilku lat funkcjonuje jako jeden podmiot. Wszystkie bankomaty 
w kraju s  pod czone do tego systemu, umo liwiaj c interoperacyjno  
oraz komunikacj  bezpo rednio pomi dzy akceptantem i wydawc  w ramach 
wspólnego systemu. W ostatnich latach powsta  tak e nowy system lokalny 
dla natychmiastowych p atno ci, dzia aj cy adekwatnie do polecenia prze-
lewu – FASTER PAYMENTS, który jest postrzegany jako alternatywa dla 
p atno ci kartowych, zw aszcza dla transakcji bez fizycznej obecno ci karty, 
czyli tzw. transakcji e-commerce.

Na rynku brytyjskim dynamicznie rozwijaj  si  tak e systemy p atno ci 
mobilnych, w ród których jest system ZAPP stworzony przez operatora 
schematu LINK. ZAPP w momencie uruchomienia obs ugiwa  pi  lokalnych 
banków udost pniaj cych us ug  poprzez w asne aplikacje do bankowo ci 
mobilnej (http://www.mobilepaymentstoday.com/articles/mobile-payments-
taking-off-in-the-uk). System ZAPP umo liwia p atno ci pomi dzy u yt-
kownikami oraz p atno ci w punktach sprzeda y wyposa onych w terminale 
POS z odpowiedni  aplikacj  (http://www.zapp.co.uk). W ród pozosta ych 
systemów p atno ci mobilnych mo na tak e wymieni  PAYM, którego ini-
cjatorem by a Rada P atno ci (Payment Council) i który jest systemem 
mi dzybankowym, oraz Pingit, który zosta  stworzony przez jeden z du ych 
lokalnych banków.
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3.2. Portugalia

W kraju o powierzchni odpowiadaj cej 30% powierzchni Polski oraz popu-
lacji trzy i pó  razy mniejszej rozwin  si  jeden z najbardziej specyficznych 
rynków p atniczych Europy. Pierwsze detaliczne systemy p atno ci zacz y 
rozwija  si  w Portugalii w roku 1983 wraz z powstaniem lokalnej organizacji 
banków SIBS, b d cej centralnym punktem systemu p atniczego w zakresie 
zarówno p atno ci mi dzybankowych (funkcje izby rozliczeniowej), jak i p at-
no ci kartowych. B d c od samego powstania podmiotem prywatnym, SIBS 
zaj  si  rozwijaniem swojej roli jako integratora i po rednika mi dzybanko-
wego w zakresie wszystkich funkcji zwi zanych z p atno ciami elektronicz-
nymi. SIBS sta  si  inicjatorem rozwoju rynku p atniczego oraz liderem wielu 
przedsi wzi  w tym zakresie o zasi gu krajowym. Jedn  z takich inicjatyw 
jest zintegrowany system bezstykowych p atno ci autostradowych, który obec-
nie odpowiada za ponad 70% wszystkich transakcji tego typu w Portugalii3.

Rynek portugalski ma tak e bardzo dobrze rozwini ty lokalny schemat 
kartowy – Multibanco, który z up ywem lat sta  si  w tym kraju synonimem 
p atno ci kartowych, a jego skuteczno ci dowodzi fakt i  obecnie ponad 90% 
wszystkich kart w Portugalii jest wydawana z logo Multibanco (Payments 
Industry Intelligence, 2015). Obecnie schemat Multibanco tworzy infrastruk-
tur  nie tylko dla p atno ci kartowych, ale tak e mobilnych oraz drogowych.

Mi dzynarodowe organizacje p atnicze odgrywaj  znacz c  rol  w Portu-
galii od strony akceptacji oraz wydawnictwa kart. Wi kszo  kart p atniczych 
wydawanych przez portugalskie banki posiada dwa schematy, pozwalaj ce 
im korzysta  z ca ej sieci akceptacji Multibanco oraz umo liwiaj ce dokony-
wanie transakcji za granic  przy wykorzystaniu systemów mi dzynarodowych 
organizacji p atniczych.

