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Celem artyku u jest ocena znaczenia innowacji w p atno ciach detalicznych dla banków centralnych 

jako instytucji odpowiedzialnych za stabilno  i sprawno  krajowych systemów p atniczych. W analizie 

wykorzystano informacje zawarte w literaturze oraz raportach Banku Rozrachunków Mi dzynarodowych, 

a tak e wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez autork  w 2013 r. w ród banków centralnych 

11 pa stw. W artykule okre lono, na czym polegaj  innowacje w p atno ciach, a tak e odniesiono si  

do nich jako przedmiotu zainteresowania ze strony banków centralnych. Nast pnie przedstawiono formy 

ingerencji banków centralnych w organizacj  i regulacj  procesów p atno ci detalicznych oraz podj to 

prób  odpowiedzi na pytania, czy i dlaczego innowacje w p atno ciach stanowi  wyzwanie dla banków 

centralnych, a tak e jaki mog  mie  wp yw na realizacj  ich zada .

S owa kluczowe: innowacje, system p atniczy, us ugi p atnicze, bank centralny.

Innovations in Retail Payments as a Challenge for Central Banks
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The purpose of this article is to assess the importance of innovations in retail payments for central banks 

as the institutions responsible for stability and efficiency of national payment systems. The analysis is 

based on the information contained in the literature, reports of the Bank for International Settlements 

and the results of a survey conducted by the author in 2013 among central banks of 11 countries. 

The article defines what constitutes innovations in payments, as well as refers to them as the object of 

interest of central banks. This is followed by a short description of forms of central banks’ interference 

in the organization and regulation of retail payment processes. It attempts to answer the question whether 

and why innovations in payments pose a challenge for central banks, and how they may affect the 

implementation of their tasks.
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1. Wprowadzenie

Banki centralne pe ni  wa ne funkcje w systemie p atniczym. Dzi ki 
nim mog  wp ywa  na rynek p atno ci i wyznacza  kierunki jego rozwoju. 
Z drugiej strony innowacje, które pojawiaj  si  w obszarze p atno ci deta-
licznych, stawiaj  przed bankami centralnymi szereg wyzwa . Wyzwania te 
maj  zwi zek z zadaniami banków centralnych jako organizatorów procesów 
p atno ci mi dzybankowych, a tak e instytucji nadzoruj cych systemy p at-
no ci. Wed ug opublikowanego w 2012 r. raportu Komitetu ds. Systemów 
P atno ci i Rozrachunku dzia aj cego pod auspicjami Banku Rozrachun-
ków Mi dzynarodowych (BIS, 2012a) banki centralne du  wag  przypi-
suj  monitorowaniu i analizie zmian w p atno ciach detalicznych, których 
ród em s  innowacje, szczególnie w kontek cie zapewnienia skutecznego 

nadzoru.
Celem niniejszego artyku u jest ocena znaczenia innowacji w p atno ciach 

detalicznych dla banków centralnych jako instytucji, które s  odpowiedzialne 
za stabilno  i sprawno  krajowych systemów p atniczych. Badania oparto 
na informacjach zawartych w fachowej literaturze oraz raportach Banku 
Rozrachunków Mi dzynarodowych. Wykorzystano tak e wyniki badania 
ankietowego przeprowadzonego przez autork  w 2013 r. w ród banków 
centralnych 11 pa stw. Na tej podstawie zamierzano zweryfikowa  hipo-
tez , wed ug której innowacje w p atno ciach detalicznych wymagaj  sta ej 
obserwacji ze strony banków centralnych oraz podejmowania dzia a  dosto-
sowawczych w ró nych obszarach ich dzia alno ci. 

2. Poj cie i istota innowacji w p atno ciach detalicznych

Poj cie innowacji mo e by  definiowane w ró ny sposób. Okre la si  
ni  na przyk ad wprowadzenie nowego produktu lub zastosowanie nowego 
rozwi zania, które wi e si  z tworzeniem warto ci (szerzej: Antonides, 
Amesz i Hulscher, 1999). Termin „innowacja” jest zazwyczaj stosowany 
w kontek cie rewolucyjnych zmian w my leniu, produktach lub proce-
sach. Mo e on jednak by  równie  wi zany ze zmianami o charakterze 
ewolucyjnym, które w perspektywie d u szego czasu s  oceniane jako 
„milowy krok” w danym obszarze (OECD i Eurostat, 2008). Rozprzestrze-
nianie si  nowych rozwi za  okre lane jest mianem „dyfuzji innowacji” 
(Rogers, 2003).

