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Wprowadzenie
Rynek kart płatniczych w Polsce rozwija się dynamicznie od kilkunastu lat.
Konsumenci coraz częściej korzystają z kart do dokonywania płatności za towary i usługi,
także tych niskokwotowych, w których do tej pory dominowała gotówka. Liczba
sprzedawców, akceptujących karty płatnicze na krajowym rynku, również systematycznie
wzrasta. Rozwój tego rynku zależy od wielu czynników. Jednym z nich są koszty akceptacji
kart płatniczych. Na rynku polskim zagadnienie to po raz pierwszy zostało wyraźnie
zaakcentowane w postępowaniu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na wniosek
Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, w sprawie zarzutu stosowania praktyk
ograniczających konkurencję, polegających na zawarciu porozumień cenowych i wspólnym
ustalaniu przez banki zrzeszone w stowarzyszeniach skupiających wydawców kart Visa i
MasterCard wysokości opłaty interchange, która stanowi zasadniczy element opłaty
akceptanta. W dniu 29 grudnia 2006 r. Prezes UOKiK podjął decyzję, w której uznano za
ograniczającą konkurencję praktykę polegającą na uczestniczeniu przez banki w
porozumieniu ograniczającym konkurencję na rynku usług acquiringowych poprzez wspólne
ustalanie wysokości stawek opłat interchange i wydano zakaz stosowania tej praktyki. Spór
ten, po złożeniu odwołania przez banki i organizacje, do dziś nie został rozstrzygnięty, jednak
problem wysokich opłat akceptanta pozostał. Niezadowolenie z tego powodu wśród
akceptantów płatności zaczęło narastać, odkąd organizacje płatnicze mają obowiązek
publikowania stawek opłat interchange. Znalazło ono również oddźwięk podczas prac
parlamentarnych nad ustawą o usługach płatniczych. Duże zrzeszenia sprzedawców domagały
się wprowadzenia do przedmiotowej ustawy zmian, które – zdaniem NBP – mogłyby
ograniczyć rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce.
Departament

Systemu

Płatniczego,

wypełniając

takie

podstawowe

funkcje

Narodowego Banku Polskiego, jak organizowanie rozliczeń pieniężnych (na podstawie art. 3
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim – Dz. U. z 2005 r.
Nr 1 poz. 2 z późn. zm.), nadzór nad systemami płatności w Polsce (zgodnie z ustawą z dnia
24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach
rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami – Dz. U.
Nr 123 poz. 1351 z późn. zm.) oraz nadzór nad prowadzonymi przez agentów
rozliczeniowych niebędących bankami systemami autoryzacji i rozliczeń (zgodnie z ustawą z
dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych – Dz. U. Nr 169 poz.
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1385 z późn. zm.), przygotował raport zawierający analizę funkcjonowania opłaty
interchange dla transakcji bezgotówkowych na rynku kart płatniczych w Polsce na tle innych
krajów Unii Europejskiej.
Ważnym elementem raportu są wyniki dwóch badań ankietowych przeprowadzonych
wśród dwóch grup podmiotów prowadzących działalność na rynku polskim. Pierwsze z nich
zostało skierowane do organizacji płatniczych, natomiast drugie do siedmiu największych
agentów rozliczeniowych o 99% udziale w rynku kart płatniczych pod względem liczby i
wartości transakcji. Całe badanie (projekt, kwestionariusz ankietowy, zbieranie i analizowanie
danych) zostało przygotowane przez NBP. Część danych uzyskanych w badaniu została
objęta klauzulami tajemnicy przedsiębiorstwa. Dlatego też, mimo zebrania obszernego
materiału statystycznego, raport zawiera jedynie analizę wybranych zagadnień.
Głównym celem raportu jest diagnoza rynku kart płatniczych w Polsce w kontekście
zagadnień związanych z opłatą interchange, ze szczególnym uwzględnieniem roli i miejsca
tej opłaty w polskim systemie kart płatniczych, stawek i wysokości tej opłaty w porównaniu
do innych krajów oraz wskazaniem możliwych kierunków działań zmierzających do
przyspieszenia rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce. Nie jest celem raportu
proponowanie konkretnych rozwiązań problemu opłaty interchange w Polsce, gdyż jest to
zadaniem odrębnego Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange, powołanego w październiku
2011 r. przy Radzie ds. Systemu Płatniczego, organie opiniodawczo-doradczym przy
Zarządzie Prezesie NBP. Departament Systemu Płatniczego NBP wyraża jednak nadzieję, iż
raport ten przyczyni się do wprowadzenia takich zmian na rynku kart płatniczych, które
korzystnie wpłyną na jego dalszy rozwój.
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Rozdział 1
Charakterystyka rynku kart płatniczych
Karty płatnicze cieszą się na świecie dużą i ciągle rosnącą popularnością. W okresie
ich kilkudziesięcioletniego funkcjonowania uległy one znacznym przeobrażeniom, od kart
wydawanych w formie metalowych tabliczek z danymi klienta (na początku XX wieku) po
obecnie oferowane wielofunkcyjne karty mikroprocesorowe bądź karty wirtualne (bez formy
materialnej, w postaci ciągu cyfr używanego w bankowych systemach teleinformatycznych).
W niniejszym rozdziale zaprezentowano klasyfikację kart, modele biznesowe oraz główne
systemy funkcjonujące na rynku kart a także znaczenie rynku kartowego dla jego uczestników
oraz rozwoju obrotu bezgotówkowego.
1.1.