Model systemu p atniczego z jednym podmiotem centralnym odpowia-
daj cym za zapewnienie infrastruktury technicznej oraz regulacyjnej okre la 
si  mianem kooperacyjnego. Gwarantuje on zarówno skuteczn  wspó prac , 
jak i zdrow  konkurencj  pomi dzy podmiotami na rynku. Skuteczno  
modelu kooperatywnego przeobrazi a portugalski system p atniczy w jeden 
z najlepiej rozwini tych w Europie i charakteryzuj cy si  ogromnym udzia-
em p atno ci elektronicznych, co wynika mi dzy innymi z faktu w czenia 

do systemu wszelkich typów p atno ci, od standardowych wyp at z banko-
matów i p atno ci w terminalach poprzez zaawansowane systemy p atno ci 
publiczno-prawnych po op aty drogowe.

W ostatnich latach pojawi y si  inicjatywy operatorów telefonicznych 
zbudowania systemów p atno ci mobilnych bez udzia u SIBS ani schematu 
Multibanco, jednak dotychczas nie zyska y one du ej popularno ci.

3.3. Rumunia

Podobnie jak w przypadku wielu krajów, które zmieni y ustrój na 
pocz tku lat dziewi dziesi tych XX wieku, w Rumunii zosta a utwo-
rzona w tym okresie lokalna izba rozliczeniowa zajmuj ca si  rozwija-
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niem transakcji mi dzybankowych oraz powsta  lokalny switch p atno ci 
Romcard (http://www.romcard.ro/en/company) w celu zapewnienia intero-
peracyjno ci pomi dzy lokalnymi bankami w zakresie transakcji kartami 
p atniczymi. B d cy prywatn  inicjatyw  Romcard zaj  si  switchowa-
niem transakcji kartowych pomi dzy rumu skimi bankami. Ostatecznie 
rozwin  zakres us ug i obecnie pe ni rol  lokalnego procesora, zajmu-
j c si  nie tylko czeniem systemów bankowych, ale tak e przetwarzaj c 
bezpo rednio transakcje z elektronicznych kana ów bankowych oraz udo-
st pniaj c systemy mi dzynarodowych organizacji kartowych dla lokalnych 
banków.

Równocze nie z Romcardem w Rumunii wzmacnia y swoj  obecno  
mi dzynarodowe organizacje p atnicze, które z czasem zdominowa y rynek 
p atno ci kartowych, detronizuj c przy tym rodzimy system.

Romcard przetrwa  jako podmiot mi dzybankowy do roku 2010, kiedy 
to zosta  przej ty przez inwestora strategicznego, a nast pnie finansowego. 
Utrata charakteru tego przedsi biorstwa zmieni a jego rol  w tworzeniu 
lokalnego systemu p atno ci. Obecnie rumu ski rynek p atniczy charak-
teryzuj  si  bardzo du ym rozdrobnieniem, z kilkoma procesorami oraz 
niewielk  liczb  inicjatyw mi dzybankowych. Rumunia pozostaje jednym 
z najs abiej rozwini tych rynków p atniczych w Europie rodkowej i Wschod-
niej (ECB, 2014b).

3.4. Polska

Polski system p atniczy, charakteryzuj cy si  znacznym rozdrobnieniem 
oraz cz stymi zmianami, jest jednym z najdynamiczniej rozwijaj cych si  
w Europie. Rynek p atno ci elektronicznych na masow  skal  zacz  si  
rozwija  w Polsce na pocz tku lat dziewi dziesi tych XX wieku, zarówno 
w zakresie p atno ci mi dzybankowych, jak i kartowych. Powstanie orga-
nizacji Polcard na pocz tku lat dziewi dziesi tych oraz Krajowej Izby 
Rozliczeniowej (KIR) w roku 1992 (http://www.kir.pl/o-nas/o-firmie/o-kir) 
by o tak e pocz tkiem rozwoju detalicznych p atno ci elektronicznych. Oba 
podmioty powsta y jako inicjatywy prywatne, w celu stworzenia mi dzy-
bankowej infrastruktury dla p atno ci elektronicznych. Podczas gdy KIR 
zaj  si  p atno ciami mi dzybankowymi, Polcard skupi  si  na rozwoju mi -
dzybankowego switcha dla transakcji kartowych oraz lokalnego schematu 
kartowego.