Innowacje w us ugach finansowych s  wspó cze nie w du ym stopniu 
efektem dost pno ci nowoczesnych technologii. Mog  one odnosi  si  do 
instrumentów finansowych lub dotyczy  systemu finansowego jako ca o ci 
(Marcinkowska, 2012). Kluczowym elementem innowacji w p atno ciach 
detalicznych jest zmiana, która zwi ksza warto  z punktu widzenia zarówno 
klienta, jak i instytucji wiadcz cej us ug  p atnicz . Innowacje w tym obsza-
rze obejmuj  nie tylko nowoczesne rozwi zania technologiczne wykorzy-
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stywane w wiadczeniu us ug p atniczych, ale tak e ulepszenia w zakresie 
organizacji procesu p atno ci. Innowacje wyst puj ce w p atno ciach maj  
wi c zró nicowany charakter (Harasim, 2013a). 

Za innowacje uznaje si  przede wszystkim zastosowanie technologii 
mobilnej, internetowej oraz zbli eniowej w inicjowaniu p atno ci oraz 
przekazywaniu informacji p atniczej (szerzej: Mikulska, 2012; Polasik 
i Maciejewski, 2009). Ponadto za zmian  jako ciow  o charakterze inno-
wacyjnym mo na uzna  przyj cie wspólnych standardów instrumentów 
p atniczych w ramach koncepcji Jednolitego Obszaru P atno ci w Euro 
(szerzej: Borcuch, 2012; Tochma ski, 2007). Innowacja w p atno ciach 
detalicznych jest definiowana jako nowy lub znacz co ulepszony instru-
ment, rozwi zanie lub system, który osi gn  znacz cy udzia  w rynku deta-
licznych us ug p atniczych lub przynajmniej ma potencja , aby go osi gn  
(BIS, 2012a). 

W obszarze p atno ci wa ne jest odró nienie innowacji dotycz cych us ug 
p atniczych i procesu ich realizacji od innowacji o charakterze systemo-
wym. Nowo ci produktowe (us ugowe) i procesowe s  wynikiem aktywno ci 
poszczególnych dostawców, którzy mog  decydowa  si  na proinnowacyjne 
inwestycje w celu uzyskania przewagi na rynku nad swoimi konkurentami. 
Zmiany systemowe s  wprowadzane dzi ki wspólnym wysi kom wielu uczest-
ników rynku p atno ci i wymagaj  wi cej czasu (szerzej: Edgar, Dunn and 
Company, 2009; Schanz, 2006). Dotycz  one g ównie rozwi za  instytucjo-
nalnych i infrastrukturalnych. 

G ównymi czynnikami zewn trznymi wp ywaj cymi na proinnowacyjne 
zachowania dostawców us ug p atniczych s : rozwój technologii, wymaga-
nia odbiorców us ug p atniczych oraz udogodnienia instytucjonalne. Warto 
w tym miejscu doda , e zachowania odbiorców us ug p atniczych s  cz sto 
kszta towane przez czynniki wewn trzne, w tym strategie cenowe dostaw-
ców us ug p atniczych wykorzystuj ce cechy rynku dwustronnego (szerzej: 
Harasim, 2013a).

Do wewn trznych determinant dzia a  uczestników rynku na rzecz inno-
wacyjno ci mo na zaliczy  mi dzy innymi wspó prac  mi dzy dostawcami 
infrastruktury p atniczej, która umo liwia podzia  kosztów inwestycyjnych 
oraz popularyzacj  standardów. Ze wzgl du na efekty sieciowe wyst puj ce 
na rynku us ug p atniczych standaryzacja pomaga osi gn  tzw. mas  kry-
tyczn , a tak e mo e tworzy  stabilne podstawy do wchodzenia na rynek 
nowych podmiotów (Górka, 2009). 