Rodzaje kart płatniczych
Na rynku dostępnych jest obecnie wiele rodzajów kart płatniczych, głównie dzięki

dynamicznemu rozwojowi nowoczesnych technologii oraz rynku usług finansowych.
Instrumenty te można podzielić wg kilku kryteriów.
Z punktu widzenia sposobu rozliczania transakcji karty płatnicze można podzielić
na debetowe, obciążeniowe oraz kredytowe. Karta debetowa jest instrumentem płatniczym
umożliwiającym dokonywanie transakcji wyłącznie do wysokości środków dostępnych na
rachunku. Z kolei karta kredytowa pozwala na dokonywanie transakcji w ciężar kredytu,
który jest spłacany zgodnie z warunkami uzgodnionymi z bankiem. Natomiast karta
obciążeniowa, zwana również kartą typu „charge”, oferuje odroczony termin płatności, a
powstałe zobowiązanie należy spłacić w całości na koniec okresu rozliczeniowego, zazwyczaj
raz w miesiącu. Dodatkowo można jeszcze wyróżnić kartę przedpłaconą (pre-paid), użycie
której wymaga wcześniejszego zasilenia środkami pieniężnymi rachunku, do którego
przypisana jest karta.
Kolejnym kryterium podziału kart jest pełniona przez nie funkcja. W tym kontekście
można wyszczególnić karty bankomatowe, karty wyłącznie z funkcją płatniczą oraz karty
płatnicze z funkcją wypłaty gotówki z bankomatu. Obecnie na świecie najpowszechniej
stosowane są karty płatnicze z funkcją wypłaty gotówki. Natomiast karty wyposażone tylko w
jedną z tych funkcji (karty bankomatowe, karty płatnicze bez funkcji wypłaty gotówki)
odgrywają marginalną rolę.
Biorąc pod uwagę technologię zapisu danych, karty płatnicze można pogrupować na
karty wyposażone w pasek magnetyczny, karty mikroprocesorowe, karty hybrydowe
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(wyposażone zarówno w pasek magnetyczny, jak i mikroprocesor) a także karty wirtualne.
Powszechna w ostatnich latach, szczególnie w Europie, migracja kart na standard kart
mikroprocesorowych EMV wynika z dostosowań sektora bankowego i usług płatniczych do
wymogów projektu SEPA (ang. Single Euro Payments Area). Elementem wspierającym
wskazany proces zmian technologicznych uczyniono zasadę liability shift.1
Odnosząc się do sposobu kontaktu karty z czytnikiem, można wymienić karty
stykowe, karty bezstykowe (zbliżeniowe) oraz karty wyposażone w obie technologie. Należy
przy tym wskazać, że instrumenty płatnicze z funkcją jedynie bezstykową przyjmują
zazwyczaj alternatywną formę kart płatniczych. Mogą to być przedmioty bądź gadżety
wyposażone w chip i antenę takie jak np. breloczki do kluczy, zegarki lub telefony z kartą
małych rozmiarów umieszczoną pod obudową aparatu. Alternatywne formy kart płatniczych z
racji swoich nietypowych kształtów lub rozmiarów: (1) mogą obecnie służyć jedynie do
dokonywania płatności w punktach wyposażonych w czytniki kart zbliżeniowych, co może
stanowić pewne ograniczenie dla użytkowników, ze względu na umiarkowaną choć
dynamicznie i systematycznie rosnącą sieć terminali z funkcją zbliżeniową; (2) nie mogą być
stosowane do wypłat gotówki w bankomatach. Nie ma natomiast technicznych przeszkód, aby
przy użyciu gadżetów korzystać z usługi cash back. Organizacje płatnicze testują obecnie to
rozwiązanie.
Innym kryterium podziału kart jest tryb funkcjonowania karty podczas
dokonywania płatności przez klienta. Mogą być to karty działające w trybie on-line oraz w
trybie off-line. Pierwsze z rozwiązań funkcjonuje na świecie od wielu lat na szeroką skalę.
Natomiast drugie z rozwiązań jest znacznie mniej popularne. Może być ono wykorzystywane
w przypadku transakcji bezstykowych, niskokwotowych niewymagającymi potwierdzenia
transakcji kodem PIN2.
Wydawane obecnie karty płatnicze mogą być wyposażone w wiele funkcji. Dla
przykładu można wymienić dostępne w ofercie banków takie instrumenty płatnicze jak:
mikroprocesorowa

bezstykowa

karta

kredytowa,

karta

przedpłacona

z

paskiem

magnetycznym czy, rzadziej spotykane, połączenie funkcji debetowej i kredytowej na jednej
karcie. Duża różnorodność kart płatniczych świadczy o ich szybkim i ciągłym rozwoju.

1

SEPA Cards Framework, European Payment Council, 16 December 2009, s. 16-17; Szerzej w: M. Polasik,
K. Maciejewski, Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, Materiały i Studia, Nr 241, Narodowy
Bank Polski, Warszawa 2009, s. 31.
2
W Polsce są to transakcje o wartości poniżej 50 zł.
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1.2.

Systemy kart płatniczych

1.2.1. Rodzaje systemów i modele biznesowe
Karty płatnicze są wydawane w ramach systemów kart płatniczych. Systemy te
tworzą rynek kart płatniczych i stanowią podstawowy filar rynku usług płatniczych w
rozwiniętych gospodarkach. Rynek kart płatniczych, ze względu na swoją specyfikę
polegającą na wykorzystywaniu i nieustannym rozwoju skomplikowanej infrastruktury
teleinformatycznej, zalicza się do najbardziej innowacyjnych obszarów rynku usług
płatniczych3.
Uczestnikami rynku kart płatniczych są zazwyczaj:
Konsumenci – posiadacze kart dokonujący płatności kartami za towary lub usługi
w określonych punktach handlowo-usługowych,
Akceptanci – sprzedawcy przyjmujący zapłatę za towary lub usługi przy użyciu
kart płatniczych,
Agenci rozliczeniowi – centra rozliczeniowe (banki lub podmioty niebankowe),
które mają podpisane umowy z akceptantami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu
kart płatniczych. Agent rozliczeniowy prowadzi także rozliczenie transakcji
pomiędzy wydawcami kart a akceptantami.
Wydawcy kart płatniczych – podmioty (najczęściej banki) wydające posiadaczom
karty płatnicze,
Organizacje kart płatniczych – skupiają wokół siebie wydawców kart (np. jako
członków lub klientów) wydających karty z logo organizacji, dostarczają
infrastrukturę techniczną umożliwiającą błyskawiczną autoryzację transakcji,
określają zasady przyjmowania i rozliczania kart, opracowują i rozwijają standardy
kart płatniczych oraz usługi i produkty z nimi związane, wdrażają i rozwijają
technologie służące do wydawania kart płatniczych, reklamują i promują markę
swoich produktów wśród posiadaczy kart i akceptantów.
Wyróżnia się dwa główne modele biznesowe dla kart płatniczych: systemy trójstronne
(zamknięte) i systemy czterostronne (otwarte)4. Zostały one zaprezentowane na poniższym
schemacie 1. Dodatkowo można wymienić modele dwustronne, które jednak odgrywają
marginalną rolę na rynku usług płatniczych.
3
4

W. Chmielarz, Systemy elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa 2005, s. 104.
T. Kokkola, The payment system, European Central Bank, 2010, s. 56.
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Schemat 1. Modele biznesowe dla kart płatniczych
Model trójstronny

Model czterostronny

Organizacja
płatnicza /
wydawca i agent
rozliczeniowy

Organizacja
płatnicza

Bank wydawca

Agent
rozliczeniowy

Klient /
Posiadacz karty

Sklep / Akceptant

Klient /
Posiadacz karty

Sklep / Akceptant

Źródło: Opracowanie własne.

