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„Lokalny” w opozycji do „międzynarodowego” czy – zwłaszcza w ostatnich latach – „global-
nego”. To przeciwstawienie towarzyszy nam od dawna, jest nie tylko podziałem klasyfikują-
cym czy porządkującym otaczającą nas rzeczywistość, ale także często osią, nieraz emocjo-
nalnego czy wręcz ideologicznego, dyskursu, a nawet sporu. Dla jednych „lokalny” jest sy-
nonimem tego co bliskie, przyjazne, dostosowane do potrzeb i możliwości społeczności lo-
kalnych, a „międzynarodowy” czy „globalny” oznacza to co odległe, obce, bezosobowe; dla 
drugich „lokalne” jest mało zaawansowane, staromodne, a „międzynarodowe” równa się 
nowoczesne i postępowe. W miarę jak świat „kurczy się” pojęcie tego co „lokalne” staje się 
coraz bardziej pojemne. Niegdyś za „lokalne” mogło zostać uznane to, co dotyczyło wioski, 
miejscowości. Potem pojęcie to rozszerzyło się na małą ojczyznę, a dzisiaj, zwłaszcza w kon-
tekście integracji europejskiej, „lokalny” coraz częściej znaczy „krajowy”. W skali zaś świata, 
„lokalny” może także oznaczać „kontynentalny”…

Sfera płatności bezgotówkowych, będąca istotną częścią świata finansów, jest mocno osa-
dzona w gospodarczych procesach globalizacyjnych. W pierwszej kolejności, niemal równo-
cześnie z globalizacją świata finansów, postępowała globalizacja w zakresie płatności między 
instytucjami finansowymi, mających pierwszoplanowe znaczenie dla gospodarczej wymiany 
międzynarodowej. Płatności bezgotówkowe, w tym kartowe, realizowane przez konsumen-
tów, czy też lokalnie przez przedsiębiorstwa, podlegały procesom globalizacyjnym w znacz-
nie mniejszym stopniu. Od zawsze wprawdzie istniało zjawisko podróży międzynarodowych 
obywateli, ruch biznesowy czy turystyczny systematycznie się zwiększał, ale skala płatności 
związanych z tym ruchem była niewspółmiernie mała w stosunku do skali płatności realizo-
wanych lokalnie, w pobliżu miejsca czy w kraju zamieszkania.

Powszechnie wiadomo, że Europa jest od wieków narodowościowym tyglem. Można przyjąć, 
że apogeum rozwoju idei narodowościowych, których tragicznym pokłosiem były w znacz-
nej mierze wojny światowe, przypada na wiek XIX. Dynamicznie rozwijające się państwa na-
rodowe tworzyły swoje, narodowe instytucje finansowe, służące w znacznej mierze budo-
waniu własnej siły gospodarczej i - jakbyśmy dziś powiedzieli – przewag konkurencyjnych. 

Te specyfiki lokalne znalazły także, przynajmniej po części, odzwierciedlenie w specyfikach 
systemów płatności, które w naturalny sposób wyrastały z sektora bankowego. W miarę 
wzrastania presji globalizacyjnych oraz pozostałych czynników – zarówno wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych - mających wpływ na sektor finansowy, poszczególne narodowe, czy krajo-
we sektory bankowe wraz ze swoimi systemami płatniczymi i schematami kartowymi w róż-
ny sposób odpowiadały na pojawiające się wyzwania.

Krajowe systemy kartowe w Europie

Wprowadzenie1.
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Do Europy karty płatnicze zawitały dopiero w połowie lat 60. XX wieku. Geneza ich pojawie-
nia się na Starym Kontynencie była związana z chęcią dostosowania się europejskich placó-
wek handlowo-usługowych oraz instytucji do potrzeb amerykańskich turystów oraz instalu-
jących się w Europie Zachodniej przedsiębiorstw z USA. W kolejnych latach zaczęła rozwijać 
się również infrastruktura umożliwiająca dokonywanie płatności kartami przez Europejczy-
ków. Instrumenty te najszybciej zdobyły popularność w Wielkiej Brytanii oraz Francji. 

2.1. Wielka Brytania i Irlandia 
Wielka Brytania jest obecnie największym europejskim rynkiem kartowym. Jest liderem pod 
względem liczby kart w obiegu, a płatności nimi realizowane stanowią około 26% wszystkich 
transakcji kartowych w Unii Europejskiej. Udział płatności kartowych w wydatkach brytyj-
skich gospodarstw domowych wynosi ok. 52% (przy średniej unijnej na poziomie ok. 28%). 
Pod tym względem Wielka Brytania także plasuje się w europejskiej czołówce.

Tabela: Wybrane wskaźniki dla rynku Wielkiej Brytanii

Wskaźnik 2010 2011 2012 2013 2014

PKB (mld EUR)    1 813,33       1 866,02        2 053,61       2 042,89      2 253,31    

Ludność	(mln)         62,76            63,29             63,71              64,11           64,60    

PKB	per	capita	(tys.	EUR)         28,89            29,48             32,23              31,87           34,88    

      

Liczba	wydanych	kart	(mln)         146,8            147,2             151,6              157,3           159,0    

W	tym	z	funkcją	debetową           84,6              86,3               88,6                95,7             95,7    

Liczba	wydanych	kart	per	capita             2,3                2,3                 2,4                  2,5               2,5    

      

Liczba	transakcji	kartowych	
per	capita         140,3            156,5             165,5              181,1           201,4    

Wartość	transakcji	kartowych	
per	capita	(tys.	EUR)             8,5                9,1                 9,9                10,3             11,6    

      

Wartość	transakcji	kartowych	
do PKB (%)         29,26            30,99             30,69              32,32           33,37    

      

Liczba	terminali	POS	(tys.)      1 252,7         1 360,6          1 639,3           1 653,9        1 701,9    

Liczba	terminali	POS	
na	milion	mieszkańców    19 960,2       21 497,4        25 730,2      25 798,0      26 344,7    

      

Liczba	ATM	(tys.)           63,1              64,4               66,1                68,0             69,4    

Liczba	ATM	
na	milion	mieszkańców      1 006,1         1 017,1          1 038,0           1 060,1        1 074,0    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EBC

	Przykłady	europejskich	krajowych	schematów	kartowych2.



5

Krajowe systemy kartowe w Europie

Wielka Brytania jest tym krajem, w którym najszybciej w Europie pojawiły się karty płatni-
cze. Co ważne, brytyjski rynek kartowy jest praktycznie od początku swej historii silnie zwią-
zany z rynkiem USA. Podobnie jak w USA rozwój kart płatniczych zaczął się tam od kart kre-
dytowych. Na pewno nie bez wpływu na taki stan rzeczy pozostaje fakt, tradycyjnie dobrych 
relacji polityczno-gospodarczych pomiędzy tymi dwoma krajami.  

W połowie ubiegłego stulecia powstaje w Wielkiej Brytanii pierwszy schemat kart kredyto-
wych. Tworzy go Donald McCullough, który w 1951 r., zainspirowany tym co zobaczył w USA, 
zakłada Finders Services. W 1962 w Wielkiej Brytanii pojawia się pierwszy gracz zza oceanu: 
Diners Club, rok później: American Express. W 1966 r. pojawia się Barclaycard – pierwszy 
masowy projekt kart kredytowych na Wyspach – firmowany przez jedną z czołowych bry-
tyjskich instytucji finansowych. Barclaycard to historia płatności kartowych w Wielkiej Bry-
tanii, ale ma także pewien udział w tworzeniu historii światowej. Instytucja ta, która niemal 
od początku była licencjobiorcą BankAmericard,  w 1977 r. stała się jednym z założycieli Visa 
po tym, jak Visa de facto pojawiła się na rynku po finalnym oddzieleniu od Bank of America.  
W 1990 r. wydana została pierwsza karta Barclaycard MasterCard, natomiast na współpracę 
pomiędzy Barclaycard  a American Express trzeba było sporo poczekać. Taka co-badge’owa-
na karta ukazała się w roku ubiegłym.

Barclaycard działa aktywnie w obszarze innowacji, wprowadzając na rynek brytyjski nowo-
czesne rozwiązania takie jak pierwszy na świecie bankomat, karty chipowe,  płatności mobil-
ne czy płatności contactless.

Dla konkurowania z Barclaycard powstał Access – schemat kredytowy stworzony przez na-
stępujące banki: National Westminster Bank, Midland Bank, Lloyds Bank i National and Com-
mercial Banking Group. Access wystartował także w Irlandii, za sprawą Ulster Bank. Schemat 
ten zaprzestał działalności w 1996 r., a biznes został przejęty przez MasterCard.

Karty debetowe pojawiły się w Wielkiej Brytanii w latach 80., podobnie jak to miało miejsce 
na niektórych innych rynkach europejskich, choćby w Niemczech – w wyniku ewolucji czeko-
wych kart gwarancyjnych z funkcją dostępu do bankomatów. W 1987 Barclays wydał pierw-
szą kartę debetową Connect z logo Visa.   

Część pozostałych banków poszła w ślady Barclays dołączając do wydawców debetowej Visy, 
natomiast część wybrała inne rozwiązanie – budowę własnego systemu.
W ten sposób, w 1988 r. powstał Switch. Jego założycielami były następujące banki: Midland 
Bank, National Westminster Bank i Royal Bank of Scotland. Na początku była to  - podobnie 
jak w  przypadku Barclays Connect - karta gwarancyjna dla czeków oraz karta bankomatowa.
Marka Switch stała się dla Brytyjczyków synonimem karty debetowej, a w szczytowym okre-
sie liczba kart w obiegu dochodziła do 27 mln.

W 2001 rozpoczęto rozmowy na temat przejścia kart Switch pod logo Maestro (w funkcji 
przejęcia przez MasterCard), które zaowocowały tym, że od połowy 2004 r. wydawane były 
już tylko karty z logo Maestro. Ważność ostatnich kart z logo Switch wygasła w 2007 r.
Karty te nadal de facto funkcjonowały jednak w dotychczasowym systemie aż do roku 2011,  
kiedy to UK Domestic Maestro (dawny Switch)  został w pełni dostosowany do zasad między-
narodowych Maestro. 
Oznaczało to także koniec schematu Solo, który powstał w 1997 r. jako schemat siostrza-
ny dla Switcha, w znacznej mierze jako odpowiedź na wprowadzenie przez Barclays autory-
zowanej zawsze on-line u wydawcy karty Visa Electron. Solo używał tego samego systemu 
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do procesowania transakcji co Switch, a adresowany był m.in. do klientów, którzy z różnych 
przyczyn nie kwalifikowali się do otrzymania karty Switch: nie spełniali kryterium wiekowe-
go, czy też mieli gorszą sytuację kredytową.