Równocze nie z pojawieniem si  inicjatyw lokalnych, swoj  rol  zacz y 
tak e umacnia  mi dzynarodowe organizacje kartowe – zarówno od strony 
akceptacji, jak i wydawania kart przez polskie banki.

Po ponad dziesi ciu latach dzia alno ci Polcard zmieni  charakter w asno-
ciowy, w zwi zku z przej ciem przez zagranicznego inwestora, oraz sta  si  

pe nofunkcjonalnym procesorem p atno ci elektronicznych, a tak e agentem 
rozliczeniowym. Z czasem doprowadzi o to do zaniku lokalnego schematu 
kartowego na rzecz organizacji mi dzynarodowych, które dostarczaj  tak e 
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niezb dn  infrastruktur  do przetwarzania i rozliczania transakcji pomi dzy 
lokalnymi bankami.

W ostatnich latach powsta o w Polsce wiele inicjatyw p atniczych, w ród 
których jest tak e mi dzybankowy projekt o nazwie Polski Standard P atno ci 
(PSP). Powo any przez sze  polskich banków PSP stworzy  lokalny system 
p atno ci zarówno po stronie akceptacyjnej, jak i wydawniczej, niezale ny od 
systemów kartowych, b d c szczególnym przypadkiem w Europie. Mo na 
oczekiwa , i  system ten b dzie mia  znacz cy wp yw na rozwój p atno ci 
elektronicznych w Polsce. Niewykluczone, i  istotne znaczenie b dzie mia  
tak e inny niekartowy schemat p atno ci spo ród kilku innych powsta ych 
w Polsce w ostatnich latach (Kisiel, 2014).

3.5. Turcja

Kraj po o ony na pograniczu Europy i Azji jest jednym z najwi kszych 
rynków p atniczych w tej cz ci wiata. Licz c niemal 80 mln mieszka ców, 
mo e poszczyci  si  bardzo dobrze rozwini tym systemem p atniczym, w któ-
rego sk ad wchodz  mi dzy innymi system RTGS o nazwie EFT, mi dzyban-
kowa izba rozliczeniowa oraz mi dzybankowe centrum kartowe, pe ni ce 
funkcj  switcha dla kart kredytowych i debetowych w Turcji – BKM (http://
www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+EN/TCMB+EN/Main+Menu/
PAYMENT+SYSTEMS).

W Turcji nie istnieje obecnie znacz cy lokalny schemat kartowy (BIS, 
2012a), wi c dominuj  schematy mi dzynarodowych organizacji kartowych. 
Istotnym elementem tego rynku jest natomiast silna pozycja kilku banków, 
które by y w stanie zbudowa  du e organizacje p atnicze obs uguj ce tak e 
operacje mi dzybankowe. Jedn  z takich organizacji jest Garanti Payment 
Systems (https://www.garantiodemesistemleri.com), która zosta a za o ona 
przez Garanti Bank w 1999 r.

Turcja jest tak e wiadkiem nowych trendów w rozwoju metod p atni-
czych, czego przejawem s  rozwi zania dla p atno ci mobilnych, a w ród 
nich rozwi zanie stworzone przez BKM oraz inne wprowadzone przez banki 
komercyjne. Na koniec roku 2009 w Turcji by o wydanych 44,4 mln kart 
kredytowych oraz 64,7 mln kart debetowych, które cznie odpowiada y za 
ponad 2 mld transakcji w 2009 r. Liczba wszystkich kart p atniczych b d cych 
w obiegu w roku 2013 przekroczy a ju  177 mln, przewy szaj c tym samym 
najwi kszy rynek Unii Europejskiej – Wielk  Brytani 4.