Dwustronne systemy kart płatniczych stanowią najprostszą formę współpracy
podmiotów tworzących system płatności. Działanie takiego systemu polega na tym, że
płatności dokonywane przez konsumentów akceptowane są jedynie przez wydawcę karty,
którym jest np. sieć sprzedawców, takich jak sieć hipermarketów wraz z podmiotami
zależnymi, przy czym sieć sprzedawców zajmuje się także przetwarzaniem i rozliczaniem
transakcji5.
Trójstronny system kart płatniczych odnosi się do współzależności pomiędzy trzema
grupami podmiotów: konsumentami (posiadaczami kart), akceptantami oraz instytucją
centralną (bankiem lub organizacją płatniczą) pełniącą jednocześnie dwie funkcje: wydawcy i
agenta rozliczeniowego6. Ten ostatni podmiot, oprócz technicznych aspektów związanych z
wydawaniem kart i obsługą transakcji, określa również warunki wydawania i akceptacji kart.
Przykładami systemów trójstronnych są m.in. systemy organizowane w wielu krajach przez
Diners Club i American Express.
Najbardziej rozwinięte systemy kart płatniczych funkcjonują w ramach otwartego,
czterostronnego modelu płatności obejmującego cztery grupy podmiotów: konsumentów,
akceptantów, wydawców kart płatniczych oraz centra rozliczeniowe. W przypadku tego
modelu funkcje wydawnicza i rozliczeniowa mogą być wykonywane przez odrębne,
niezależne od siebie podmioty (bank-wydawcę i agenta rozliczeniowego). Formę
5
6

Benefits of Open Payment Systems and the Role of Interchange, MasterCard, 2008, s. 2-4.
Raport o opłacie interchange, Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2007, s. 9.
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czterostronnych systemów kart płatniczych przyjmują systemy prowadzone w szczególności
przez organizacje VISA i MasterCard.
Model czterostronny odróżnia się od pozostałych modeli (dwu- i trójstronnych)
rozdzieleniem funkcji wydawcy kart i agenta rozliczeniowego, a także występowaniem tzw.
opłaty interchange (ang. interchange fee).
Ze względu na zasięg funkcjonowania można rozróżnić trzy rodzaje systemów kart
płatniczych: lokalne, krajowe oraz międzynarodowe. Systemy o zasięgu lokalnym
funkcjonują w ramach jednego lub kilku banków na ograniczonym obszarze geograficznym,
np. w niewielkiej sieci sklepów zlokalizowanych w jednym lub kilku miastach. Z kolei
krajowy system kart płatniczych reprezentuje bardziej rozwiniętą infrastrukturę. Obejmuje on
obsługę transakcji dokonywanych na terenie danego państwa, przy czym karty płatnicze
akceptowane przez punkty handlowe mogą być wydawane w ramach zarówno krajowych, jak
i międzynarodowych systemów płatności. Natomiast międzynarodowe systemy kart
płatniczych obsługują transakcje dokonywane na całym świecie, niezależnie od państwa, w
którym zostały wydane karty. Z uwagi na fakt, że budowa infrastruktury i sieci akceptacji kart
o zasięgu globalnym jest procesem kosztownym i długotrwałym, istnieje jedynie kilka
systemów kart międzynarodowych.

1.2.2. Przykłady systemów
Na świecie działa wiele systemów kart płatniczych. Najbardziej znanymi systemami o
zasięgu międzynarodowym są: VISA, MasterCard, Amex (American Express), Diners Club,
JCB (Japan Credit Bureau) oraz China UnionPay. Wszystkie wymienione systemy, oprócz
JCB i China UnionPay, wywodzą się z rynku amerykańskiego. Największymi organizacjami
kart płatniczych na świecie są VISA7 i MasterCard8. Organizacja VISA prowadzi swoją
działalność w formie stowarzyszenia skupiającego wydawców kart. W ramach tej organizacji
istnieją struktury decyzyjne na poziomie krajowym w Polsce, tj. Visa Forum Polska. W skład
Forum wchodzą przedstawiciele banków wydawców i agentów rozliczeniowych, przy czym
prawo głosu mają jedynie wydawcy kart, a liczba przypadających głosów uzależniona jest od
7

Szerzej na temat historii organizacji Visa w: Visa Inc. Corporate Overview,
http://corporate.visa.com/_media/visa-corporate-overview.pdf (grudzień 2011 r.);
History of Visa, http://corporate.visa.com/about-visa/our-business/history-of-visa.shtml (grudzień 2011 r.).
8
Szerzej na temat historii organizacji MasterCard w: Corporate Overview,
http://www.mastercard.com/us/company/en/docs/CorporateOverview_FINAL.pdf (grudzień 2011 r.);
The MasterCard Story, http://www.mastercard.com/us/company/en/ourcompany/the_mastercard_story.html
(grudzień 2011 r.).
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liczby wydanych kart lub od wartości transakcji kartami danego systemu. Z kolei MasterCard
funkcjonuje obecnie jako spółka akcyjna notowana na giełdzie i skupia wokół siebie
wydawców, którzy są jej akcjonariuszami i równocześnie klientami. Wszelkie decyzje
dotyczące polskiego rynku są podejmowane wyłącznie przez MasterCard9.
Organizacjami odgrywającymi mniejszą rolę na światowym rynku kart płatniczych są
Diners Club, Amex i JCB. Działają one w formie klubów i wydają głównie karty typu T&E
(Travel and Entertainment). Średnia wartość transakcji dokonywanych kartami tych
organizacji jest wyraźnie wyższa niż w przypadku kart VISA i MasterCard. Kartami Diners
Club zajmuje się obecnie na rynku polskim podmiot Diners Club Polska, który jest częścią
Diners Club International. American Express jest spółką notowaną publicznie. W Polsce karty
Amex są akceptowane w większości punktów handlowo-usługowych wyposażonych w
terminale płatnicze. Organizacja JCB ma swoje korzenie w Japonii, gdzie od wielu lat posiada
dominującą pozycję. Karty tej organizacji są wydawane i akceptowane również na rynkach
zagranicznych. Karty JCB na rynku polskim, podobnie jak w przypadku kart Amex, są
szeroko akceptowane, natomiast ich wydawanie nie jest prowadzone. Natomiast z kart China
UnionPay na rynku polskim można korzystać w bankomatach Citibanku Handlowego.
Istnieje wiele systemów kart płatniczych o zasięgu lokalnym. Do najbardziej znanych
należą: Dankort (Dania), Carte Bleue i Cartes Bancaires (Francja), BankAxept (Norwegia),
Geldkarte (Niemcy), Chipknip i PIN (Holandia).