Istotnych danych na temat innowacji w p atno ciach detalicznych dostar-
cza raport Komitetu ds. Systemów P atno ci i Rozrachunku (BIS, 2012a) 
opracowany na podstawie bada  przeprowadzonych w 22 pa stwach. 
Wyró nione w nim obszary innowacji s  bardzo zró nicowane. Dotycz  one 
zarówno urz dze , technologii i kana ów dost pu do us ug p atniczych, jak 
i poszczególnych etapów procesu p atno ci. W raporcie zwrócono uwag , 
e na rynku detalicznych us ug p atniczych istnieje du a liczba nowych 
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rozwi za , ale tylko niektóre z nich maj  istotny wp yw na jego rozwój. 
Ponadto wi kszo  innowacji zosta a opracowywana pod k tem specyfiki 
rynku krajowego, a tylko nieliczne maj  mi dzynarodowy zasi g. Innowacje 
us ugowe skupiaj  si  na przyspieszeniu przetwarzania p atno ci poprzez 
skrócenie czasu potrzebnego do zainicjowania p atno ci oraz umo liwie-
nie rozrachunku w czasie rzeczywistym lub zbli onym do rzeczywistego. 
Wyniki raportu pokazuj , e w wielu krajach si  nap dow  wprowadzonych 
 dotychczas innowacji by a integracja finansowa. Stanowi a ona podstaw  
dzia a  rz dów oraz stwarza a nowe mo liwo ci biznesowe na rozszerzo-
nym rynku. 

W raporcie zidentyfikowano prawdopodobne kierunki zmian w syste-
mach p atniczych, których ród em s  innowacje w detalicznych us ugach 
p atniczych. Zaliczono do nich zacieranie si  ró nic mi dzy urz dzeniami 
dost powymi i kana ami dost pu do us ug p atniczych oraz wzrost zastosowa-
nia technologii zbli eniowej. Podobnie jak w innych publikacjach, zwrócono 
uwag  na pot gowany przez handel elektroniczny wzrost zapotrzebowania 
na p atno ci internetowe odpowiadaj ce potrzebom u ytkowników w aspek-
cie bezpiecze stwa i efektywno ci (por. Leinonen, 2008) oraz wzrost roli 
pozabankowych, globalnych dostawców us ug p atniczych oferuj cych inno-
wacyjne rozwi zania dla p atno ci transgranicznych (por. Bradford i in., 
2009; Hoenig, 2007).

Ponadto mo na okre li  inne wa ne konsekwencje innowacji w p atno-
ciach. S  nimi:

– wzrost znaczenia podmiotów niebankowych jako po redników w p at-
no ciach krajowych (szerzej: BIS, 2014),

– rozwój systemów p atno ci tworzonych z wy czeniem infrastruktury 
bankowej,

– wzrost skomplikowania procesów p atno ci pod wzgl dem technologicz-
nym i organizacyjnym, pot guj cy asymetri  informacji,

– powstanie warunków do rozwoju pieni dza elektronicznego i wirtu-
alnego.

3.  Innowacje w p atno ciach jako przedmiot zainteresowania 
banków centralnych

Innowacje pojawiaj ce si  wspó cze nie w obszarze p atno ci nie zawsze 
dotycz  bezpo rednio systemu bankowego. Nasuwa si  wi c pytanie o ich 
znaczenie dla banku centralnego w kontek cie realizacji jego ustawowych 
zada . Odpowied  jest zwi zana z odpowiedzialno ci  banku centralnego 
za funkcjonowanie krajowego systemu p atniczego jako ca o ci. Odpo-
wiedzialno  ta jest konsekwencj  znaczenia bezpiecznego i sprawnego 
systemu p atniczego dla utrzymania stabilno ci finansowej, zapewnienia 
zaufania publicznego do pieni dza krajowego oraz wspierania rozwoju 
gospodarczego. 
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W warunkach innowacji w p atno ciach detalicznych szczególnej uwagi ze 
strony banków centralnych wymagaj  w tym kontek cie nast puj ce kwestie:
– ci g o  dzia ania pozabankowej infrastruktury systemu p atniczego,
– ryzyko i koszty ponoszone przez wszystkich uczestników rynku us ug 

p atniczych,
– powi zania infrastrukturalne i instytucjonalne mi dzy uczestnikami pro-

cesów p atno ci w skali mi dzynarodowej.
Stabilno  systemu p atniczego wymaga zapewnienia ci g o ci dzia ania 

wszystkich wa nych elementów jego infrastruktury poprzez rodki zapobiegaw-
cze o charakterze organizacyjnym, technicznym i personalnym. wiadomo  jej 
uzale nienia od zastosowanej technologii oraz czynników zewn trznych, takich 
jak kl ski ywio owe i ataki terrorystyczne, doprowadzi a do przyj cia przez 
banki centralne wielu pa stw tzw. procedury business continuity w odniesieniu 
do infrastruktury p atniczej (Beau i Woefel, 2004; Noyer, 2006). 