Niezależnie od wycofania z rynku marek krajowych schematów ciekawym zjawiskiem, któ-
re miało miejsce w pierwszej dekadzie XX w było dynamiczne zdobywanie rynku przez Visę 
kosztem MasterCarda. O ile w 2004 r. liczba kart debetowych Visa była porównywalna z licz-
bą kart debetowych Switch/Maestro, o tyle w roku 2015 już 95% rynku należało do VISY, 
podczas gdy Maestro zachowało jedynie 2% udziałów. Taka sytuacja była spowodowana  
w znacznej mierze decyzjami głównych wydawców kart, którzy uznali politykę Visy w za-
kresie IF za bardziej korzystną. Dobrym przykładem takiego stanu rzeczy jest wprowadzona  
w życie w 2010 r. decyzja HSBC o wymianie kart Maestro na Visa dla 10 mln klientów. Sta-
ło się tak pomimo głosów sprzeciwu ze strony akceptantów, dla których zwiększenie opłat IF  
w systemie oznaczało podniesienie kosztów akceptacji kart.

Warto wspomnieć, że w Wielkiej Brytanii funkcjonuje także schemat kartowy i system dedy-
kowany stricte operacjom bankomatowym. Mowa tu o systemie LINK, do którego wpięte są 
wszystkie urządzenia ATM w Wielkiej Brytanii. Obecnie jest to ponad 70 tys. bankomatów.

Brytyjski sektor bankowy rozwija także rozwiązania zmierzające do wykorzystania potencja-
łu urządzeń mobilnych, jak na przykład:
• Barclaycard Anywhere – rozwiązanie mPOS,
• Paym – platforma szybkich przelewów między kontami sparowanymi z numerami komór-

kowymi, 
• ZAPP – przygotowywane rozwiązanie, które ma umożliwić płatności mobilne bezpośred-

nio z aplikacji bankowej.

Wyspy Brytyjskie to podstawowy rynek kartowy w Europie, rynek o bogatej historii i trady-
cji osadzonej w silnym, w znacznej mierze brytyjskim, sektorze bankowym. Na rynku tym, 
niemal od początku jego istnienia, obserwować można było koegzystencję, przenikanie się, 
a wreszcie przejęcie głównych segmentów przez organizacje międzynarodowe. Wydaje się, 
że „brytyjska droga” polegała na tym, aby nie iść pod prąd światowych trendów, ale brać  
w nich aktywny udział, wykorzystując nadarzające się okazje i umiejętnie współpracować  
z organizacjami międzynarodowymi, pozostawiając jednocześnie miejsce dla lokalnych pro-
duktów niszowych.  Tradycyjnie dobre relacje polityczno-gospodarcze z USA mogły ułatwić 
ten proces. Wydaje się, że brytyjscy bankowcy uznali, iż posiadanie masowego krajowego 
schematu kartowego nie jest wartością samą w sobie. 

W sąsiadującej z Wielką Brytanią Irlandii, która jest rynkiem zdecydowanie mniejszym i rów-
nocześnie mniej „ukartowionym”, stosunkowo niedawno mogliśmy być świadkami zakończe-
nia działalności innego krajowego schematu kartowego. Mowa tu o schemacie Laser wpro-
wadzonym na rynek w 1996 r., który to schemat obejmował funkcjonalność karty debetowej 
z możliwością realizacji transakcji autoryzowanych telefonicznie oraz w internecie.
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Tabela: Wybrane wskaźniki dla rynku irlandzkiego

Wskaźnik 2010 2011 2012 2013 2014

PKB (mld EUR)       166,16          173,94           174,85            179,45         189,05    

Ludność	(mln)           4,56              4,58               4,59                4,60             4,61    

PKB	per	capita	(tys.	EUR)         36,44            37,98             38,09              39,01           41,01    

      

Liczba	wydanych	kart	(mln)             5,6                5,9                 6,0                  6,2               6,2    

W	tym	z	funkcją	debetową             3,4                3,8                 4,0                  4,2               4,4    

Liczba	wydanych	kart	per	capita             1,2                1,3                 1,3                  1,4               1,3    

      

Liczba	transakcji	kartowych	
per	capita           69,2              74,1               89,2                94,8             94,2    

Wartość	transakcji	kartowych
per	capita	(tys.	EUR)             5,0                5,2                 5,7                  6,0               5,3    

      

Wartość	transakcji	kartowych	
do PKB (%)         13,71            13,55             14,83              15,40           13,02    

      

Liczba	terminali	POS	(tys.)           80,0            153,1             152,1              154,2             40,8    

Liczba	terminali	POS	
na milion mieszk.    17 543,9       33 430,1        33 146,0         33 513,0        8 841,6    

      

Liczba	ATM	(tys.)             3,3                3,2                 3,1                  3,1               2,6    

Liczba	ATM	
na	milion	mieszkańców         717,1            696,5             666,7              667,4           570,5    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EBC

W 2005 r. pojawiły się karty co-badgeowane Laser/Maestro, które były kartami chipowymi  
z podwójnym oprogramowaniem. Według niektórych źródeł karty te były dość problema-
tyczne w użyciu, szczególnie przy płatnościach on-line. W 2007 r. pierwszy z banków wyda-
jących do tej pory karty Laser, ogłosił, że przechodzi na wydawnictwo instrumentów Visy.  
W jego ślad poszli inni wydawcy irlandzcy, a „światło zgasił” w 2013 r. AIB, który jako ostat-
ni wymienił 1,4 mln kart Laser na karty z logo Visa. Laser zakończył działalność w lutym 2014 r. 
Una Dillon z organizacji zarządzającej schematem, podsumowała proces odchodzenia kolej-
nych banków następująco: „Jesteśmy	niewielkim,	niskokosztowym	schematem	 i	 jest	nam	
ciężko	podołać	finansowaniu	branżowych	innowacji.”

2.2.	Francja
Francja jest kolejnym przykładem silnej europejskiej gospodarki o długiej i bogatej tradycji, 
która wykształciła jeden z najbardziej dojrzałych rynków płatności, zarówno pod względem 
poziomu integracji, wdrażanych technologii jak i stopnia penetracji rynku.

Udział płatności kartowych w wydatkach francuskich gospodarstw domowych wynosi  
ok. 37% (przy średniej unijnej na poziomie ok 28%).
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Tabela: Wybrane wskaźniki dla rynku francuskiego

Wskaźnik 2010 2011 2012 2013 2014

PKB (mld EUR)      1 998,48      2 059,28          2 086,93        2 116,57          2 132,45    

Ludność	(mln)           64,97           65,29               65,60             65,88               66,17    

PKB	per	capita	(tys.	EUR)           30,76           31,54               31,81             32,13               32,23    

      

Liczba	wydanych	kart	(mln)             84,9             83,0                 82,3               82,2                 81,0    

W	tym	z	funkcją	debetową             71,1             69,1                 80,1               80,1                 41,8    

Liczba	wydanych	kart	
per	capita               1,3               1,3                    1,3                 1,2                   1,2    

      

Liczba	 transakcji	 kartowych	
per	capita           113,8           121,2               129,2             136,1               142,6    

Wartość	 transakcji	 kartowych	
per	capita               5,6               6,0                    6,4                 6,7                   6,7    

      

Wartość	 transakcji	 kartowych	
do PKB (%)           18,17           19,11               20,20             20,71               20,79    

      

Liczba	terminali	POS	(tys.)        1 426,7        1 443,7             1 400,0          1 344,4            1 607,1    

Liczba	terminali	POS	
na milion mieszk.      21 959,5      22 112,6          21 341,5        20 406,8          24 286,7    

      

Liczba	ATM	(tys.)             56,2             58,2                 58,5               58,6               114,9    

Liczba	ATM	
na	milion	mieszkańców           865,6           890,9               892,4             890,1            1 736,0    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EBC

Pierwszymi kartami wydanymi we Francji na początku lat 60. były karty organizacji American 
Express i Diners Club. Dynamiczny rozwój tego rynku rozpoczął się jednak w 1971 r., kiedy to 
powstał krajowy schemat karty debetowej  - Carte Bleue. Założyło go 5 francuskich banków, 
w tym Societe Generale i  BNP. Carte Bleue służyła do transakcji krajowych. Od 1973 r. nato-
miast można było otrzymać kartę Carte Bleue International (od 1976 – Carte Bleue Visa, jako 
że Carte Bleue stała się członkiem tej organizacji) umożliwiającą wykonywanie transakcji tak-
że poza granicami Francji. 
Jako ciekawostkę można podać fakt, iż to właśnie we Francji została po raz pierwszy na maso-
wą skalę wprowadzona do użytku karta inteligentna z chipem: w 1983 r. pojawiła się Telecar-
te - karta płatnicza, ale do użytku w automatach telefonicznych. Dopiero później, na począt-
ku lat 90., rozwiązanie to zostało wprowadzone w debetowych kartach Carte Bleue. Było to 
tym samym pierwsze masowe wdrożenie inteligentnej karty w sektorze płatności kartowych.
Z czasem, system Carte Bleue został operacyjnie włączony do systemu Groupement des Car-
tes Bancaires (CB). Marka  Carte Bleue zniknęła natomiast z rynku kartowego w 2010 r. – po 
tym, jak schemat został włączony do Visa Europe jako Visa Europe France – i aktualnie pozo-
staje obecna jedynie w świecie wirtualnym, jako e-Carte Bleue Visa.  Specyficzne dla sche-
matu Carte Bleue było to, iż transakcja nie wymagała onlinowej weryfikacji salda rachunku 
posiadacza, co oznaczało, że miała ona cechy karty kredytowej.
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Groupement des Cartes Bancaires (CB) zostało stworzone – jako sieć międzybankowa łączą-
ca bankomaty i terminale POS – w 1984 r. przez banki-założycieli Carte Bleue, oraz Credit 
Agricole i Credit Mutuel. Celem tej inicjatywy była budowa powszechnego i zunifikowanego 
systemu dla działających w kraju schematów kartowych oraz sieci bankomatów, w oparciu 
o efektywną technicznie i kosztowo infrastrukturę. Założeniem było, by koszty poszczegól-
nych instrumentów były ściśle uzależnione od ich funkcjonalności i związanego z nimi ryzyka. 
Obecnie sieć tej organizacji, skupiającej 130 podmiotów, liczy ponad 58 tys. bankomatów 
i umożliwia akceptację kart u  1,3 mln. merchantów. W obiegu jest niemal 63 mln kart.  
W 2014 r. w ramach CB zrealizowano 11 mld. transakcji o łącznej wartości 545 mld EUR.  
Z tego jedynie niecałe 0,5 mld transakcji na sumę ponad 23 mld EUR poza granicami Francji.
Silna pozycja CB wraz z bogatym doświadczeniem technicznym, były bez wątpienia jedny-
mi z powodów, dla których Francja relatywnie szybko przeprowadziła migrację do standardu 
EMV: wszystkie francuskie karty są zgodne z tym standardem już od 2007 r.