1.3.

Znaczenie rynku kart płatniczych dla jego uczestników oraz rozwoju
obrotu bezgotówkowego
Karty płatnicze oferują wiele korzyści uczestnikom rynku usług płatniczych 10.

Konkurują one nie tylko z gotówką, ale również z innymi instrumentami płatniczymi, takimi
jak polecenie przelewu, polecenie zapłaty oraz czeki.
Korzyści dla konsumentów (użytkowników kart płatniczych)11:


Użytkownicy kart płatniczych mają ciągły i bardzo szeroki dostęp do środków
pieniężnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Za pomocą karty można dokonywać

9

Do 2008 r. istniało Forum Banków Członkowskich MasterCard, które było strukturą decyzyjną dla Polski, ale
wraz ze zmianą charakteru MasterCard na spółkę giełdową uległo ono rozwiązaniu.
10
Szerzej na temat różnych korzyści dla poszczególnych stron systemu kart płatniczych w: T. J. Zywicki, The
economics of Payment Card Interchange Fees and the Limits of Regulation, International Center for Law and
Economics, ICLE Financial Regulatory Program White Paper Series, June 2010.
11
R. J. Keating, Credit Cards and Small Business: The Benefits, Opportunities and Policy Debate, The Small
Business & Entrepreneurship Council’s Small Business Policy Series, Analysis 34, March 2009, s. 9-10.
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zakupów w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w terminale POS
(niezależnie od kwoty posiadanej gotówki), a także pozyskiwać gotówkę w
bankomatach w każdym miejscu na świecie, gdzie honorowane są karty danej
organizacji, w ramach której wydano kartę. Ważną zaletą kart płatniczych jest
możliwość dokonywania przy ich użyciu zakupów przez Internet (w kraju i za
granicą), które od kilku lat cieszą się coraz większą popularnością. Użytkownik karty
może zrealizować zakup na odległość, bez wychodzenia z domu.


Organizacje płatnicze i banki wydawcy stworzyły dla klientów indywidualnych
atrakcyjne finansowo warunki korzystania z kart płatniczych. Posiadacze kart nie
ponoszą z reguły żadnych opłat z tytułu dokonywania transakcji bezgotówkowych12.
Mogą oni jednak ponosić stałe opłaty związane z wydaniem bądź posiadaniem karty.
Na rynku polskim coraz więcej banków oferuje systemy nagród lub programy
lojalnościowe dla posiadaczy kart, zachęcając ich do dokonywania dużej liczby
transakcji kartami w punktach handlowo-usługowych. Klienci poprzez uczestnictwo w
tego typu inicjatywach mogą, oprócz zwolnień z opłat za posiadanie karty, liczyć na
zwrot części wydatków za zakupy dokonane kartą13 lub rabaty u wybranych
sprzedawców (np. Payback).



Karty płatnicze zapewniają większy poziom bezpieczeństwa niż gotówka. Podczas
kradzieży portfela z gotówką złodziej bez żadnych przeszkód może wejść w jej
posiadanie, natomiast dostęp do gotówki za pośrednictwem karty płatniczej poza jej
posiadaniem wymaga jednak znajomości kodu PIN.



Przewaga kart płatniczych nad gotówką i przelewami bankowymi w zakresie
bezpieczeństwa realizacji transakcji uwidacznia się także w przypadku obciążenia
zwrotnego (ang. chargeback) stosowanego w międzynarodowych systemach kart
płatniczych. Działanie tego mechanizmu polega na refundowaniu klientom płatności

12

Na świecie występuje wprawdzie zjawisko pobierania opłat dodatkowych (ang. surcharge) polegające na tym,
że akceptant pobiera od klienta prowizję od transakcji dokonanej kartą, jednak nie jest ono stosowane na szeroką
skalę. Szerzej na temat wpływu opłat surcharge na zachowania konsumentów na rynku krajowym na
przykładzie Holandii w: W. Bolt, N. Jonker, C. Van Renselaar, Incentives at the Counte: An empirical analysis
of surcharging card payments and payment behaviour in the Netherlands, DNB Working Paper No. 196,
December 2008.
13
Nawet do 5% wartości transakcji, tj. na poziomie przewyższającym wartość opłaty interchange;
szerzej: R. Grzyb, Na konto nie wróci więcej niż 2 proc., Dziennik Gazeta Prawna, 23-08-2011.

12

kartowych w ramach procesu reklamacji, w przypadku gdy nie dochodzi do zakupu
towaru lub usługi14.


Dokonywanie płatności przy użyciu karty płatniczej jest łatwiejsze. Oznacza to
wyższy poziom wygody dla użytkownika tego instrumentu. Nie ma potrzeby szukania
i odliczania gotówki (banknotów, monet). Proces ten po stronie klienta sprowadza się
do podania karty sprzedawcy i wprowadzenia kodu PIN na terminalu płatniczych lub
złożenia podpisu na wydruku z terminala, a w przypadku zastosowania karty
zbliżeniowej proces jest jeszcze bardziej wygodny i szybszy, gdyż wystarczy jedynie
przyłożyć kartę do czytnika na kilkucentymetrową odległość i transakcja jest
dokonana, bez konieczności podawania karty sprzedawcy, bez konieczności
wprowadzania kodu PIN15, w ciągu zaledwie kilku sekund16.