W ród zada  banków centralnych wymienia si  zapewnienie bezpiecz-
nej i sprawnej cyrkulacji pieni dza bez ponoszenia nadmiernych kosztów 
przez uczestników obrotu pieni nego. W interesie banku centralnego jest 
w zwi zku z tym ocena innowacji w p atno ciach detalicznych z punktu 
widzenia ich wp ywu na bezpiecze stwo, sprawno  i efektywno  rynku 
us ug p atniczych (Bossone i Cirasino, 2001). Wi e si  z tym zagadnienie 
promocji rozwoju technologicznego i instytucjonalnego w celu zaspokojenia 
potrzeb p atniczych w rozwijaj cej si  i otwartej gospodarce.

Ze wzgl du na krajowy charakter systemów p atniczych nadzór nad 
nimi ma zasadniczo równie  wymiar krajowy. Rosn ca integracja rynków 
finansowych oraz potrzeba rozlicze  transgranicznych sprawiaj , e powstaj  
powi zania mi dzy systemami p atniczymi widoczne w mi dzynarodowych 
mechanizmach p atno ci. Wspó zale no ci mi dzy systemami powoduj , e 
znaczenia nabiera wspó praca mi dzynarodowa w zakresie nadzoru nad 
systemami p atno ci (Chapman, 2008).

4.  Formy ingerencji banków centralnych 
w organizacj  procesów p atno ci

Przyjmuj c za w pe ni uzasadnione zaanga owanie banku centralnego 
w funkcjonowanie systemu p atniczego, warto zidentyfikowa  formy ingeren-
cji banków centralnych w organizacj  i regulacj  procesów p atno ci deta-
licznych. W odniesieniu do poszczególnych pa stw zestawiono je w tabeli 1. 
W zdecydowanej wi kszo ci analizowanych pa stw bank centralny jest zaan-
ga owany operacyjnie w funkcjonowanie systemów p atno ci detalicznych, 
pomimo e nie zawsze jest ich w a cicielem lub operatorem (Kokkola, 2010). 
Wynika to z powi zania infrastrukturalnego systemów p atno ci detalicznych 
i wysokokwotowych. Zw aszcza banki centralne pe ni  funkcj  dostawców 
infrastruktury rozrachunkowej (jako w a ciciele i operatorzy systemów p at-
no ci wysokokwotowych). 
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Australia X X X X X X