4. Rozwój lokalnych systemów p atno ci

Europa, w odró nieniu od innych du ych rynków p atniczych powi za-
nych sieci  zale no ci, nie wykszta ci a do tej pory jednolitego podej cia 
do schematów p atniczych. W wi kszo ci krajów wykszta ci  si  osobny sys-
tem p atniczy, ró ne s  tak e zwyczaje p atnicze konsumentów w ró nych 
regionach. W po owie 2013 r. w Unii Europejskiej istnia o przynajmniej 
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21 lokalnych schematów kartowych oraz dzia a o 6 mi dzynarodowych orga-
nizacji kartowych (ECB, 2014a). W tym samym czasie w Unii funkcjonowa o 
przynajmniej 25 izb rozliczeniowych obs uguj cych lokalne rozwi zania dla 
polece  przelewu, polece  zap aty oraz innych dostosowanych do lokal-
nych potrzeb produktów p atniczych (http://www.eacha.org/members.php). 
Statystyki te nie obejmuj  rozwi za  z krajów europejskich nieb d cych 
cz onkami UE, w tym w omówionej w niniejszym artykule Turcji. 

Inicjatyw , która w najwi kszym stopniu mia a przyczyni  si  do ujedno-
licenia i utworzenia europejskiego schematu lokalnego, jest jednolity euro-
pejski obszar p atniczy SEPA, który skupia si  na trzech g ównych obszarach: 
polecenia przelewu, polecenia zap aty oraz karty p atniczej (http://ec.eu-
ropa.eu/finance/payments/sepa/index_en.htm). Jednak do tej pory SEPA nie 
doprowadzi a do ujednolicenia rynków p atniczych w Europie, zw aszcza 
w obszarze kart.
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Rys. 1. Warto  p atno ci kartami w stosunku do PKB w wybranych krajach w 2013 r. 
ród o: ECB. (2014b). Payment Statistics. ECB dla krajów UE oraz badania w asne 

dla Turcji.

Rysunek 1 ukazuje omawiane rynki z punktu poziomu rozwoju rynku 
kart p atniczych, mierzonego udzia em obrotu kartami w PKB. Turcja jest 
zdecydowanym liderem, co mo e by  wynikiem bardzo wysokiego poziomu 
p atno ci dokonywanych kartami kredytowymi w stosunku do kart debeto-
wych, generuj cych tak e transakcje gotówkowe w bankomatach. Na uwag  
zas uguj  tak e podobne poziomy rozwoju dla Portugalii oraz Wielkiej Bry-
tanii, w których funkcjonuj  podmioty o charakterze krajowych proceso-
rów p atno ci. W obu krajach powsta y lokalne schematy kartowe – ogólny 
w Portugalii oraz bankomatowy w Wielkiej Brytanii.

Rozwój rynku p atniczego mo e by  tak e mierzony poprzez efektywno  
wykorzystania danego instrumentu p atniczego. Analizuj c pod tym wzgl -
dem pi  omawianych krajów, dla poziomu rozwoju rynku kart p atniczych 
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na uwag  zas uguje ciekawa zale no  dotycz ca efektywno ci wykorzystania 
kart p atniczych. Dla Turcji, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii liczba transakcji 
na mieszka ca zdecydowanie przekracza liczb  transakcji na kart , podczas 
gdy w Rumunii i Polsce ta zale no  jest odwrotna. Sugeruje to, e dwa 
ostatnie rynki maj  potencja  rozwoju rynku kart poprzez ich zró nicowanie 
oraz dopasowanie do lokalnych potrzeb mieszka ców.
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Rys. 2. Porównanie efektywno ci wykorzystania kart p atniczych do p atno ci w stosunku 
do ilo ci p atno ci kartami per capita w wybranych krajach w 2013 r. ród o: ECB. (2014b). 
Payment Statistics. ECB dla krajów UE oraz badania w asne dla Turcji.

Tak e w krajach europejskich, które posiada y lokalne schematy p atni-
cze, mo na by o cz sto zaobserwowa  sytuacj , w której lokalne schematy 
by y zast powane przez mi dzynarodowe organizacje p atnicze, oraz wpro-
wadzano quazi-lokalne schematy. Jest to zw aszcza widoczne na ma ych ryn-
kach, takich jak Austria, Estonia czy Finlandia, jak równie  w omawianej 
Wielkiej Brytanii. W ostatnich latach widoczny jest jednak trend pojawia-
nia si  nowych inicjatyw w zakresie budowy lokalnych schematów p atni-
czych (ECB, 2012).