Korzystanie z kart płatniczych zapewnia większą kontrolę nad poniesionymi
wydatkami. Konsumenci mogą nie tylko sprawdzać i analizować swoje transakcje na
podstawie drukowanych rachunków otrzymywanych przy kasie, ale także na rachunku
bankowym (przypisanym do karty).

Korzyści dla sprzedawców (akceptantów kart płatniczych):


Dzięki akceptacji kart płatniczych sprzedawcy mogą osiągać wyższe obroty z kilku
powodów. Dostęp klientów do dodatkowych środków pieniężnych (szczególnie w
przypadku użytkowników kart kredytowych) sprzyja wzrostowi łącznych wydatków
klientów. Ponadto dzięki akceptacji kart sprzedawcy mają możliwość uczestnictwa w
programach lojalnościowych czy projektach co-brandowych i przez to poszerzenia
oraz uatrakcyjnienia oferty dla klientów.



Akceptowanie przez sprzedawców wygodnych dla klientów metod płatności, jakimi są
karty płatnicze, wpływa na wzrost zadowolenia klientów. Wpływa to na
wzmocnienie relacji klienta ze sprzedawcą, postrzeganie sprzedawcy jako firmy
nowoczesnej, dbającej o dobro klienta, a w rezultacie na wzrost przychodów
sprzedawcy.

14

Szerzej w: M. Polasik, K. Maciejewski, Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, Materiały i
Studia, Nr 241, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009, s. 55.
15
Dla transakcji niskokwotowych, w Polsce do kwoty 50 zł.
16
W przypadku gdy transakcja jest realizowana w trybie off-line, tj. bez konieczności łączenia się z centrum
autoryzacyjnym.
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Wzrost akceptacji kart płatniczych ogranicza także przypadki transakcji
oszukańczych dokonywanych fałszywymi banknotami. Poprawność transakcji
realizowanych za pomocą kart płatniczych jest gwarantowana przez agenta
rozliczeniowego, kontrolowanego przez instytucje nadzorcze (np. bank centralny).



W przypadku dokonywania płatności kartą zbliżeniową krótszy czas realizacji
transakcji niż w przypadku płacenia gotówką lub innym rodzajem karty płatniczej
jest korzyścią nie tylko dla konsumenta, ale i akceptanta, który może przez to
efektywniej zarządzać linią kasową i ograniczać kolejki (terminale POS akceptujące
karty zbliżeniowe mogą generować o około 10% więcej transakcji od innych
terminali17).

Korzyści dla wydawców kart:


Wydawanie klientom kart płatniczych umożliwia bankom wzrost przychodów z
wielu źródeł, np. z tytułu opłaty interchange (od każdej transakcji wypłacanej przez
agenta rozliczeniowego) jak i opłat za wydanie karty (jednorazowa opłata pobierana
od klienta) lub za użytkowanie karty (opłata pobierana od klienta cyklicznie, z reguły
co miesiąc). Dzięki takiej konstrukcji przychodów w obszarze kart płatniczych wzrost
wykorzystania przez klientów kart płatniczych powoduje wyższe przychody dla
banków. Ponadto banki mogą zwiększać swoje przychody poprzez sprzedaż wiązaną
posiadaczom kart kredytowych innych produktów i usług.



Banki mogą także wzmacniać swój wizerunek i pozycję poprzez uczestnictwo w
nowych segmentach rynku, np. promowanie korzystania z kart płatniczych w
obszarach gospodarki, w których do tej pory dominowała gotówka (transport
publiczny, imprezy masowe), poprzez wydawanie kart zbliżeniowych. Działania takie
wpływają również na wzrost przychodów banków wydawców.



Zaoferowanie klientom kart płatniczych ogranicza kolejki i koszty obsługi klientów
w oddziałach banków. Dzięki udostępnieniu klientom bankomatów zmniejszyła się
liczba operacji gotówkowych w kasach i pracownicy placówek bankowych mogą
wykonywać bardziej dochodowe dla banku czynności niż wypłata gotówki (np.
udzielanie kredytów, doradztwo).

17

M. Polasik, E. Starogarska, Polski rynek płatności zbliżeniowych – rok 2011, Wydawnictwo – Transakcyjność
– Innowacje, Polasik Research, Toruń 2011.
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Korzyści dla agentów rozliczeniowych:
Najważniejszą korzyścią dla agentów rozliczeniowych jest generowanie przychodów,
ponieważ podmioty te prowadzą działalność nastawioną na zysk z tytułu obsługi transakcji
dokonywanych przy użyciu kart płatniczych. Agent rozliczeniowy uzyskuje przychody z opłat
za dzierżawę terminala, a także z tytułu prowizji od transakcji. Z uwagi na coraz większą
konkurencję w obszarze akceptacji kart płatniczych, agenci rozliczeniowi obniżającą się
marżę rekompensują sobie poprzez intensywny rozwój sieci akceptacji, co umożliwia im
wzrost przychodów lub przynajmniej utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie.

Korzyści dla sektora publicznego i gospodarki:


Rozwój obrotu bezgotówkowego, związany z rozwojem kart płatniczych, niesie ze
sobą znaczące korzyści dla państwa. Przyczynia się on do obniżenia kosztów
emisji i obsługi pieniądza gotówkowego. Bezgotówkowe formy pieniądza, w
przeciwieństwie do gotówki, nie ulegają zniszczeniu, nie wymagają produkcji,
transportu, przeliczania i fizycznego przechowywania. Koszty emisji i obsługi
gotówki są znaczne. Według dotychczasowych szacunków mogą one kształtować
się w Polsce na poziomie nawet do ok. 1% PKB18.



Większe rozpowszechnienie płatności elektronicznych w danym kraju sprzyja
wzrostowi gospodarczemu w takim kraju19.