Belgia X X X X X

Brazylia X X X X X X

Chiny X X X X X X X X X

Francja X X X X X X X X

Holandia X X X X X X X X

Hongkong SAR X X X X X X X X X

Indie X X X X X X X X

Japonia X X X X X X

Kanada X X X

Korea X X X X X X X

Meksyk X X X X X X X X X X

Niemcy X X X X X X X X X X

Polska X X X X X X

Rosja X X X X X X X X X X X

RPA X X X X X X X X X

Singapur X X X X X X X X X

Szwajcaria X X X X X

Szwecja X X X X X X

Turcja X X

USA X X X X X X X X X X X

Wielka Brytania X X

W ochy X X X X X X X X X X

EBC X X X X X X X X X

Tab. 1. Zaanga owanie banków centralnych w obszarze p atno ci detalicznych. ród o: 
BIS (2012). Innovations in Retail Payments. Bank for International Settlements, Committee 
on Payment and Settlement Systems.
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Banki centralne wnosz  istotny wk ad w rozwój form i sposobów reali-
zacji p atno ci detalicznych poprzez inicjowanie i koordynowanie dzia a  
rozwojowych, prowadzenie bada  i analiz w zakresie p atno ci detalicznych, 
doradztwo w zakresie projektowania i prowadzenia systemów p atno ci oraz 
dostosowywanie regulacji prawnych do zmian w p atno ciach i wymaga  
innowacyjnych rozwi za . Wykorzystuj  do tego udzia  w zarz dzaniu syste-
mami p atno ci oraz grupach roboczych ds. p atno ci. Do zada  wi kszo ci 
wspó czesnych banków centralnych nale y aktywny udzia  w formu owaniu 
strategii rozwoju krajowego systemu p atniczego. Strategia ta obejmuje wizj  
jego funkcjonowania w przysz o ci oraz plan dzia a  zmierzaj cych do jej 
urzeczywistnienia. W strategii wa ne miejsce zajmuje implementacja stan-
dardów ustalanych na szczeblu mi dzynarodowym (BIS, 2012b).

Wa n  form  ingerencji z punktu widzenia innowacji pojawiaj cych si  
w p atno ciach detalicznych jest nadzorowanie systemów p atno ci i rynku 
us ug p atniczych oraz wydawanie regulacji dotycz cych instrumentów p atni-
czych. Rozwi zania instytucjonalne w tym zakresie s  pochodn  umiejscowienia 
nadzoru nad rynkiem finansowym w banku centralnym lub poza nim. Z t  
form  ingerencji wi e si  zagadnienie regulowania rynku us ug p atniczych 
detalicznych realizowanych z udzia em konsumentów (szerzej: Harasim, 2013b). 

5.  Wyzwania dla banków centralnych w warunkach 
dyfuzji innowacji w p atno ciach

Wprowadzanie i rozprzestrzenianie si  innowacji w p atno ciach bez 
w tpienia stanowi wyzwanie dla banków centralnych. Potwierdzaj  to mi dzy 
innymi wyniki bada  przeprowadzonych przez autork  w formie ankiety skie-
rowanej do dyrektorów departamentów lub innych jednostek organizacyjnych 
banków centralnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu p atni-
czego i nadzorowanie systemów p atno ci. Badaniem ankietowym obj to 
wybrane pa stwa, których bank centralny nale y do Komitetu ds. Systemów 
P atno ci i Rozrachunku dzia aj cego przy Banku Rozrachunków Mi dzy-
narodowych (CPSS) oraz Polsk . Odpowiedzi uzyskano z pi ciu pa stw 
Unii Europejskiej oraz sze ciu pa stw spoza UE. Mog  one by  podstaw  
stwierdzenia, i  innowacje w p atno ciach s  bezpo rednim lub po rednim 
ród em wyzwa  dla banków centralnych (tabela 2).

Ró nice w rodowisku instytucjonalnym i regulacyjnym funkcjonowania 
oraz celach, strategiach i instrumentach banków centralnych s  ród em 
zró nicowanego wp ywu innowacji w p atno ciach detalicznych na dzia al-
no  poszczególnych banków centralnych. Niemniej jednak mo na w tym 
zakresie dokona  pewnych uogólnie  (BIS, 2012a):
– banki centralne zazwyczaj deklaruj  du e zainteresowanie innowacjami 

w p atno ciach detalicznych, ze wzgl du na ich znaczenie dla bezpie-
cze stwa i efektywno ci systemów p atno ci oraz krajowego systemu 
p atniczego;
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– banki centralne wspieraj  wykorzystanie efektywnych i bezpiecznych 
metod p atno ci, a zw aszcza promuj  stosowanie bezgotówkowych elek-
tronicznych instrumentów p atniczych;

– w wielu krajach pojawienie si  innowacyjnych rozwi za  w p atno ciach 
detalicznych by o przes ank  reformy w nadzorowaniu systemów p atno ci;

– banki centralne du o uwagi po wi caj  instytucjom niebankowym zaan-
ga owanym w realizacj  p atno ci detalicznych, równie  w sytuacji, gdy 
nie sprawuj  nad nimi bezpo redniego nadzoru;

– w wielu pa stwach banki centralne przyczyni y si  do wprowadzenia nowych 
regulacji w odniesieniu do innowacji w obszarze p atno ci detalicznych;

– banki centralne, które s  operatorami systemów p atno ci detalicznych, 
dokona y ich unowocze nienia, wykorzystuj c innowacje technologiczne. 