CB działa jako Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) na podstawie roz-
porządzenia Rady Wspólnot Europejskich (obecnie: Rada Unii Europejskiej) nr 2137/85. Or-
ganizacja ta jest właścicielem holdingu CB Investissement, w którego skład wchodzą m.in. 
następujące podmioty:
• ELITT (EuroLab for International Transaction Technologies) – zajmuje się badaniami i roz-

wojem w zakresie rozwiązań kartowych w obszarze płatności, transportu, zdrowia i iden-
tyfiakcji,

• PayCert – jednostka certyfikująca systemy i urządzenia wykorzystywane w obszarze płat-
ności elektronicznych,

• SER2S – (Société d’Exploitation de Réseaux et de Services Sécurisés) –  projektuje, budu-
je i zarządza sieciami bezpiecznymi do przesyłu i procesowania danych, w szczególności  
w obszarze płatności elektronicznych. Liczba transakcji w sieci E-rsb zarządzanej przez 
SER2S dochodzi do 21 mln dziennie.

CB zarządza całością systemu, w tym strukturą i poziomem opłat, regułami zawierania umów 
acquiringowych oraz poziomem wspólnych nakładów na rozwój systemu. 
Obecnie zdecydowana większość kart we Francji wydawana jest w systemie CB, ale w bran-
dach organizacji międzynarodowych. „Łącznikami” pomiędzy CB, a tymi organizacjami są 
Visa Europe France i MasterCard France.

Na rynku francuskim funkcjonują także inne rozwiązania płatnicze wykorzystujące karty.  
W systemach tych wydawcami są m.in. instytucje kredytowe, takie jak Aurore (wydaje kar-
ty poza systemem CB), Cofidis, Cofinoga, Franfinance.  Karty te mają jednak zdecydowanie 
ograniczony zasięg jeżeli chodzi o akceptację, np. karty Cofinoga są akceptowane w 10 tys. 
punktów naziemnych i u 60 sprzedawców on-line.
Pewną popularnością cieszą się również karty przedpłacone, np. system Moneo, który od 
2012 r. jest także dostępny w formie aplikacji mobilnej.

Rynek francuski posiada swoją specyfikę, która polega na tym, że z jednej strony istnieje lokal-
ny system, o ściśle ustalonych zasadach gry (CB), w którym uczestniczą praktycznie wszystkie 
podmioty, stanowiący szkielet systemu, a z drugiej: różnorodność schematów z międzynaro-
dowymi na czele. Wydaje się, że Francuzi postawili bardziej na ideę „interbancarité” – „mię-
dzybankowości”, czyli integracji i interoperacyjności infrastruktury i ramowych zasad, niż na 
kwestię „krajowości” schematu. W tym sensie jest to model przypominający ideę SEPA, dla 
której ważniejsze jest stworzenie wspólnej, rozbudowanej sieci łączącej wszystkich interesa-
riuszy w ramach ustalonych zasad, niż kwestia „brandów” i ich przynależności.  
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2.3.	Niemcy	
Niemcy to dojrzały rynek finansowy ze swoją specyfiką, którą kształtowała w znacznej mie-
rze tradycja narodowa na przestrzeni dziesięcioleci. Pomimo relatywnie długiej historii ob-
rotu bezgotówkowego, w tym także kartowego, społeczeństwo niemieckie nadal w znacz-
nej mierze pozostaje przywiązane do gotówki. Gotówką regulowane jest ok. 60% transakcji.

Tabela: Wybrane wskaźniki dla rynku niemieckiego

Wskaźnik 2010 2011 2012 2013 2014

PKB (mld EUR)      2 580,06      2 703,12         2 754,86        2 820,82         2 915,65    

Ludność	(mln)           81,76           81,78              81,92             82,10               82,36    

PKB	per	capita	(tys.	EUR)           31,56           33,05             33,63             34,36               35,40    

      

Liczba	wydanych	kart	(mln)           127,8           130,1              133,2             133,9              134,0    

W	tym	z	funkcją	debetową           102,4           104,0              105,6             105,2              102,8    

Liczba	wydanych	kart	per	capita               1,6               1,6                   1,6                 1,6                   1,6    

      

Liczba	transakcji	
kartowych	per	capita             32,8             36,0                38,9               44,7                40,5    

Wartość	transakcji	kartowych	
per	capita	(tys.	EUR)               2,1               2,3                   2,4                 2,7                   3,1    

      

Wartość	transakcji	kartowych	
do PKB (%)             6,55             6,91                7,20               7,93                8,82    

      

Liczba	terminali	POS	(tys.)           678,2           710,9              720,0             743,6              881,2    

Liczba	terminali	POS	
na milion mieszk.        8 294,8        8 693,0       8 789,1          9 057,5     10 699,1    

      

Liczba	ATM	(tys.)             82,5             84,1                82,6               82,8                85,4    

Liczba	ATM	
na	milion	mieszkańców        1 008,8        1 028,4           1 008,4          1 009,0           1 037,2    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EBC

Infrastruktura systemu płatności kartowych w Niemczech jest relatywnie rozproszona. Ry-
nek ten tworzy m.in. ponad 30 wydawców kart, 16 aktywnych agentów rozliczeniowych oraz 
8 procesorów kartowych. 

W przypadku schematów kartowych rynek niemiecki jest jednak wyjątkowo skoncentrowa-
ny. System detalicznych płatności bezgotówkowych w Niemczech opiera się w głównej mie-
rze na funkcjonowaniu własnego, krajowego systemu: Girocard. System ten to z jednej stro-
ny sieć łącząca niemal wszystkie bankomaty w kraju, z drugiej – schemat kart debetowych 
obejmujący praktycznie wszystkie niemieckie banki. Karty tego schematu są najczęściej co-
badge’owane z wiodącymi schematami międzynarodowymi dla umożliwienia ich posiada-
czom dokonywania transakcji poza granicami Niemiec. Jest to głównie Maestro oraz V PAY, 
aczkolwiek wprowadzane są też inne rozwiązania, np. w 2013 rozpoczął się pilotaż co-bad-
gingu z JCB. W 2012 r. niemal 86% wolumenu transakcji kartowych na rynku niemieckim było 
realizowanych kartami Girocard.
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Schemat Girocard zarządzany jest przez centralną organizację niemieckiego sektora banko-
wego: Deutsche Kreditwirtschaft (DK), przekształconą z Zentraler Kreditausschuss (ZKA), któ-
rej tradycje sięgają 1932 r. Imponujący jest fakt, że DK reprezentuje ponad 2300 instytucji  
finansowych.

W przypadku początków Girocard mamy do czynienia z ciekawym zjawiskiem, które można 
nazwać „odmiędzynarodowianiem”. Otóż w krajach niemieckojęzycznych, głównie w Niem-
czech oraz Austrii, dużą popularność zyskał system akceptowanego międzynarodowo czeku 
Eurocheque, stworzony przez 14 europejskich banków w 1969 r. Był on w Niemczech trak-
towany praktycznie jak system krajowy, a towarzysząca mu karta gwarancyjna była wyda-
wana z funkcją karty bankomatowej pozwalającej na korzystanie z sieci łączącej praktycznie 
wszystkie niemieckie urządzenia ATM. W 1991 r. system ten został rozbudowany o schemat 
karty debetowej. Nie został jednak stworzony odrębny brand i karty te były znane jako kar-
ta Eurocheque (niem: Euroscheck-Karte). Po tym , jak system Eurocheque przestał funkcjo-
nować, niemieckie banki nadal wykorzystywały charakterystyczne logo EC, z tym, że rozwija-
ły go już jako „Electronic Cash”, a karta nazywana była po prostu EC-Karte.  Nazwa Girocard 
została wprowadzona dopiero w 2007 r. i odnosi się zarówno do schematu kartowego jak  
i sieci bankomatów.

Girocard to system stricte debetowy, oparty na chipowych kartach inteligentnych. System ob-
sługuje ok. 750 tys. terminali POS i ponad 60 tys. bankomatów. W obiegu znajduje się ok. 100 
mln kart, a w 2014 r. system obsłużył 4,7 mld transakcji na łączną kwotę 485 mld EUR.
System Girocard posiada także funkcjonalność e-portmonetki: GeldKarte. Funkcjonalność ta 
pozwala na przechowywanie na karcie elektronicznego pieniądza do kwoty 200 EUR i posługi-
wania się nim w trybie off-line. Rozwiązanie to jest stosowane zwłaszcza w automatach ven-
dingowych. Ciekawostką jest fakt, że GeldKarte posiada zakodowaną datę urodzin jej posiada-
cza, co pozwala na weryfikację wieku kupującego np. w automatach do sprzedaży papierosów.  
System pozwala także na implementację na kartach wielu nowoczesnych funkcjonalności jak 
np:  przechowywanie podpisu elektronicznego, funkcjonalność karty dostępowej, funkcje lo-
jalnościowe, przechowywanie e-biletów. System ma także wdrożoną funkcjonalność płatno-
ści bezstykowej – girogo.

Jakkolwiek mocna nie byłaby pozycja Girocard na rynku niemieckim, należy mieć świado-
mość, że kraj ten nie należy do czołówki jeżeli chodzi o korzystanie z płatności kartowych. Ry-
nek niemiecki w skali europejskiej charakteryzuje się natomiast najwyższym udziałem trans-
akcji z wykorzystaniem polecenia zapłaty. Tego rodzaju płatności mają ponad 48% udziału. 
Charakterystyczną cechą rynku niemieckiego jest to, że jako lokalna „konkurencja” dla kart, 
występuje tam system elektronicznego polecenia zapłaty ELV. Korzenie tego systemu sięgają 
czasów, kiedy niemiecki sektor bankowy nie był zainteresowany, pomimo nacisków ze stro-
ny detalistów, odejściem od mało wygodnego systemu czekowego. 
Co ciekawe, system ten wykorzystuje kartę debetową dla inicjacji transakcji i identyfikacji 
klienta w procesie płatności.