5. Wnioski dla Polski

Jak wynika niniejszego opracowania, polski rynek p atno ci elektronicz-
nych, mimo dynamicznego rozwoju w ostatnich latach, nadal wykazuje du y 
potencja  wzrostu, zw aszcza w obszarze p atno ci kartowych i mobilnych. 
Jednym z elementów ró ni cych polski rynek od rynków bardziej rozwini tych 
jest brak stabilnego, lokalnego schematu kartowego lub krajowego proce-
sora, który by by inicjatorem i koordynatorem rozwoju tego rynku. Polski 
rynek p atniczy nie ma cech, które pozwoli yby mu na niezale ny i zupe -
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nie odmienny rozwój od innych rynków europejskich, chocia by ze wzgl du 
na swoj  skal , co ró ni go od rynku tzw. tygrysów europejskich. Wnio-
ski te sugeruj , i  szybszy rozwój rynku p atno ci kartowych w Polsce by by 
mo liwy przy zintensyfikowaniu wspó pracy podmiotów dzia aj cych na tym 
rynku i podejmowaniu wspólnych inicjatyw lokalnych w celu rozwoju lokalnej 
infrastruktury p atniczej, takiej jak schematy p atnicze czy krajowe centra 
processingowe.

6. Podsumowanie

Europejski rynek p atniczy, mimo swojego zró nicowania, ma cechy 
wspólne dla poszczególnych grup krajów. Post puj cy rozwój na rynkach 
Europy rodkowej i Wschodniej nie doprowadzi  dotychczas do dogonienia 
rynków Europy Zachodniej, które nadal wykazuj  si  inn  charakterystyk  
rynków p atniczych. Inicjatywy maj ce na celu utworzenie interoperacyjno ci 
pomi dzy lokalnymi systemami p atniczymi, zw aszcza w zakresie p atno ci 
kartowych, nie doprowadzi y dotychczas do stworzenia jednolitego europej-
skiego schematu p atniczego. Stworzy y jednak podwaliny do dalszej inte-
gracji krajowych schematów na poziomie centralnym. Kraje nale ce do 
grupy tygrysów europejskich, zgodnie z klasyfikacj  autora, wyró niaj  si  
na tle rynków Unii Europejskiej i wydaje si , i  ich rozwój jest stosunkowo 
autonomiczny i skupiony na lokalnych podwalinach. 

Podsumowuj c, autor wyra a przekonanie, i  rozwój lokalnych syste-
mów p atno ci jest katalizatorem dla rozwoju rynków p atniczych poprzez 
dostosowanie si  do lokalnych uwarunkowa  i potrzeb. Jednoczenie nale y 
zaznaczy , i  p atno ci elektroniczne, podobnie jak gospodarki krajowe, 
wymagaj  integracji na poziomie mi dzynarodowym, co tak e wp ywa na 
ogólny poziom rozwoju rynku p atniczego.

Przypisy 

1  Mianem instrumentu p atniczego okre la si  zindywidualizowane urz dzenie lub 
uzgodniony przez u ytkownika i dostawc  zbiór procedur, wykorzystywane do z o-
enia zlecenia p atniczego, zgodnie z definicj  zastosowan  przez: J. Górka (2013). 

Efektywno  instrumentów p atniczych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
Wydzia u Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

2  Elektroniczny pieni dz, czyli e-money, jest wirtualnym odpowiednikiem gotówki, 
zapisanym na elektronicznym urz dzeniu lub zdalnie na serwerze. Jednym z powszech-
nych typów elektronicznego pieni dza jest „elektroniczna portmonetka”, gdzie u yt-
kownicy przechowuj  relatywnie niewielkie kwoty pieni dza na karcie p atniczej lub 
innej inteligentnej karcie w celu dokonywania drobnych p atno ci (wi cej na: http://
ec.europa.eu/finance/payments/emoney/text/index_en.htm).

3  Na podstawie danych uzyskanych od firmy SIBS International.

4  Obliczenia w asne na podstawie statystyk firmy SIBS International.
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