Jednym z głównych celów promocji obrotu bezgotówkowego przez sektor
publiczny jest dążenie do ograniczenia szarej strefy w gospodarce oraz walki z
procederem „prania brudnych pieniędzy” 20. Wyniki analiz wykazały, że rozwój
płatności elektronicznych w znacznym stopniu przyczynia się do obniżania
rozmiarów szarej strefy21. Szara strefa w Polsce osiągnęła w 2005 r. poziom 29%
PKB, natomiast w 2009 r. wynosiła 26% PKB. W ujęciu wartościowym
gospodarka nieoficjalna w naszym kraju osiągnęła w 2005 r. wartość 70,1 mld
euro (przy PKB o wartości 244 mld euro), a w 2009 r. wartość 80 mld euro (przy

18

Obrót bezgotówkowy. Zalety i wady wynikające z jego upowszechnienia, NBP, Warszawa 2008, s. 17.
The Virtuous Circle: Electronic Payments and Economic Growth, Visa International, Global Insight Inc., s.
4-5; M. Zandi, V. Singh, The Impact of Electronic Payments on Economic Growth, Moody's Analytics, March
2010, s. 7.
20
H. Brits, C. Winder, Payments are no free lunch, Occasional Studies, Vol. 3, Nr 2, 2005, De Nederlandsche
Bank, s. 32-33.
21
AT Kearney and F. Schneider, The shadow economy in Europe. Using electronic payment systems to combat
the shadow economy, Visa Europe, 2009, s. 8; AT Kearney and F. Schneider, The Shadow Economy in Europe,
2010. Using electronic payment systems to combat the shadow economy, Visa Europe 2011, s. 7-8.
19
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PKB o wartości 310 mld euro). W związku z powyższym nawet częściowe
ograniczenie szarej strefy ma bardzo duże znaczenie dla wpływów budżetowych
państwa.


Obrót bezgotówkowy umożliwia także obniżanie kosztów działalności sektora
publicznego. Przykładem korzyści osiąganych przez sektor publiczny dzięki
upowszechnieniu obrotu bezgotówkowego jest np. zmniejszenie wysokich
kosztów

wypłaty

świadczeń

emerytalno-rentowych

w

gotówce

poprzez

zwiększenie zakresu wypłat przez ZUS różnego rodzaju świadczeń na rachunki
bankowe beneficjentów czy dystrybucji świadczeń w ramach pomocy społecznej
w formie kart22.


Należy także mieć na uwadze, że rozpowszechnienie transakcji bezgotówkowych,
szczególnie w handlu detalicznym, może przyczynić się do obniżenia kosztów
wejścia Polski do strefy euro związanych z produkcją banknotów i monet oraz
kosztów do poniesienia przez sektor prywatny.

Korzystnie z kart płatniczych przynosi uczestnikom jednak nie tylko korzyści, ale
również i koszty, przy czym w wielu przypadkach koszty jednej grupy uczestników systemu
kart płatniczych stanowią jednocześnie korzyści dla innej grupy uczestników tego systemu.
Wybrane zagadnienia z zakresu kosztów zostały poruszone w dalszej części niniejszego
opracowania.
Mimo że w wielu gospodarkach na świecie dominują transakcje gotówkowe, to karty
płatnicze od wielu lat stanowią alternatywę dla banknotów i monet, głównie w transakcjach
realizowanych w punktach handlowo-usługowych. Znaczenie kart płatniczych systematycznie
wzrasta. Wśród bezgotówkowych metod płatności stały się one najczęściej stosowanym
instrumentem płatniczym w Unii Europejskiej. W 2006 r. kartami płatniczymi dokonano
34,4% transakcji bezgotówkowych na terenie Wspólnoty (polecenie przelewu 30%, polecenie
zapłaty 25,2%, czeki 9,2%, pieniądz elektroniczny i pozostałe instrumenty 1,3%), a w 2010 r.
transakcje kartowe stanowiły już 39,2% łącznej liczby transakcji bezgotówkowych w UE
(polecenie przelewu 27,8%, polecenie zapłaty 25,5%, czeki 5,8%, pieniądz elektroniczny i
pozostałe instrumenty 1,6%)23. Należy sądzić, iż znaczenie kart płatniczych na świecie będzie
nadal wzrastać.
22
23

Obrót bezgotówkowy. Zalety i wady wynikające z jego upowszechnienia, NBP, Warszawa 2008, s. 20-23.
Statistical Data Warehouse, European Central Bank, http://sdw.ecb.europa.eu, (wrzesień 2011 r.).
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Rozdział 2
Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce na tle innych krajów
Koncepcja karty płatniczej powstała w Stanach Zjednoczonych na początku XX
wieku. Karty z tego okresu były wykonane zazwyczaj z metalu i zawierały dane klienta
służące do potwierdzenia uprawnień do odbioru towaru i obciążenia rachunku kredytowego
klienta. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej karty typu charge, umożliwiające
zapłatę za towar w późniejszym terminie, były wydawane przez większe sieci sklepów oraz
stacji benzynowych, jednak akceptowane tylko w punktach handlowych wystawców 24. Firmą,
która jako pierwsza odniosła sukces na rynku kart płatniczych, był Diners Club. Wkrótce na
rynku pojawiły się podmioty konkurujące takie jak American Express, który zaoferował
pierwszą na świecie kartę plastikową, czy Bank of America, który wydał w Kalifornii
pierwszą na świecie kartę kredytową25.
Polski rynek kart płatniczych jest rynkiem stosunkowo młodym. Wprawdzie karty
płatnicze pojawiły się w Polsce już pod koniec lat 60. XX w., były to jednak karty wydawane
przez banki zagraniczne, za pomocą których turyści mogli regulować swoje płatności w
niewielu punktach (głównie w placówkach związanych z biurem podróży Orbis,
ekskluzywnych hotelach i restauracjach). Krajowy rynek kart płatniczych zaczął rozwijać się
w Polsce dopiero w latach 90. ubiegłego wieku26. Wiązało się to głównie z
przeprowadzonymi w naszym kraju po 1989 r. reformami, które wpłynęły również na kształt
krajowego sektora bankowego. Rzutowały one także bezpośrednio na przekształcanie
bankowości detalicznej. Banki zaczęły wówczas oferować klientom nowego rodzaju produkty
i usługi, wśród których pojawiły się również karty płatnicze27.

2.1.