Istotnym elementem krajobrazu rynku niemieckiego jest to, że schematy i systemy krajowe 
są zdecydowanie tańsze dla akceptantów w porównaniu do schematów międzynarodowych.  
Taka sytuacja jest wspierana przez niemiecki urząd antymonopolowy (Budeskartellamt) mo-
tywowany przez silne organizacje detalistów i konsumentów, które dbają o to, aby na rynku  
nie doszło do windowania opłat typu IF/MIF, zwłaszcza dla kart debetowych.
Podsumowując, rynek niemiecki to przypadek sytuacji, gdzie lokalny, silny sektor bankowy 
pozostający w rękach niemieckich, wykształcił kompletny, nowoczesny – oparty na zastoso-
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waniu inteligentnej karty chipowej – krajowy system płatności pokrywający w pełni lokalne 
potrzeby, a jednocześnie spełniający wymagania SEPA. Nie można też zapominać, że system 
ten korzysta ze wsparcia czynników rządowych, zarówno na rynku wewnętrznym jak i w ska-
li europejskiej. Niemcy są wiodącą siłą polityczną i gospodarczą w Europie, a ich instytucje  
i organizacje posiadają ogromny wpływ w zakresie kształtowania rozwiązań w skali europej-
skiej. Dobrym przykładem jest tu doprowadzenie do sytuacji, kiedy to system ELV może ope-
rować do 2016 r. pomimo formalnej niezgodności ze standardem SEPA dla polecenia zapłaty.
Utrzymanie tanich – z punktu widzenia akceptantów i konsumentów – rozwiązań debeto-
wych, jest mocno wspierane przez silne organizacje detalistów i konsumentów. Powodu-
je to, że mimo podejmowanych wysiłków, organizacje międzynarodowe nie „zawojowały” 
tego rynku.

2.4. Dania 
Dania jest jednym z najbardziej „ukartowionych” państw Unii, przede wszystkim pod wzglę-
dem powszechności i intensywności wykorzystania tej formy płatności. Ciekawostką może 
być fakt, że w Danii rozważa się wprowadzenie rozwiązania pozwalającego akceptantom na 
rezygnację z przyjmowania płatności w gotówce, co w oczywisty sposób przyczyniłoby się do 
dalszego rozwoju branży płatności elektronicznych.

Tabela: Wybrane wskaźniki dla rynku duńskiego

Wskaźnik 2010 2011 2012 2013 2014

PKB (mld EUR)       241,52          246,07           250,79            252,94         257,75    

Ludność	(mln)           5,55              5,57               5,59                5,61             5,64    

PKB	per	capita	(tys.	EUR)         43,52            44,18             44,86              45,09           45,70    

      

Liczba	wydanych	kart	(mln)             8,0                8,1                 8,3                  8,4               8,9    

W	tym	z	funkcją	debetową             6,0                6,1                 6,5                  6,7               7,1    

Liczba	wydanych	kart	
per	capita             1,4                1,5                 1,5                  1,5               1,6    

      

Liczba	transakcji	kartowych
per	capita         188,9            205,7             223,7              243,0           268,7    

Wartość	 transakcji	 kartowych	
per	capita	(tys.	EUR)             8,5                8,9                 9,5                  9,8             10,4    

      

Wartość	 transakcji	 kartowych	
do PKB (%)         19,56            20,23             21,09              21,80           22,81    

      

Liczba	terminali	POS	(tys.)         110,4            125,5             132,2              145,0           139,2    

Liczba	terminali	POS	
na milion mieszk.    19 890,1       22 522,4        23 649,4         25 843,1      24 687,9    

      

Liczba	ATM	(tys.)             2,9                2,8                 2,7                  2,6               2,5    

Liczba	ATM	
na	milion	mieszkańców         517,1            502,7             484,8              465,2           448,6    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EBC
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Początki duńskiego systemu płatności bezgotówkowych sięgają lat 60., kiedy to banki przy-
stąpiły do działań zmierzających do rozwoju wspólnej infrastruktury w tym obszarze. 

W latach 70. Dania przeżywała dynamiczny rozwój rynku płatności z lawinowo wzrastającą 
liczbą czeków i problemami z ich rozliczaniem. Rynkiem zaczęły się też interesować między-
narodowe organizacje płatnicze.

W odpowiedzi na te wyzwania duńskie banki postanowiły stworzyć własny system debeto-
wych kart płatniczych.  Pierwsza karta Dankort została wydana we wrześniu 1983 r. Począt-
kowo system opierał się na manualnych imprinterach, a dopiero w 1985 r. wprowadzono 
rozwiązania elektroniczne. Od 2004 r. karty tego systemu wydawane są w technologii chi-
powej. W związku z potrzebą sfinansowania kosztów tej operacji, na akceptantów zosta-
ła nałożona opłata (przedtem za akceptację Dankort nie pobierano opłat). Karty Dankort są  
w większości (prawie 90%) co-badge’owane z Visą dla zapewnienia ich międzynarodowej  
akceptacji.

Do 2005 r. Dankort był zarządzany przez firmę o tej  samej nazwie, której właścicielem był 
PBS (obecnie Nets), następnie PBS inkorporował funkcje zarządzania schematem do swo-
ich struktur.

Uważa się, że kluczem do sukcesu Dankort, jest powszechność systemu oraz relatywnie ni-
skie koszty korzystania i akceptacji. Koszty i opłaty w systemie pozostają zresztą pod nadzo-
rem duńskiego urzędu antymonopolowego, który cyklicznie weryfikuje, czy pobierane opła-
ty są adekwatne do ponoszonych kosztów utrzymania systemu. Niemniej wydaje się, że na 
pozycję Dankort wpłynęły także inne czynniki. Do pewnego momentu prawo duńskie różni-
cowało na przykład koszty akceptacji różnych rodzajów kart. Najbardziej kosztowna była ak-
ceptacja kart wydanych poza granicami Danii, co powodowało, że wielu akceptantów ich nie 
honorowało.

Warto nadmienić, że niezależnie od dominującej roli Dankort, w Danii coraz bardziej rozpo-
wszechnione jest wydawnictwo kart schematów międzynarodowych.  Już od 2009 r. w ob-
rocie jest więcej kart Visa i MasterCard niż Dankort i Dankort/Visa. Jednym z przyczyn tego 
zjawiska może być fakt, że karty Dankort nie są dostępne dla młodych osób poniżej 18-tego 
roku życia. Dodatkowo banki chcą mieć możliwość różnicowania swojej oferty dla konkuro-
wania między sobą. Choć nadal ponad 80% transakcji kartowych w Danii realizowanych jest 
przy pomocy Dankort, to dynamika wzrostu liczby transakcji realizowanych kartami syste-
mów międzynarodowych wydanych w Danii jest wyższa niż dynamika przyrostu liczby trans-
akcji Dankort. Systematycznie powiększa się także sieć punktów akceptujących karty mię-
dzynarodowe.
W ostatnim czasie obserwujemy w Danii także rozwój konceptów płatności mobilnych takich 
jak: MobilePay, Swipp czy MEEWallet.

Natomiast	warto	zaznaczyć,	że	Dankort	nie	wprowadził	jeszcze	do	szerokiego	użycia	kart	
bezstykowych.
Dania jest przykładem rynku, na którym wspólne wysiłki sektora bankowego współpracują-
cego z innymi interesariuszami, w tym agendami rządowymi, doprowadziły do dynamiczne-
go rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w oparciu o centralny system krajowy. Widać 
tu pewne analogie do sytuacji, którą obserwujemy np. w Portugalii.
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2.5. Holandia i Belgia
W sercu „starej” Europy, w dwóch sąsiadujących państwach możemy obserwować dwa róż-
ne podejścia do funkcjonowania krajowych schematów kartowych. Holenderski sektor ban-
kowy zdecydował o zaprzestaniu funkcjonowania krajowego schematu PIN, natomiast Bel-
gowie utrzymują i rozwijają swoje lokalne rozwiązanie: Bancontact/Mister Cash.

Tabela: Wybrane wskaźniki dla rynku holenderskiego

Wskaźnik 2010 2011 2012 2013 2014

PKB (mld EUR)       631,51          642,93           645,16            650,86         662,77    

Ludność	(mln)         16,61            16,69             16,75              16,80           16,86    

PKB	per	capita	(tys.	EUR)         38,02            38,52             38,52              38,74           39,31    

      

Liczba	wydanych	kart	(mln)           30,3              30,5               30,5                30,5             32,0    

W	tym	z	funkcją	debetową           24,4              24,4               24,7                24,5             25,6    

Liczba	wydanych	kart	per	capita             1,8                1,8                 1,8                  1,8               1,9    

      

Liczba	transakcji	
kartowych	per	capita         138,8            146,4             157,8              171,8           187,9    

Wartość	transakcji	kartowych	
per	capita	(tys.	EUR)             5,7                5,8                 5,9                  6,1               6,5    

      

Wartość	transakcji	kartowych	
do PKB (%)         14,90            14,98             15,31              15,84           16,52    

      

Liczba	terminali	POS	(tys.)         258,6            279,6             267,6              249,2           282,6    

Liczba	terminali	POS	
na milion mieszk.    15 568,3       16 753,1        15 974,3         14 832,7      16 759,2    

      

Liczba	ATM	(tys.)             7,9                7,8                 7,6                  7,4               7,2    

Liczba	ATM	
na	milion	mieszkańców         476,8            467,3             451,9              439,3           425,3    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EBC

W Holandii funkcjonował, od 1990 r., relatywnie rozbudowany układ krajowych rozwiązań płat-
niczych zarządzanych przez organizację bankową Currence (banki-założyciele to: ABN AMRO, 
Rabobank, ING Groep, Fortis, SNS Bank, BNG, Friesland Bank i Van Lanschot). Należały do nich:
• PIN – krajowy schemat kart debetowych,
• Chipknip – system elektronicznej portmonetki,
• iDEAL – system płatności dedykowany dla e-commerce.
Na rynku utrzymał się de facto jedynie system iDEAL, który jest preferowaną przez klientów 
holenderskich metodą płatności on-line (54% udziału w 2014 r.).

Holenderskie banki uznały, że pomimo 2 mld. transakcji rocznie i stałego rozwoju, krajowy 
rynek jest zbyt mały, aby sfinansować niezbędne zmiany w zakresie technologii i infrastruk-
tury, w tym te dotykające kwestii kluczowej dla branży, czyli bezpieczeństwa. W związku  
z tym podjęły decyzję, o przejściu do wydawnictwa kart w ramach dwóch wiodących sche-
matów międzynarodowych.
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Dla zneutralizowania obaw innych interesariuszy, zwłaszcza akceptantów, ustalono prefe-
rencyjne warunki współpracy ze schematami międzynarodowymi, np. utrzymanie przez pięć 
lat dotychczasowych stawek, preferencyjny program wymiany terminali.  Uzyskanie w 2009 r. 
„zielonego światła” ze strony akceptantów, pozwoliło bankom na rozpoczęcie procesu mi-
gracji. W latach 2010-2012 dokonano wymiany 25 mln kart oraz 280 tys. terminali wraz z to-
warzyszącymi umowami. Schemat PIN zakończył swój rynkowy żywot na początku 2012 r.

