Działalność FROB wpływa na:
l

Tworzenie nowych możliwości rozwoju biznesu przez obniżenie kosztów związanych z akceptacją
przez przedsiębiorców kart płatniczych i zwiększenie przez to grona ich potencjalnych klientów.

l

Aktywne włączanie akceptantów kart płatniczych w proces kształtowania systemu obrotu
bezgotówkowego, korzystniejszego zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów.

l

Wzrost liczby konsumentów korzystających z kart płatniczych przez zwiększenie grona
przedsiębiorców je akceptujących, jak również edukację płatników w zakresie korzyści płynących
z transakcji bezgotówkowych.

l

Podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy społeczeństwa, środków masowego przekazu oraz
decydentów o mechanizmach funkcjonowania obrotu bezgotówkowego i jego korzyściach.
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ZAWYŻONE OPŁATY ZA TRANSAKCJE KARTOWE
UDERZAJĄ W PRZEDSIĘBIORCÓW

FROB wspiera przedsiębiorców
w Polsce

Opłata interchange w Polsce
ponad dwukrotnie wyższa od średniej w UE
1,60%

l

FROB jest pierwszą organizacją w Polsce reprezentującą przedsiębiorców, która tak aktywnie włączyła
się w szeroką debatę publiczną na temat negatywnego wpływu wysokich opłat interchange na działalność
właścicieli punktów handlowo-usługowych.

l

Przedstawiciele FROB uczestniczyli m.in. w pracach Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange, obradującego
przy NBP. W  raporcie końcowym i „Programie redukcji opłat kartowych w Polsce” uwzględniono szereg
postulatów FROB, w tym dotyczący ustalenia maksymalnego poziomu całkowitej opłaty dla przedsiębiorcy
z tytułu akceptacji płatności kartowych (wstępnie do 1,8%). Na wniosek FROB uzgodniono ponadto,
że maksymalny poziom MSC powinien dotyczyć pojedynczych transakcji, a nie ogółu obrotu.

l

Wprowadzenie postulowanych przez FROB warunków porozumienia miałoby szansę przyczynić się do
realnych oszczędności przedsiębiorców z tytułu akceptacji kart, a tym samym do wzrostu ich zysku.

1,00%

0,70%

22 500 zł

0,63%

TWÓj ZYSK

0,40%

Przeprowadzenie badania Merchant Indifference Test (test obojętności akceptanta),
które pozwoli na wypracowanie równowagi w zakresie finansowania systemu kartowego przez
wszystkich uczestników rynku.

l

Wsparcie w przygotowaniu szczegółowego planu wzrostu liczby punktów akceptujących
płatności kartą.

l

Wsparcie merytoryczne dla projektu integracji kas z POS.

13 000

a

dia

ry

ari

Wzrost kosztów
operacyjnych

Przyjęcie odgórnej regulacji Ministerstwa Finansów, związanej z obrotem bezgotówkowym,
umożliwiłoby podjęcie przez FROB takich działań, jak:
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Wzrost liczby
transakcji
bezgotówkowych

l

0,19%

Utrzymanie obecnego poziomu interchange może prowadzić do systematycznego wzrostu kosztów
przedsiębiorców.

Prognozowany wzrost udziału
płatności bezgotówkowych
w ogóle transakcji przy obecnym
interchange doprowadzi
do wzrostu kosztów operacyjnych
przedsiębiorców

40 000

Żródło: Opracowanie własne FROB

0,21%

Wzrost
obrotów

Wejście w życie kompromisu w sprawie redukcji interchange, umożliwiłoby FROB realizację
następujących zadań:

Zmniejszenie poziomu interchange do wielkości średniej w UE oznaczałoby obniżkę kosztów
przedsiębiorców o ok. 22 500 zł dla 10 mln zł obrotu.

0,90%
0,72%

l

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego to pierwsza organizacja, która zjednoczyła akceptantów
i stanowi realną siłę nacisku w sprawie redukcji opłat kartowych. Aby w pełni wykorzystać potencjał
dotychczas podjętych przez nią działań, niezbędna jest aktywizacja wszystkich zainteresowanych
środowisk w ramach nowych inicjatyw o charakterze legislacyjnym, informacyjnym i edukacyjnym.
Rozwiązanie problemu interchange w Polsce miałoby szansę nastąpić za sprawą: wdrożenia założeń
kompromisu wypracowanego przy NBP, regulacji ustawowej lub stworzenia tzw. systemu alternatywnego.

NIŻSZY INTERCHANGE TO ZYSK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1,58%
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Stawki opłat interchange – karty debetowe Visa dla klientów indywidualnych
Źródło: Opracowanie własne FROB na podstawie danych NBP

Przedsiębiorcy, akceptujący płatności kartowe, w sposób nieuzasadniony od kilkunastu lat finansują
rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce. W wyniku każdej przyjętej transakcji bezgotówkowej są oni
pozbawiani części przychodu na rzecz banków – wystawców kart. Pobór tzw. opłaty interchange przynosi
bankom roczny zysk w wysokości ok. 2 mld zł. Tymczasem prowizja ta stanowi dziś główny składnik
(ok. 85%) tzw. Merchant Service Charge (MSC), czyli sumy opłat obciążających przedsiębiorców akceptujących
karty. Koszty te skutecznie zniechęcają wielu przedsiębiorców do instalacji terminali. Konsumenci
natomiast – jeśli tylko mają możliwość – chętnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań, ułatwiających
im robienie zakupów w sposób wygodny i bezpieczny. Potwierdzają to m.in. ostatnie analizy Narodowego
Banku Polskiego.

ZAANGAŻOWANIE ŚRODOWISKA AKCEPTANTÓW
KLUCZEM DO SUKCESU

Im niższa opłata interchange, tym
niższy koszt pozyskania gotówki dla
przedsiębiorcy z obrotu kartowego.
Obniżka do poziomu średniej europejskiej
oznacza obniżenie kosztów

operacyjnych nawet
   o ponad 50%

Koszt transakcji gotówkowych – przy prowizji za wpłatę do banku 0,04% oraz
kosztach stałych obsługi gotówki 10 000 zł (m.in. liczenie, pakowanie, transport)

l

Przygotowanie rekomendacji założeń systemu alternatywnego, najlepiej dopasowanego
do uwarunkowań polskiego rynku.

l

Inicjowanie działań prowadzących do zwiększenia transparentności opłat kartowych
w Polsce – obowiązek informowania o wysokości wszystkich składników opłaty akceptanta
oraz zniesienie zasady Honour All Cards.

l

Podjęcie inicjatyw mających na celu edukację w zakresie nowoczesnych instrumentów
płatniczych.

l

Wspieranie organizacji kartowych w zakresie wprowadzenia nowych metod płatności
– zbliżeniowych i mobilnych.

Niezależnie od realizowanego scenariusza, FROB będzie współdziałał ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami w celu wypracowania założeń zrównoważonego rynku płatności
bezgotówkowych w Polsce, służących rozwojowi przedsiębiorczości.

Koszt transakcji bezgotówkowych dla interchange fee na poziomie 1,6%
Koszt transakcji bezgotówkowych dla interchange fee na poziomie 0,7%
(*) Struktura płatności 25/75 (karta/gotówka)
(**) Kalkulacja potencjalnego zysku dla 10 mln zł obrotu

WYRAŹ POPARCIE DLA FROB NA WWW.FROB.PL