Wybrane wskaźniki rozwoju polskiego rynku kart płatniczych
Rozwój rynku kart płatniczych można scharakteryzować na podstawie analizy kilku

kluczowych obszarów, takich jak:
– liczba i struktura wydanych kart płatniczych,
24

R. Janowicz, Rynek kart płatniczych w Polsce na tle rozwiniętych rynków w krajach Unii Europejskiej. Stan
obecny i perspektywy rozwoju, Materiały i Studia, nr 116, NBP, Warszawa 2001, s. 9.
25
K. Żwiruk, Historia kart płatniczych na świecie, http://kartyonline.pl, 7 lipca 2003.
26
Szerzej w: R. Janowicz, Rynek kart płatniczych w Polsce na tle rozwiniętych rynków w krajach Unii
Europejskiej. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Materiały i Studia, nr 116, NBP, Warszawa 2001, s. 12.
27
Rynek kart płatniczych w Polsce, NBP, Warszawa 2003, s. 6.

17

– wartość transakcji dokonanych kartami płatniczymi,
– sieć akceptacji mierzona liczbą terminali POS, punktów handlowo-usługowych
wyposażonych w terminale POS lub akceptantów.
Na wykresie 1 przedstawiono liczbę kart płatniczych wydanych przez banki w Polsce
od 2000 do 2011 r. W analizowanym okresie liczba tych instrumentów płatniczych wzrosła
blisko 3-krotnie. Zmianie uległa także struktura kart płatniczych. W 2000 r. karty kredytowe
stanowiły 3,3% wszystkich wydanych kart (w ujęciu ilościowym 0,4 mln sztuk), natomiast w
III kwartale 2011 r. już 22,4% (w ujęciu ilościowym 7,14 mln sztuk).
Wykres 1. Liczba kart płatniczych wydanych w Polsce w latach 2000-2011 (w mln sztuk)
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Źródło: Dane NBP.
Dane za lata 2000-2010 dotyczą stanu na koniec roku, a dane za 2011 r. stanu na koniec września.

Bardzo dynamiczny był również wzrost liczby transakcji bezgotówkowych
dokonywanych kartami płatniczymi, co zaprezentowano na wykresie 2. Na przestrzeni
siedmiu lat, od 2004 do 2010 r. liczba kartowych transakcji bezgotówkowych wzrosła ponad
4-krotnie, podczas gdy liczba wydanych kart w tym okresie (2004-2010 – por. wykres 1)
niespełna dwukrotnie. Świadczy to o coraz częstszym wykorzystywaniu kart przez ich
posiadaczy do dokonywania zakupów. Warto podkreślić, iż w 2009 r. po raz pierwszy w
historii polskiego rynku kart liczba transakcji bezgotówkowych była wyższa niż
gotówkowych, a w III kwartale 2011 r. osiągnęła poziom 58% wszystkich transakcji
dokonanych polskimi kartami.
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Wykres 2. Liczba transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami płatniczymi w latach
2004-2010 (w mln)
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Źródło: Dane NBP.

W latach 2004-2010 systematycznie wzrastała także wartość transakcji (wykres 3). W
2004 r. konsumenci przy użyciu kart wydanych w Polsce dokonali transakcji o łącznej
wartości 25 mld zł, w tym 1,6 mld zł stanowiły płatności dokonane za granicą. Natomiast w
2010 r. łączna wartość transakcji zrealizowanych kartami wynosiła niespełna 90 mld zł, a
transakcje zagraniczne stanowiły 6,6% tej kwoty, tj. 6 mld zł.
Wykres 3. Wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami płatniczymi w latach
2004-2010 (w mld zł)
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Źródło: Dane NBP.
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W Polsce obserwowany jest ciągły rozwój sieci akceptacji kart płatniczych. Jak
zaprezentowano na wykresie 4., najszybciej wzrastała liczba urządzeń akceptujących karty
płatnicze (głównie terminale oraz w nieznacznej liczbie imprintery), a nieco wolniej
przybywało punktów handlowo-usługowych wyposażonych w urządzenia służące do
akceptacji kart. Najwolniej rosła liczba akceptantów: z 60 tys. w 2003 r. do 110 tys. w
III kwartale 2011 r. Oznacza to, że terminale są częściej instalowane w placówkach
handlowych już wcześniej akceptujących karty, jako kolejne urządzenia do akceptacji kart,
niż u nowych sprzedawców.
Wykres 4. Liczba terminali POS w Polsce oraz punktów handlowo-usługowych (PHU)
wyposażonych w terminale POS w latach 2000-2011
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Źródło: Dane NBP.
Dane za lata 2003-2010 dotyczą stanu na koniec roku, a dane za 2011 r. stanu na koniec września.

Należy zauważyć, że dynamika wzrostu sieci akceptacji w Polsce jest znacznie niższa
niż dynamika liczby kart płatniczych oraz liczby i wartości transakcji dokonywanych przy
użyciu kart, co przedstawiono na wykresie 5.
Można ocenić, iż znacznie wolniej rozwijająca się sieć akceptacji kart płatniczych niż
liczba kart płatniczych lub liczba transakcji stanowi coraz większą barierę dla dalszego
szybszego wzrostu płatności kartowych. Warto także zwrócić uwagę na poziom nasycenia
sieci akceptacji. Z danych GUS wynika, że w 2009 r. było w Polsce 371.839 sklepów i 9.738
stacji paliw, tj. łącznie 381.577 takich podmiotów28. Wydaje się jednak, że w Polsce
funkcjonuje znacznie więcej potencjalnych punktów handlowo-usługowych, które mogłyby

28

Rynek wewnętrzny w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Departament Handlu i Usług, Warszawa 2010.
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akceptować karty płatnicze. Według szacunków ekspertów może to być liczba od 500 tys. do
1 mln takich placówek. Oznacza to, że stopień nasycenia rynku w Polsce punktami handlowousługowymi, które akceptują karty płatnicze, wynosi od 19% do 38%, a więc jest stosunkowo
niewielki. Ze względu na to, że nasycenie polskiego społeczeństwa kartami płatniczymi jest
dużo większe (według badania NBP z 2009 r. udział Polaków posiadających karty płatnicze
wyniósł 70%), ten niewysoki udział akceptantów kart płatniczych w ogólnej liczbie punktów
handlowo-usługowych w Polsce sprawia, że coraz większa grupa Polaków posiadających
karty będzie je wykorzystywać praktycznie tylko u tej samej grupy akceptantów co obecnie.
Posiadacze kart coraz trudniej będą mogli wykorzystywać je do płacenia w nowych punktach
handlowo-usługowych, gdyż napotykają na barierę braku akceptacji.
Wykres 5. Dynamika wzrostu sieci akceptacji oraz liczby kart i transakcji bezgotówkowych
w latach 2003-2010

Źródło: Dane NBP.