Odmienną drogę wybrał belgijski sektor bankowy, który od roku 1989 prowadzi krajowy sys-
tem karty debetowej Bancontact/Mister Cash.

Tabela: Wybrane wskaźniki dla rynku belgijskiego

Wskaźnik 2010 2011 2012 2013 2014

PKB (mld EUR)       365,10          379,11           387,42            392,70         400,64    

Ludność	(mln)         10,88            10,98             11,05              11,11           11,16    

PKB	per	capita	(tys.	EUR)         33,56            34,53             35,06              35,35           35,90    

      

Liczba	wydanych	kart	(mln)           19,4              20,0               20,6                20,0             21,9    

W	tym	z	funkcją	debetową           15,1              15,7               16,2                15,7             16,2    

Liczba	wydanych	kart	per	capita             1,8                1,8                 1,9                  1,8               2,0    

      

Liczba	transakcji	kartowych	
per	capita           98,0            105,2             111,0              120,0           135,2    

Wartość	transakcji	kartowych	
per	capita	(tys.	EUR)             5,4                5,8                 6,1                  6,4               6,6    

      

Wartość	transakcji	kartowych	
do PKB (%)         16,09            16,70             17,27              18,21           18,40    

      

Liczba	terminali	POS	(tys.)         138,3            140,9             136,3     -        183,2    

Liczba	terminali	POS	
na milion mieszk.    12 707,7       12 835,2        12 330,3    -   16 416,7    

      

Liczba	ATM	(tys.)           15,6              15,8               15,7                14,9             10,0    

Liczba	ATM	
na	milion	mieszkańców      1 432,0         1 436,2          1 417,2           1 337,5           897,0    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EBC

W 2010 roku, gdy w sąsiedniej Holandii przystąpiono do procesu migracji do systemów mię-
dzynarodowych, Belgowie  przeanalizowali perspektywy  dalszego funkcjonowania schema-
tu, w tym dostosowania go do wymagań SEPA. Kwestia ta została skonsultowana w gronie 
interesariuszy schematu – wydawców, acquirerów i akceptantów – i następnie, na począt-
ku 2011 r., podjęto decyzję o dalszym funkcjonowaniu schematu oraz – co logiczne – o prze-
prowadzeniu procesu dostosowawczego do nowych wymagań europejskich zdefiniowanych  
w ramach SEPA.  Warto nadmienić, że skala operacji była praktycznie o połowę mniejsza (ok. 
1 mld operacji rocznie) niż w przypadku krajowego systemu holenderskiego. Nie bez znacze-
nia pozostawał z pewnością fakt, że karty schematu były od początku oparte na technologii 
chipowej, równoważnej w zakresie bezpieczeństwa – wg deklaracji kierownictwa schema-
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tu – ze standardem EMV. Zmiany obejmowały natomiast otwarcie systemu na nowych gra-
czy, w tym odejście od jednego procesora.
Warto też zauważyć, że Belgia ma bogate tradycje jeżeli chodzi o automatyzację międzyban-
kowych procesów rozliczeniowych. Intensywne prace w tym zakresie ruszyły już na począt-
ku lat 70., a w 1974 r. powstało CEC (Centre for Exchange and Clearing) i nastąpiło faktyczne 
zautomatyzowanie w tym zakresie. System ten był następnie rozwijany, m.in. poprzez syste-
matyczne wprowadzanie jego coraz nowocześniejszych wersji. Można przypuszczać, że mia-
ło to pewien wpływ na poziom zaawansowania systemu, który mógł się przekładać na jego 
podatność na zmiany.

Porównując te dwa przypadki sąsiadujących rynków o zbliżonych wielkościach i potencja-
łach, widzimy, jak diametralnie różne decyzje mogą być podejmowane w zakresie systemów 
płatności kartowych.

2.6. Hiszpania i Portugalia
W Hiszpanii i Portugalii, krajach Półwyspu Iberyjskiego także rozwinęły się i są utrzymywa-
ne lokalne systemy płatności kartowych. Jednak pomimo geograficznej bliskości tych ryn-
ków, wiele je różni.

Tabela: Wybrane wskaźniki dla rynku hiszpańskiego

Wskaźnik 2010 2011 2012 2013 2014

PKB (mld EUR)      1 080,91      1 070,41         1 042,87        1 031,27        1 041,16    

Ludność	(mln)           46,56           46,74              46,77             46,59              46,46    

PKB	per	capita	(tys.	EUR)           23,22           22,90              22,30             22,14              22,41    

      

Liczba	wydanych	kart	(mln)             71,6             69,0                68,8               69,7                68,0    

W	tym	z	funkcją	debetową             28,6             27,1                27,5               26,5                24,4    

Liczba	wydanych	kart	
per	capita               1,5               1,5                   1,5                 1,5                  1,5    

      

Liczba	transakcji	kartowych
per	capita             49,1             51,1                51,7               53,6                59,4    

Wartość	transakcji	kartowych
per	capita               2,2               2,3                   2,3                 2,3                  2,6    

      

Wartość	 transakcji	 kartowych	
do PKB (%)             9,59           10,02              10,23             10,54              11,71    

      

Liczba	terminali	POS	(tys.)        1 389,0        1 362,8           1 316,3          1 125,1          1 224,1    

Liczba	terminali	POS	
na milion mieszk.      29 833,1      29 157,5         28 143,3        24 147,9        26 347,6    

      

Liczba	ATM	(tys.)             59,3             57,2                56,3               52,2                50,5    

Liczba	ATM	
na	milion	mieszkańców        1 272,8        1 224,6           1 202,9          1 120,8          1 085,9    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EBC
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Hiszpania, pomimo relatywnie rozbudowanej infrastruktury i wydawnictwa, jest rynkiem, na 
którym płatności kartowe nie są tak popularne, jak choćby właśnie w Portugalii. Udział płat-
ności kartowych w wydatkach hiszpańskich gospodarstw domowych wynosi ok. 19 % (przy 
średniej unijnej na poziomie ok 28%). Pod tym względem Hiszpania „odstaje” in minus od 
europejskich liderów.

Hiszpania jest jednak jednym z ciekawszych rynków jeżeli chodzi o płatności elektroniczne,  
w tym kartowe. Główną cechą wyróżniającą tego rynku jest jego relatywne rozproszenie.  
W Hiszpanii mamy 30 głównych wydawców oraz około 20 głównych agentów rozliczeniowych. 
W kraju tym funkcjonują także aż 3 lokalne schematy wydające popularne karty debetowe:
• ServiRed,
• Sistema 4B,
• Euro 6000.
• 
Oznacza to, że jest to jeden z nielicznych przykładów rynku, na którym krajowe schematy 
konkurują nie tylko z organizacjami międzynarodowymi, ale także pomiędzy sobą.

ServiRed
ServiRed to wiodący schemat kartowy w Hiszpanii. System, stworzony w roku 1979, skupia 
obecnie 93 członków, z których 73 to udziałowcy.  Wśród uczestników systemu znajdują się 
także banki zagraniczne operujące na terenie Hiszpanii takie jak Barclays czy Deutsche Bank.

Podstawowe liczby charakteryzujące ten system:
• 40 milionów wydanych kart (23 mln debetowych i 17 mln kredytowych),
• 946 tys. akceptantów,
• 34 tys. bankomatów.
W 2014 r. ServiRed szczycił się ok 64% udziałem w rynku płatności kartowych oraz 62% w za-
kresie operacji bankomatowych w Hiszpanii. 

Posiadacze kart tego systemu dokonali w 2014 r. ponad 1,7 mld operacji zakupowych, pła-
cąc w sumie kwotę niemal 78 mld EUR. Mimo, że kart debetowych jest znacznie więcej niż 
kredytowych, klienci płacący kartami ServiRed wydają więcej regulując należności za zaku-
py kartami kredytowymi (52% wolumenu zakupowego). Należy się jednak spodziewać, że 
wkrótce ta proporcja ulegnie zmianie, jako, że tempo przyrostu jest znacznie wyższe w ob-
szarze kart debetowych (18%) niż w obszarze kart kredytowych (jedynie 0,8%).
Schemat ServiRed jest formalnie oddzielony od części processingowej. Dawna część proces-
singowa systemu – SERMEPA – połączona z częścią processingową Sistema 4B, tworzy obec-
nie RedSys.

Karty wydawane w ramach tego systemu są co-badgeowane z Visą lub MasterCardem dla 
zapewnienia ich akceptacji międzynarodowej. Schemat współpracuje także z innymi wiodą-
cymi graczami światowymi, takimi jak American Express, Diners Club, JCB czy – ostatnio – 
UnionPay) w celu zapewnienia wzajemności w akceptacji swoich instrumentów.

ServiRed jest podmiotem aktywnym, działa nie tylko „w tle”, ale także podejmuje działania 
rozwojowe, wprowadzając na rynek nowe rozwiązania wykraczające poza ramy standardo-
wego zarządzania schematem. 
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Sistema	4B
Sistema 4B, drugi co do wielkości schemat krajowy w Hiszpanii, został stworzony w 1974 r. 
przez hiszpańskie banki: Banco Central, Hispano Americano, Banco Español de Crédito i Ban-
co Santander. Inicjatywa miała na celu budowę międzybankowego komputerowego systemu 
rozliczeń transakcji.

Do Sistema 4B przyłączały się kolejne instytucje finansowe, następowały też zmiany własno-
ściowe w gronie założycieli i obecnie system tworzy 19 podmiotów. Największym udziałow-
cem jest Grupa Santander. 

Do 2008 r. Sistema 4B obejmowała zarówno funkcje zarządcze schematu jak i procesowanie 
transakcji. W roku 2008 nastąpiło wydzielenie obszaru processingu do nowopowstałej spół-
ki Redes y Procesos, która odpowiadała za wszelkie aspekty techniczne związane z rozlicza-
niem transakcji. Redes y Procesos, po połączeniu z SERMEPA funkcjonuje na rynku jako Red-
Sys. Sistema  4B  natomiast odpowiada za zarządzanie schematem i jest właścicielem bran-
du, a także licencji Visa i MasterCard. Podział ten wynikał m.in. z chęci dostosowania się do 
wymagań SEPA, które zakładają m.in. konieczność rozdziału funkcji zarządczych (schemat) 
od aspektów technicznych (procesowanie).

Obecnie system ten to:
• 20 milionów kart w obiegu,
• sieć niemal 13 tys. bankomatów,
• niemal 456 tys. obsługiwanych detalistów.
• 
Karty wydawane w tym schemacie są co-badge’owane z Visa lub MasterCard. Oferowane  
i obsługiwane są zarówno karty debetowe jak i kredytowe. Ich posiadacze mają oczywiście do-
stęp do sieci bankomatów własnych organizacji (Telebanco 4B), ale także do sieci pozostałych 
dwóch systemów hiszpańskich: ServiRed i Euro 6000. Natomiast płatności możliwe są tylko u 
detalistów włączonych w sieć Telepago 4B. Poza granicami Hiszpanii posiadacze tych kart ko-
rzystają z płatności i bankomatów akceptujących karty schematów międzynarodowych.