Pa stwo

Wzrost znacze-
nia podmiotów 
niebankowych 

jako po redników 
w p atno ciach

Rozwój 
pozaban-
kowych 

systemów 
p atno ci

Wzrost zasto-
sowania skom-

plikowanych 
technologii 

w p atno ciach

Rozwój 
pieni dza 
elektro-
nicznego

Innowacje 
w zakresie 

elektronicznych 
instrumentów 

 p atniczych

Australia X X

Brazylia X X X X

Francja X X

Holandia X X X X

Kanada

Meksyk X X X

Polska X X X

Szwajcaria X

Szwecja

Turcja X

W ochy X X X X X

Tab. 2. Zmiany w p atno ciach detalicznych stanowi ce wyzwanie dla banku centralnego. 
ród o: badanie ankietowe przeprowadzone przez autork  w 2013 r.

Reakcja banków centralnych na innowacje powinna w krótkiej per-
spektywie skupia  si  na kilku kwestiach. Pierwsz  z nich jest dost p do 
informacji o wdra anych innowacjach, a tak e planach ich wprowadzenia. 
Informacje te powinny obejmowa  zarówno dane statystyczne, jak i aspekty 
technologiczne i organizacyjne zmian w mechanizmach p atno ci. Pozwoli 
to unikn  przecenienia lub niedocenienia ich konsekwencji. Podstawowe 
wyzwania w tym zakresie wi  si  z (Iwa czuk-Kaliska, 2014): 
– dostosowaniem systemów gromadzenia danych statystycznych do nowych 

instrumentów i systemów p atno ci (równie  tych, które znajduj  si  
w fazie pilota owej);
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– pozyskaniem dost pu do publicznych i prywatnych róde  informacji na 
podstawie istniej cych regulacji prawnych;

– zapewnieniem wp ywu na obowi zki sprawozdawcze uczestników rynku 
wobec banku centralnego w obszarze funkcjonowania systemu p atni-
czego;

– dostosowaniem jako ci danych do metod identyfikacji luk regulacyjnych 
w obszarze bezpiecze stwa i przeciwdzia ania oszustwom w p atno ciach;

– standaryzacj  kluczowych poj  w celu zapewnienia porównywalno ci 
danych w skali mi dzynarodowej;

– zwi kszeniem do wiadczenia personelu w zakresie technologicznych ele-
mentów innowacyjnych produktów lub nawi zaniem wspó pracy z innymi, 
specjalistycznymi organami w adzy lub ekspertami zewn trznymi w tym 
zakresie;

– organizacj  i finansowaniem bada  analitycznych oraz innych prac badaw-
czych zwi zanych z funkcjonowaniem systemu p atniczego. 
Celem powy szych dzia a  jest likwidacja braków w zakresie informacji, 

których wiadomo  ze strony banków centralnych potwierdzaj  przeprowa-
dzone badania (tabela 3). Ich wyniki wskazuj  na niedostateczne informacje 
posiadane przez niektóre banki centralne w zakresie emisji i stosowania 
pieni dza elektronicznego oraz dzia alno ci dostawców us ug p atniczych. 
Problem ukrytych i nieraportowanych transakcji p atniczych realizowanych 
w skali globalnej poza sektorem bankowym podkre lony zosta  równie  
w raporcie Capgemini (2014, s. 5). 