Euro 6000
Trzecim schematem debetowym w Hiszpanii jest Euro 6000, powstały w 1975 r., który dzia-
ła na rzecz 37 mniejszych instytucji finansowych.

Podstawowe dane:
• ok. 0,7 mld transakcji o wartości 45 mld EUR rocznie,
• 143 tys. terminali POS,
• 18 tys. bankomatów.
Na przykładzie rynku hiszpańskiego widać, że samo istnienie konkurencji między systemami 
niekoniecznie przekłada się na rozwój rynku jako całości.

Rynek portugalski, który różni się od hiszpańskiego nie tylko wielkością, ale także tym, że 
funkcjonuje na nim jeden ogólnokrajowy  system kartowy, zdaje się potwierdzać tę tezę.
Jak widać na poniższym zestawieniu wykorzystanie kart płatniczych jest znacznie bardziej in-
tensywne niż w sąsiedniej Hiszpanii.
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Tabela: Wybrane wskaźniki dla rynku portugalskiego

Wskaźnik 2010 2011 2012 2013 2014

PKB (mld EUR)       179,93          176,17           168,40            170,27         173,45    

Ludność	(mln)         10,57            10,56             10,51              10,46           10,40    

PKB	per	capita	(tys.	EUR)         17,02            16,68             16,02              16,28           16,68    

      

Liczba	wydanych	kart	(mln)           19,7              20,1               20,3                18,7             18,6    

Liczba	wydanych	kart	per	capita             1,9                1,9                 1,9                  1,8               1,8    

      

Liczba	transakcji	kartowych
per	capita         110,7            117,2             115,6              117,1           122,5    

Wartość	transakcji	kartowych
per	capita	(tys.	EUR)             5,1                5,3                 5,2                  5,4               5,9    

      

Wartość	transakcji	kartowych	
do PKB (%)         29,79            31,64             32,71              33,40           35,54    

      

Liczba	terminali	POS	(tys.)         278,4            274,1             259,8              259,4           269,9    

Liczba	terminali	POS	
na milion mieszk.    26 341,5       25 954,5        24 722,2         24 802,1      25 951,0    

      

Liczba	ATM	(tys.)           17,6              17,3               16,8                16,1             15,8    

Liczba	ATM	
na	milion	mieszkańców      1 667,9         1 638,3          1 594,7           1 543,0        1 516,3    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EBC

Lokalny rynek kartowy zaczął rozwijać się w Portugali na początku lat 80., wraz z powołaniem 
do życia międzybankowej organizacji SIBS (Sociedade Interbancária de Serviços S.A.), będą-
cej zarówno rodzajem izby rozliczeniowej dla płatności międzybankowych, jak i organizato-
rem sytemu płatności kartowych. SIBS od początku działał w kierunku integrowania i pośred-
niczenia w zakresie wszystkich funkcji związanych z płatnościami elektronicznymi.

W 1985 r. pojawiła się na rynku pierwsza funkcjonalność tworzonej przez SIBS sieci – 12 urzą-
dzeń ATM zainstalowanych w Lizbonie i Porto. Stopniowo sieć Multibanco rozwijała się za-
równo pod względem liczby oraz zasięgu, jak i gamy usług.

Obecnie Multibanco jest kompleksowym międzybankowym systemem odpowiadającym za-
równo za aspekty techniczne jak i regulacyjne, na który składają się następujące komponenty:
• sieć bankomatów, licząca niemal 13 tys. maszyn, w których rocznie realizowane jest ok. 

0,9 mld operacji; jej cechą charakterystyczną jest bardzo szeroki zakres oferowanych usług 
obejmujących niemal 60 pozycji,

• system EFTPOS Pagamento Automático MB, pozwalający na realizację w czasie rzeczywi-
stym płatności w terminalach POS – obsługuje obecnie ok. 270 tys. terminali, na których 
realizowane jest rocznie niemal 0,8 mld transakcji,

• schemat debetowy Multibanco, w którym wydawane jest niemal 90% kart w Portugalii co-
badge’owanych zwykle z którymś ze schematów międzynarodowych,

• MB PHONE – powstały w 1996 r.  – jako TeleMultibanco – system pozwalający na zarządza-
nie środkami przez telefon,
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• MB  NET – system do obsługi płatności on-line, pozwalający m.in. na generowanie wirtual-
nych kart kredytowych różnych schematów,

• Via Verde – system bezstykowych płatności drogowych, w którym realizowane jest ponad 
70% transakcji tego typu w Portugalii.

Wydaje się, że sukces SIBS polegał na koncentracji wspólnych wysiłków w celu stworzenia 
powszechnego, kompleksowego i uniwersalnego rozwiązania.
Skuteczność wprowadzonego modelu kooperatywnego w zakresie rozwoju i zarządzania sys-
temem płatności, w którym jeden podmiot odpowiada zarówno za funkcje techniczne jak  
i normatywno-regulacyjne, uczyniła z Portugalii jeden z najlepiej rozwiniętych rynków płat-
ności kartowych w Europie. 

2.7.	Włochy	
Włochy są jednym z większych rynków europejskich, jednak mocno „odstającym” in minus, 
jeżeli chodzi o wskaźniki płatności kartowych. Wystarczy wspomnieć, że płatności gotówko-
we stanowią nadal ok. 86% wszystkich transakcji (przy średniej unijnej na poziomie 59%).  
Jak widać z poniższego zestawienia także inne parametry rynku, takie jak liczba i wartość 
transakcji kartowych per capita, pozostają na niskim poziomie.

Tabela: Wybrane wskaźniki dla rynku włoskiego

Wskaźnik 2010 2011 2012 2013 2014

PKB (mld EUR)    1 605,69       1 638,86        1 614,67         1 606,89      1 613,86    

Ludność	(mln)         59,83            60,06             60,34              60,65           60,80    

PKB	per	capita	(tys.	EUR)         26,84            27,29             26,76              26,49           26,54    

      

Liczba	wydanych	kart	(mln)           70,0              67,4               68,2                71,8             73,6    

W	tym	z	funkcją	debetową           36,2              37,6               39,7                44,2             47,0    

Liczba	wydanych	kart	per	capita             1,2                1,1                 1,1                  1,2               1,2    

      

Liczba	transakcji	kartowych	
per	capita           25,1              26,1               27,0                29,9             33,5    

Wartość	transakcji	kartowych	
per	capita	(tys.	EUR)             2,0                2,0                 2,0                  2,1               2,3    

      

Wartość	transakcji	kartowych	
do PKB (%)           7,47              7,48               7,63                8,07             8,82    

      

Liczba	terminali	POS	(tys.)      1 348,3         1 435,0          1 510,6           1 584,2        1 847,5    

Liczba	terminali	POS	
na milion mieszk.    22 536,0       23 892,1        25 035,0         26 120,2      30 385,9    

      

Liczba	ATM	(tys.)           51,4              51,8               50,8                50,0             49,7    

Liczba ATM 

na milion mieszkańców
        858,4            863,1             841,1              825,1           816,6    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EBC
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We Włoszech funkcjonuje krajowy system kart debetowych i bankomatowych zarządzany 
przez Consorzio Bancomat. System, zorganizowany przez Włoskie Stowarzyszenie Banko-
we,  rozpoczął działalność w 1983 r. jako sieć bankomatów z dedykowaną kartą Bancomat.  
W 1985 wprowadzono możliwość płatności za pomocą tej karty w punktach handlowych na 
terenie całych Włoch – pojawiła się marka PagoBancomat. 

Ostatecznie, w 1996 r. uporządkowano kwestię marek w sieci. Marka Bancomat używa-
na jest w kontekście sieci bankomatów, natomiast PagoBancomat – schematu kartowego.  
W tym samym roku Stowarzyszenie powołało organizację CO.GE.BAN, w której skład wcho-
dziły podmioty odpowiedzialne za zarządzanie siecią i schematem. Z kolei w 1999 r. powo-
łane zostało stowarzyszenie odpowiedzialne za przeprowadzenie migracji do standardu chi-
powego, które następnie włączone zostało do CO.GE.BAN, przemianowanego na COGEBAN.  
W 2008 r. COGEBAN uzyskał formę prawną konsorcjum i w takiej formie, jako Consorzio Ban-
comat, działa do dzisiaj. Konsorcjum jest właścicielem marek Bancomat i PagoBancomat, za-
rządza schematami, ustalając zasady (w tym opłaty) funkcjonowania całości i poszczególnych 
elementów sytemu, oraz nadzoruje ich implementację.

Obecnie schematy zarządzane przez Consorzio Bancomat  to:
• 151 członków,
• 36 mln kart w obiegu,
• 1,3 mld transakcji płatniczych rocznie,
• 53 tys. bankomatów,
• 1,7 mln terminali POS,

W tym roku pojawiły się pierwsze karty pozwalające na wykonywanie transakcji bezstyko-
wych. W październiku br. przeprowadzono w Mediolanie testy z tego typu kartami PagoBan-
comat wydanymi przez lokalny bank. Dynamicznie rozwijają się też we Włoszech płatności 
mobilne (dynamika na poziomie 20%) oraz technologia mPOS.

We Włoszech działa także lokalny schemat kart kredytowych: CartaSi. Karty te, z udziałem 
rynkowym na poziomie 34% aktywnych kart kredytowych w obiegu, są szczególnie popular-
ne dla płatności e-commerce. 

Biorąc pod uwagę obecne, niskie wskaźniki wykorzystania kart, należy uznać, że rynek włoski 
ma duży potencjał wzrostowy. Czynnikiem, który powinien wspierać ten rozwój, jest dążenie 
rządu włoskiego do ograniczania szarej strefy w obrocie gospodarczym

W związku z faktem, że na wielu rynkach europejskich wystąpiło zjawisko wypierania lokal-
nych, krajowych schematów czy systemów płatności przez głównych graczy międzynarodo-
wych zaczęła pojawiać się – w różnych gremiach – idea budowy schematu europejskiego, 
który byłby niejako przeciwwagą dla systemów globalnych oraz – w przyszłości – mógłby na-
wet z nimi na tymże globalnym rynku konkurować. Z punktu widzenia Eurosystemu, czyli sy-
temu banków centralnych pod przewodnictwem EBC, wymieniane są różne przesłanki mo-
tywujące dążęnie do utworzenia takiego systemu, takie jak:
• wzrost konkurencyjności na rynku, który  - pomimo utrzymywania się w części krajów sche-

matów lokalnych - zmierza do duopolizacji,
• intensyfikacja działań zmierzających do wypierania z rynku gotówki,

Inicjatywy	ogólnoeuropejskie3.
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• zachowanie kontroli przez banki i instytucje europejskie nad strategicznie ważnym ryn-
kiem płatności bezgotówkowych w Europie, a także możliwość wpływu w skali  globalnej,

• pośrednio – uzyskanie instrumentu dla prowadzenia przez dedykowane instytucje unijne 
określonych polityk w obszarze płatności.

• 
W odróżnieniu jednak od niektórych podobnych inicjatyw mających analogiczne cele, ale 
odniesione do innych geograficznie rynków (np. indyjski RuPay, chiński UnionPay, australijski 
EFTPOS, czy ostatnio turecki TROY), inicjatywy takie są bardzo dalekie od skutecznego wdro-
żenia. Być może nie bez znaczenia dla takiego stanu rzeczy jest charakterystyczna dla wie-
lu inicjatyw europejskich, nie tylko w obszarze płatności, wielostronność i wielowątkowość 
działań prowadzonych przez różne gremia, często skupiające interesariuszy o niekoniecznie  
w pełni zbieżnych interesach. Do tej pory instytucje centralne Unii działały raczej jako inspi-
rator tego typu działań zakładając, że jednak podstawową motywacją powinny być przesłan-
ki ekonomiczne czy biznesowe.

Oto kilka projektów i inicjatyw o charakterze paneuropejskim:
• EAPS (Euro Alliance of Payment Schemes)  - inicjatywa ogłoszona w roku 2007, do któ-

rej weszły następujące podmioty z sektora krajowych systemów kartowych i organizacji 
z nim związanych: Electronic Cash (Niemcy), PagoBancomat/Bancomat (Włochy), Multi-
banco (Portugalia), EURO 6000 (Hiszpania), LINK (Wielka Brytania) i EUFISERV, europejska 
sieć bankomatowa European Savings Bank Group (ESBG); inicjatywa ta, wsparta przez EBC; 
miała na celu tworzenie systemu europejskiego w drodze łączenia systemów lokalnych na 
zasadzie wzajemnej akceptacji. W 2012 EAPS nawiązał kontakty z PayFair, pod kątem oce-
ny potencjału ew. współpracy. Na	obecnym	jednak	etapie	inicjatywa	wydaje	się	zamie-
rać, a jej szeregi stopniały i obecnie tworzą ją de facto jedynie dwa schematy: Girocard 
z Niemiec i Bancomat z Włoch. 

• PayFair – powstała w 2007 inicjatywa o charakterze czysto biznesowym, będąca w założe-
niu przedsięwzięciem niezależnym od głównych interesariuszy schematów, czyli banków, 
a także akceptantów; w ramach tego przedsięwzięcia, dofinansowanego przez Janivio Hol-
ding, został – jak deklarują jego twórcy - stworzony prosty i tani schemat o ambicjach mię-
dzynarodowych. O inicjatywie tej wspomina nawet EBC, ale brak	jakichkolwiek	miarodaj-
nych	informacji	na	temat	ich	rynkowych	sukcesów.

• Monnet – projekt, którego korzenie sięgają – jakżeby inaczej – roku 2007. Ideą projektu 
było stworzenie zupełnie nowego schematu europejskiego; w projekt, zainicjowany przez 
tzw. Grupę Falkenstein, którego głównym orędownikiem, jak się wydaje, był Deutsche 
Bank, zaangażowanych było około 30, wiodących europejskich banków; inicjatywa	nie	wy-
szła	poza	etap	studium	wykonalności	 	 i	została	oficjalnie	zarzucona	w	2012	z	powodu	
braku	uzasadnienia	biznesowego,

• EUFISERV, o którym mowa wyżej, deklarował również stworzenie schematu kartowego, 
niemniej brak	potwierdzenia	faktycznej	działalności,

• ECPA (European Card Payment Association) – powstała w 2014 r. organizacja reprezentu-
jąca  interesariuszy europejskich schematów kartowych, która skupia obecnie następują-
ce podmioty: Bancontact / Mister Cash (Belgia), BankAxept (Norwegia), Cartes Bancaires 
“CB” (Francja), Consorzio BANCOMAT  (Włochy), EURO 6000 (Hiszpania), LINK (Wielka Bry-
tania), Nets Denmark/Dankort (Dania),  ServiRed (Hiszpania), SIBS Pagamentos (Portuga-
lia), Sistema 4B (Hiszpania), UK Cards Association,  Dutch Payments Association (Betaalve-
reniging Nederland), PAN-Nordic Card Association; ECPA	nie	ma	w	chwili	obecnej	w	zakre-
sie	swoich	celów	budowy	wspólnego	systemu	europejskiego.
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Inicjatywy w zakresie scalania europejskiego rynku płatności kartowych pokazały, jak bar-
dzo skomplikowany jest to obszar.  Mnogość interesariuszy, zwłaszcza w schematach cztero-
stronnych, wielostronność przepływów w tych systemach, kwestie bezpieczeństwa środków 
oraz wrażliwych danych osobowych, aspekty techniczne i interoperacyjność to tylko niektó-
re z zagadnień spędzających sen z powiek europejskim integratorom.

Na zakończenie tej części rozważań warto może nadmienić, że de facto, w Europie działał 
schemat stricte europejski, a była nim – nieco paradoksalnie – Visa Europe, która, oddzielo-
na w 2007 r. od wchodzącej na giełdę Visa Inc., stała się „własnością” 3,7 tys. europejskich 
banków i innych graczy rynku płatności bezgotówkowych. 

Niemniej historia zatoczyła koło ponieważ właśnie finalizowana jest formalna strona trans-
akcji polegającej na inkorporacji biznesu VISA Europe do notowanej na giełdzie nowojorskiej 
Visa Inc.

Kwestia integracji europejskiej i wyzwań z tym związanych jest istotna dla praktycznie każde-
go rynku krajowego. Oczywiste jest, że organy unijne deklarują przywiązanie do takich war-
tości jak różnorodność, czy konkurencja, ale z drugiej strony, niejako z definicji, powołane są 
do działań unifikacyjnych, ujednolicających, łamiących bariery i granice pomiędzy państwa-
mi członkowskimi. Także w obszarze płatności. 

Trzeba sobie zdać sprawę, że	w	skali	europejskiej,	w	kontekście	założeń	i	celów	SEPA,	funk-
cjonowanie	schematów	krajowych,	ograniczających	się	do	działania	na	rynkach	lokalnych,	
nie	jest	celem	samym	w	sobie,	a	wręcz	stoi	w	sprzeczności	z	niektórymi	założeniami	-	jak	
choćby	unifikacją	 zasad	 i	procedur,	 czy	 też	przede	wszystkim	koncepcją	postulującą,	by	
płacenie	kartą	wydaną	lokalnie	było	możliwe	jak	najszerzej	w	skali	całej	Unii.	W związku 
z tym - doceniając oczywiście zalety i wkład, jaki i w rozwój rynku wnoszą schematy krajo-
we - sugeruje się, aby dążyły one do wspólnego działania w kierunku tworzenia schematów 
co najmniej wielokrajowych, a najlepiej ogólnoeuropejskich. Nie widać tu zupełnie zachęty 
do tworzenia nowych systemów lokalnych.

Co więcej, SEPA	z	definicji	zakłada,	że	nie	może	być	schematów	krajowych	w	dawnym,	ści-
słym	tego	słowa	znaczeniu.	Jasnym	wyrazem	stanowiska	unijnego	wobec	schematów	kra-
jowych	jest	to,	co	możemy	przeczytać	na	samym	początku	rozporządzenia	Parlamentu	Eu-
ropejskiego	 i	Rady	UE	z	dnia	29	kwietnia	2015	r.	w	sprawie	opłat	 interchange	w	odnie-
sieniu	do	transakcji	płatniczych	realizowanych	w	oparciu	o	kartę:	„Rozdrobnienie	rynku	
wewnętrznego	 jest	 szkodliwe	dla	konkurencyjności,	wzrostu	gospodarczego	 i	 tworzenia	
miejsc	pracy	w	Unii.	Aby	rynek	wewnętrzny	funkcjonował	właściwie,	konieczne	jest	wy-
eliminowanie	bezpośrednich	 i	 pośrednich	przeszkód	dla	 prawidłowego	 funkcjonowania	 
i	zakończenia	tworzenia	zintegrowanego	rynku	płatności	elektronicznych,	bez	rozróżniania	
między	płatnościami	krajowymi	i	transgranicznymi.”

Dodatkowo, presja na obniżkę kosztów akceptacji dla rynku, przede wszystkim poprzez ogra-
niczanie opłaty IF, powoduje, że trudniej stworzyć obecnie uzasadnienie biznesowe dla bu-
dowy nowych systemów czy schematów. Nawet relatywnie silne schematy lokalne o ugrun-
towanej pozycji (np. Niemcy, Dania) broniły się przed regulacjami IF na poziomie europej-
skim. Wiele mówiło się i mówi, w kontekście europejskiego rynku kartowego, o potrzebie 
konkurencji. Tymczasem znaczna część schematów lokalnych opierała się i opiera na zało-

Kontekst	integracji	europejskiej4.
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żeniu posiadania pozycji albo monopolistycznej, albo co najmniej uprzywilejowanej w ska-
li lokalnej. Otwartym pozostaje pytanie, czy w kalkulacji autorów tych koncepcji stawianie 
na monopol znajduje uzasadnienie w innych benefitach płynących z tworzenia tego typu  
systemów.

Jednym z założeń dla zintegrowanego rynku płatności jest możliwość stosowania surchar-
gingu czy rabatowania dla przekierowywania konsumentów, posiadaczy kart do stosowania 
bardziej efektywnych - czytaj: tańszych - instrumentów. Takie podejście może być zabójcze 
dla schematów lokalnych.

Nie można wreszcie nie wspomnieć o kolejnym, istotnym czynniku, jakim bez wątpienia  
w przypadku płatności kartowych jest dynamiczny rozwój technologii, handlu internetowe-
go czy telekomunikacji mobilnej, ze zjawiskiem „smartfonizacji” na czele. Zaznaczyć warto, 
że rozwój technologii idzie w parze ze zmianami rynkowymi w omawianym obszarze przy 
czym z jednej strony nowe technologie pozwalają na rozwój działalności tradycyjnym gra-
czom, takim jak tradycyjne banki, czy schematy kartowe, z drugiej zaś stają się niejako furt-
ką dla zupełnie nowych graczy, którzy nie mają problemów z łamaniem zastałych schema-
tów i wchodzeniem na pola do tej pory zarezerwowane dla „tradycyjnych” bankowców czy 
finansistów.  Nie trzeba być specjalistą z branży płatności bezgotówkowych aby wiedzieć  
o Apple Pay.