Pa stwo
Emisja i stoso-
wanie pieni dza 
elektronicznego

Dzia alno  
dostawców us ug 

p atniczych

Transgraniczne 
wiadczenie 

us ug p atniczych

Nie zidentyfi-
kowano braków 

w informacji

Australia X X

Brazylia X X

Francja X

Holandia X

Kanada X

Meksyk X

Polska X

Szwajcaria X

Szwecja X

Turcja X X

W ochy X

Tab. 3. Zidentyfikowane przez banki centralne luki w informacji. ród o: Badanie ankietowe 
przeprowadzone przez autork  w 2013 r.
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Innowacje w p atno ciach powinny by  uwzgl dniane przez banki cen-
tralne w procesie koordynacji rozwoju obrotu bezgotówkowego. Wpisuje 
si  to w ich zaanga owanie w formu owanie strategii rozwoju systemu 
p atniczego, w której uwzgl dnia si  podejmowanie dzia a  na rzecz prze-
ciwdzia ania wykluczeniu finansowemu. Innowacje stwarzaj  dla banków 
centralnych nowe mo liwo ci rozwi zania tego problemu (Thorat, 2012). 
Zadaniem banku centralnego jest równie  wzmacnianie przejrzysto ci kosz-
towej metod p atno ci. Jej brak ma bowiem negatywne konsekwencje dla 
efektywno ci systemu p atniczego (Górka, 2010). Szczególna rola banku 
centralnego w tej kwestii jest zwi zana z dzia aniami na rzecz standaryzacji 
i interoperacyjno ci ró nych systemów p atno ci w celu podnoszenia efektyw-
no ci systemu p atniczego jako ca o ci, przy uwzgl dnieniu problemu ryzyka.

Dla banku centralnego wa nym wyzwaniem zwi zanym z innowacjami 
w p atno ciach jest weryfikacja zakresu i instrumentów nadzoru nad syste-
mami p atno ci. Wa ne jest, aby nadzorem by y obj te wszystkie mechanizmy 
p atno ci detalicznych, których skala dzia alno ci i profil ryzyka maj  wp yw 
na w a ciwe funkcjonowanie systemu p atniczego oraz utrzymanie zaufania 
do waluty i bezgotówkowych instrumentów p atniczych. 

Ocena skuteczno ci nadzoru wymaga zwrócenia uwagi na fakt, e w nie-
których pa stwach nadzór nad instytucjami p atniczymi wykorzystuj cymi 
innowacje w p atno ciach jest realizowany poza bankiem centralnym. 
Tymczasem dzia alno  niektórych z tych instytucji nie polega w rzeczy-
wisto ci wy cznie na wiadczeniu us ug p atniczych, ale obejmuje równie  
prowadzenie systemu p atno ci (jako operator). Taki mechanizm p atno ci 
jest wy czony z nadzoru sprawowanego przez bank centralny. Stosowane 
w odniesieniu do niego instrumenty nadzoru s  wówczas niedostosowane 
do generowanego ryzyka. Mo e to prowadzi  do powstania niebezpiecznej 
luki w nadzorze w kontek cie stabilno ci finansowej. Ponadto w kwestii 
organizacji nadzoru warto rozwa y  postulat wzmocnienia dotychczasowej 
wspó pracy mi dzy bankami centralnymi. Wymaga tego rosn ca rola poza-
bankowych mechanizmów p atno ci transgranicznych oraz banków i innych 
instytucji wiadcz cych us ugi p atnicze w skali globalnej.

Poza wymienionymi powy ej zagadnieniami wyzwania dla banków cen-
tralnych zwi zane z innowacjami w p atno ciach detalicznych dotycz  rów-
nie  takich obszarów ich dzia alno ci jak: 
– komunikacja z uczestnikami rynku w ramach polityki informacyjnej doty-

cz cej funkcjonowania krajowego systemu p atniczego i jego powi za  
z systemami p atniczymi innych pa stw;

– edukacja w zakresie bezpiecze stwa p atno ci realizowanych przy wyko-
rzystaniu innowacyjnych instrumentów i systemów p atno ci.
Du e znaczenie dla banków centralnych maj  równie  regulacje, które 

mog  przyspiesza  wprowadzanie innowacji w p atno ciach (BCG, 2014). 
Uwag  nale y zwróci  szczególnie na planowan  nowelizacj  Dyrektywy 
w sprawie us ug p atniczych w zakresie umo liwienia dost pu do rachunku 
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bankowego i udzielania niezb dnych informacji przez bank niezale nym 
licencjonowanym dostawcom us ug p atniczych. Zmiana ta mo e przyczyni  
si  do rozwoju us ug inicjowania p atno ci oferowanych przez instytucje 
niebankowe opieraj ce swoj  dzia alno  na wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii (Szpringer i Szpringer, 2014).