Nowe	technologie5.
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Przegląd sytuacji w zakresie krajowych czy lokalnych rynków płatniczych pokazuje przede 
wszystkim to, że nie powstają na nich nowe schematy kartowe. Natomiast schematy już dzia-
łające, często o długiej tradycji funkcjonowania, mocno osadzone na lokalnych rynkach, mu-
szą się mierzyć z istotnymi wyzwaniami. 

Lista czynników, które sprawiają, iż tworzenie obecnie w Europie nowych i rozwijanie ist-
niejących schematów krajowych nie jest zadaniem łatwym, jest długa. Wśród nich można  
wymienić:
• Czynniki finansowe -	 stworzenie	nowego	systemu	wymaga	dużych	nakładów, zarówno 

w sferze infrastruktury jak i budowy zasięgu (i po stronie wydawniczej jak i akceptacyjnej), 
pozycji rynkowej, zaufania do marki itp.; dużych nakładów wymaga także konieczność na-
dążania wchodzącymi do standardu za światowymi trendami narzucanymi przez organiza-
cje międzynarodowe, które wprowadzając innowacje korzystają z efektu skali, często nie-
osiągalnej dla graczy lokalnych. 

• Siłę i potencjał marketingowy organizacji międzynarodowych  - trzeba pamiętać, że krajowe 
systemy, które utrzymały się na rynkach europejskich, zwykle powstawały i budowały swo-
ją pozycję w czasach, kiedy ich rynki macierzyste nie były przez te organizacje opanowane.

• Znaczącą obecność zagranicznego kapitału w sektorze bankowych – rozwój i funkcjonowa-
nie systemów krajowych może być trudne, w sytuacji, gdy w związku ze strukturą kapitało-
wą, istotne decyzje (w tym dotyczące wydawnictwa instrumentów) zapadają poza krajem.

• Czynniki związane z integracją europejską - SEPA stawia na otwieranie rynków krajowych  
i unifikację kartowego rynku europejskiego - oznacza to, że tworzenie	systemu	krajowego,	
ograniczonego	geograficznie,	 jest	„pod	prąd”	SEPA. Dodatkowo SEPA może oznaczać dla 
polskiego rynku pojawienie się - w pewnej perspektywie czasowej – nowej konkurencji z gro-
na silnych schematów lokalnych, które będą poniekąd zmuszone do ekspansji europejskiej.

• Presję regulacyjną – np. wprowadzona odgórnie obniżka opłat IF nie sprzyja budowaniu 
business case’ów dla nowych przedsięwzięć kartowych.

• Konkurencję ze strony silnych podmiotów spoza branży kartowej– inicjatywy takich poten-
tatów jak np. Apple, nawet jeżeli na chwilę obecną bez istotnego udziału rynkowego, na 
pewno mają potencjał i ambicję do odegrania istotnej roli.

• Demografię - rynki klientów indywidualnych w niektórych krajach, w tym w Polsce, mają 
tendencję do kurczenia się wraz ze spadkiem populacji, zwłaszcza aktywnej zawodowo.

• Potencjalne problemy z akceptacją poza granicami kraju, co może skutkować niechęcią 
klientów wobec tego instrumentu.

Przyjmując założenie, że krajowe gremia rządowe czy regulacyjno-nadzorcze pozostają neu-
tralne, decyzję w kwestii tego, czy kontynuować działanie schematu lokalnego, czy też dołą-
czyć się do wiodących schematów międzynarodowych podejmują przede wszystkim krajowi 
wydawcy kart uwzględniając - w mniejszym lub większym stopniu głos innych interesariuszy, 
w tym użytkowników kart. Należy zauważyć, że dla banków tworzenie, zarządzanie i rozwój 
schematów kartowych nie jest co do zasady celem samym w sobie, w związku z tym natural-
ne wydaje się, że co najmniej interesująca dla nich jest opcja niejako outsourcingu tego ob-
szaru. Tego typu „outsourcing” wydaje się atrakcyjny zwłaszcza w sytuacji, kiedy dla rozwoju 
lokalnego schematu konieczne byłyby inwestycje - np. w kwestie bezpieczeństwa, wprowa-
dzania nowych technologii oczekiwanych przez konsumentów, czy też wymuszanych przez 
konkurencję lub regulację.
Wobec	licznych	wyzwań	część	z	aktywnych,	często	jeszcze	do	niedawna,	schematów	krajo-
wych	zaprzestała	działalności.	Należy	przy	tym	zauważyć,	że	nie	zawsze	oznaczało	to	kla-
syczne	wyparcie	przez	konkurencję.

Podsumowanie i wnioski dla Polski6.



Krajowe systemy kartowe w Europie

26

Tabela: Przykłady schematów krajowych wycofanych z rynków „starej” Unii

Kraj Schemat Okres	
działania

Sytuacja	
na	początku	działalności

Przyczyny	wycofania	
z rynku

Wielka 
Brytania

Switch 1988-2004 Brak masowego schematu 
debetowego
Konkurencja 
międzynarodowa na etapie 
wchodzenia na rynek kart
debetowych, ale już silna 
w segmencie kart 
kredytowych

Przejęcie całości biznesu
przez organizację
międzynarodową 
w wyniku sprzedaży

Wielka 
Brytania

Solo 1997-2011 Odpowiedź na ruch 
międzynarodowej 
konkurencji w zakresie 
kart ze 100%  autoryzacją 
on-line
Międzynarodowa 
konkurencja na etapie
wchodzenia w niszę, ale już 
silna w segmencie kart 
kredytowych oraz mocno 
obecna na rynku kart 
debetowych

Przejęcie całości biznesu
przez organizację 
międzynarodową 
w wyniku sprzedaży

Kraj Schemat Okres	
działania

Sytuacja	
na	początku	działalności

Przyczyny	wycofania	
z rynku

Irlandia Laser 1996-2014 Przyjęcie modelu 
z Wielkiej Brytanii
Niskie nasycenie rynku  
- brak masowego 
schematu kartowego
Niskie natężenie konkurencji 
międzynarodowej

Odpływ wydawców 
motywowanych 
przez konkurencję 
międzynarodową
Brak realnej możliwość 
ponoszenia inwestycji 
i konkurowania
Problemy z niektórymi
funkcjonalnościami 
(płatności w ecommerce)

Francja Carte 
Bleue

1971-2010 Rozwój własnych systemów 
niemal od podstaw
Praktyczny brak konkurencji
międzynarodowej
Zgoda sektora bankowego 
na wprowadzanie 
jednolitego, powszechnego 
systemu
Dysponowanie 
odpowiednią technologią

Silne niemal od początku
związki istnienia z Visą za
owocowały włączeniem 
do organizacji Visa 
Europe
Zachowany został jednak 
krajowy system 
Groupement des Cartes 
Bancaires

Holandia PIN 1990-2012 Inicjatywa tylko części 
sektora bankowego
Niskie natężenie konkurencji 
międzynarodowej

Decyzja sektora 
bankowego o migracji
do schematów między
narodowych
Brak potencjału 
uzasadniającego 
poniesienia nakładów
na rozwój technologiczny

Źródło: Opracowanie własne
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Zdając sobie sprawę z wyzwań i trudności, jakie obecne środowisko rynkowe stawia przed 
schematami lokalnymi należy mieć świadomość, że istnieją też przesłanki i czynniki wspiera-
jące funkcjonowanie tego typu rozwiązań. Zaliczyć do nich możemy:
• Zaangażowanie i wsparcie polityczne – dążenie do ograniczania szarej strefy przez upo-

wszechnianie obrotu bezgotówkowego w miejsce gotówkowego; budowanie własnych na-
rzędzi prowadzenia polityki gospodarczej, ograniczanie ryzyka kursowego – płatności do 
organizacji międzynarodowych są często w walutach obcych, a schemat krajowy to opłaty 
w walucie lokalnej; poprawa bilansu płatniczego kraju. 

• Potencjał rynku, w krajach, w których nadal występuje wysoki udział płatności gotówko-
wych; taka sytuacja może pozostawiać miejsce dla ekspansji schematu krajowego, nawet 
pomimo obecnej już silnej konkurencji międzynarodowej.

• Zdolność do budowy oferty dopasowanej do lokalnej, krajowej specyfiki, odpowiadającej 
na potrzeby interesariuszy lokalnych i adresowanie nisz na poszczególnych rynkach, któ-
re są pomijane – z różnych przyczyn – przez organizacje międzynarodowe: takich jak mi-
kropłatności, płatności publiczne, wykluczeni i działania socjalne, drobny biznes (przede 
wszystkim usługi), które to nisze mogą być eksplorowane zwłaszcza usługi z wykorzysta-
niem nowych technologii.

• Hipotetyczna zdolność do budowy w skali krajowej systemów niskokosztowych, które mogą 
być oferowane po ogólnie niższych kosztach dla interesariuszy (wg niektórych ekspertów 
możliwa różnica do 40% w stosunku do kosztów w organizacjach międzynarodowych).

Konkluzje	dla	rynku	polskiego:
Jak widać z przeprowadzonego przeglądu,	obecnie	w	Europie	nie	tylko	nie	powstają	nowe	
sieci	krajowe	(poza	znajdującą	się	w	fazie	przygotowań	inicjatywą	turecką	TROY), ale tak-
że istniejące w tym zakresie inicjatywy paneuropejskie nie są jak do tej pory skuteczne. Co 
więcej, z	rynku	zniknęła	część	schematów	lokalnych, a te które zostały mierzą się z poważ-
nymi wyzwaniami. Powinno to powodować głęboką refleksję u wszystkich tych, którzy obec-
nie myślą o takiej inicjatywie w Polsce. 

Tworzenie nowego, klasycznego, kompleksowego systemu kartowego w Polsce w chwili 
obecnej nie wydaje się optymalną opcją. Nie negujemy jednak, że u podstaw takiego my-
ślenia leżą pewne rozsądne, racjonalne przesłanki. Przesłanki te mogą być natury bizneso-
wej lub pozabiznesowej. Wydaje się, że należy w pierwszej kolejności, w gronie głównych in-
teresariuszy, spróbować określić jakie są te przesłanki, i postarać się je zaadresować w bar-
dziej precyzyjny, adekwatny sposób. Budowa krajowego systemu może być działaniem prze-
wymiarowanym w stosunku do rzeczywistych potrzeb interesariuszy w zakresie zaangażowa-
nych zasobów i ponoszonych ryzyk.

Nie oznacza to jednak tego, że pewne inicjatywy, zmierzające choćby do penetracji pewnych 
nisz rynkowych i/lub z pojawiającymi się dzięki nowym technologiom możliwościami, nie po-
winny być analizowane.
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