Innowacje w p atno ciach detalicznych stanowi  wyzwanie nie tylko dla 
banków centralnych poszczególnych pa stw, ale równie  dla Europejskiego 
Banku Centralnego jako kluczowego elementu Eurosystemu i Europejskiego 
Systemu Banków Centralnych. EBC pe ni kluczow  rol  w projekcie Jed-
nolitego Obszaru P atno ci w Euro (SEPA) obejmuj cym pa stwa UE oraz 
niektóre znajduj ce si  poza obszarem Unii, a ponadto jest zaanga owany 
w nadzór nad systemami p atno ci w euro. Bior c pod uwag  najnowsze 
raporty oraz rekomendacje tej instytucji, mo na uzna , e ma ona wiado-
mo  zagro e  zwi zanych z rozwojem schematów walut wirtualnych oraz 
zwi kszeniem skali oszustw w p atno ciach internetowych wykorzystuj cych 
systemy p atno ci kartowych, ale dokonywanych bez fizycznego u ycia kart 
p atniczych (ECB, 2014; ECB 2015). Z drugiej strony w nowoczesnych 
rozwi zaniach dostrzega szans  na dalszy krok w usprawnianiu p atno ci 
w ramach SEPA poprzez umo liwienie zintegrowanych p atno ci realizo-
wanych w trybie natychmiastowym. 

6. Podsumowanie

Innowacje w p atno ciach detalicznych stanowi  wyzwanie dla banków 
centralnych ze wzgl du na odpowiedzialno  tych instytucji za systemy 
p atnicze oraz pe nione funkcje katalizatorów, nadzorców oraz operatorów 
systemów p atno ci. Mi dzy bankami centralnymi wyst puj  istotne ró -
nice w zaanga owaniu w tych trzech obszarach oraz w polityce w zakresie 
krajowego systemu p atniczego i jego powi za  z systemami p atniczymi 
innych pa stw. Z tego wzgl du konsekwencje innowacji dla poszczególnych 
banków centralnych nie s  jednakowe. Ich ocena wymaga indywidualnego 
podej cia, co wykracza poza zakres niniejszego opracowania.

Rozwa ania zawarte w artykule wskazuj  na konieczno  wzmocnienia 
roli banków centralnych jako koordynatorów zmian w procesach p atno ci 
oraz weryfikacji zakresu nadzoru nad mechanizmami p atno ci. Przepro-
wadzone badania ankietowe pozwalaj  zauwa y , e zmiany w procesach 
p atno ci komplikuj  wykonywanie zada  banków centralnych wynikaj cych 
z ich odpowiedzialno ci za stabilno  systemu p atniczego i wymagaj  dodat-
kowych czynno ci w realizacji tych zada  (Iwa czuk-Kaliska, 2014). Warto 
zwróci  uwag , e indywidualne banki centralne nie posiadaj  instrumen-
tów oddzia ywania na innowacje w globalnych mechanizmach p atno ci. 
W najbli szej przysz o ci mo e si  okaza , e takie ograniczenie spowoduje 
niekontrolowany rozwój globalnych, pozabankowych systemów p atno ci. 
Na tej p aszczy nie uwidacznia si  znaczenie instytucji mi dzynarodowych 
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stanowi cych forum wspó pracy mi dzy bankami centralnymi, które mog  
wype nia  luk  instytucjonaln  w tym obszarze.

Banki centralne powinny opiera  swoje strategie na d ugoterminowej 
prognozie otoczenia, w jakim dzia aj , oraz wizji pe nionej roli (Mendzela, 
2009). Dlatego w analizie innowacji w p atno ciach detalicznych nie powinno 
si  zaniecha  badania ich ewentualnego wp ywu na wype nianie funkcji 
emisyjnej banków centralnych oraz realizacj  polityki pieni nej. Wp yw ten 
mo na obecnie uzna  za nieistotny ze wzgl du na rol  banków centralnych 
w rozrachunku mi dzybankowym (prowadzenie rachunków dla banków oraz 
obs ug  systemu p atno ci mi dzybankowych), a tak e rol  systemu banko-
wego w emisji pieni dza. Jednak bior c pod uwag  powstawanie systemów 
p atno ci opartych na walutach wirtualnych, nie mo na zak ada , e sytuacja 
w tym zakresie nie ulegnie zmianie. Waluty te (np. Bitcoin) s  bowiem 
emitowane i transferowane poza systemem bankowym. Zwi kszenie skali ich 
zastosowania w przysz o ci mo e utrudni  osi gni cie podstawowych celów 
banków centralnych, a mianowicie stabilno ci cen, stabilno ci finansowej 
oraz stabilno ci systemu p atniczego (ECB, 2015).
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