Należy ponadto zaznaczyć, że sieć terminali POS w Polsce jest nierównomiernie
rozwinięta terytorialnie, nie tylko pod względem geograficznym (większe nasycenie terminali
POS na liczbę mieszkańców jest generalnie w zachodniej niż we wschodniej części Polski),
ale i w ramach poszczególnych województw (znacznie gęstsza sieć akceptacji w dużych i
średnich miastach niż w małych miastach i na terenach wiejskich). Powyższe sprawia, że
stosunkowo szeroki brak możliwości wykorzystania kart do dokonywania płatności w
punktach handlowo-usługowych ma wpływ równolegle na utrzymywanie się wykluczenia
finansowego w Polsce, liczonego odsetkiem osób posiadających rachunek bankowy, na dość
wysokim, w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, poziomie. Osoby mieszkające w
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miejscowościach, gdzie nie ma sklepów przyjmujących karty płatnicze, nie będą
zainteresowane otwarciem rachunku bankowego i otrzymaniem karty płatniczej, której nie
będą mogły praktycznie wykorzystać. Słaby rozwój sieci akceptacji w Polsce jest więc jedną
z najważniejszych barier ograniczania wykluczenia finansowego i rozwoju obrotu
bezgotówkowego w Polsce.
Analiza czynników wpływających na akceptację kart płatniczych była przedmiotem
badania akceptantów przeprowadzonego w 2008 r. na zlecenie NBP29. Wśród czynników
decydujących o rozpoczęciu akceptowania danej metody płatności decydujące znaczenie dla
kierownictwa sklepów wielkopowierzchniowych miały czynniki kosztowe (łącznie 57% wagi,
w tym wartość prowizji naliczanej od wartości akceptowanych transakcji – 14,9% oraz koszty
stałe akceptowania danej metody płatności – 37,4%). Natomiast w przypadku dodatkowo
dobranych podmiotów czynniki kosztowe stanowiły 35,1% wagi, w tym wysokość prowizji
od wartości transakcji 18% (był to najważniejszy czynnik dla tej grupy podmiotów objętych
badaniem), a koszty stałe akceptowania danej metody płatności 17,1%. Wyniki tego badania
wskazują na zasadnicze znaczenie poziomu opłat akceptanta jako czynnika decydującego o
tym, czy sprzedawca zdecyduje się na akceptowanie kart płatniczych czy nie.

2.2.

Wybrane wskaźniki rozwoju rynku kart płatniczych – Polska na tle innych
krajów UE
Prezentowane w tej części raportu wskaźniki bazują na danych statystycznych

publikowanych cyklicznie przez Europejski Bank Centralny w hurtowni danych
statystycznych (ang. Statistical Data Warehouse) oraz w formie raportów, tzw. Blue Book,
które obejmują 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Dane statystyczne zostały
przedstawione w formie wykresów wskaźników opisujących i porównujących poziom
wykorzystania kart płatniczych per capita w krajach Unii Europejskiej.
Na wykresie 6 przedstawiono liczbę kart płatniczych przypadających na 1 mieszkańca
w Polsce oraz innych państwach UE w 2010 r. Grupę siedmiu państw o najniższym w Unii
Europejskiej wskaźniku liczby kart płatniczych per capita tworzyły postsocjalistyczne kraje
Europy Środkowej i Wschodniej. Niestety nawet na tle tych państw Polska prezentowała się
bardzo słabo i ze wskaźnikiem zaledwie 0,84 karty płatniczej per capita przewyższała jedynie
Rumunię (0,59 karty per capita). Najwyższy poziom nasycenia rynku kart płatniczych
29

M. Polasik, K. Maciejewski, Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, Materiały i Studia, Nr 241,
Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009, s. 124-125.
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występował w Luksemburgu, gdzie przeciętnie przypadało 2,64 kart płatniczych na
1 mieszkańca, a także w Wielkiej Brytanii (2,37 kart per capita) i Szwecji (2,15 kart per
capita). W największej europejskiej gospodarce – w Niemczech – wskaźnik ten wynosił 1,56
kart per capita. W krajach UE przeciętnie na 1 mieszkańca przypadało 1,45 kart.
Wykres 6. Liczba kart płatniczych per capita wydanych w Polsce i innych krajach UE w 2010 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistical Data Warehouse, European Central Bank,
http://sdw.ecb.europa.eu, (wrzesień 2011 r.).

Najwyższy wskaźnik liczby płatności zrealizowanych przy użyciu kart w przeliczeniu
na 1 mieszkańca zaobserwowano w Szwecji i Danii (197 transakcji), co zaprezentowano na
wykresie 7. W UE średni poziom wykorzystania kart płatniczych był znacznie niższy i
wynosił 68 transakcji bezgotówkowych per capita. Natomiast w Polsce liczba transakcji
bezgotówkowych z wykorzystaniem tego instrumentu była 3-krotnie niższa w stosunku do
średniej wartości UE. Rzadziej niż w Polsce korzystali z kart do płatności za zakupy jedynie
mieszkańcy takich państw jak Węgry (21), Czechy (20), Grecja (7), Rumunia (5) oraz
Bułgaria (3).
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Wykres 7. Liczba transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart płatniczych
per capita wydanych w Polsce i innych krajach UE w 2010 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistical Data Warehouse, European Central Bank,
http://sdw.ecb.europa.eu, (wrzesień 2011 r.).

Pod względem infrastruktury płatniczej dla kart Polska na tle innych państw UE
również prezentowała się bardzo słabo (wykres 8). W naszym kraju przypadało zaledwie 6,6
terminali POS na tysiąc mieszkańców. Niższy wskaźnik odnotowano jedynie w Rumunii
(5,0). Najwięcej terminali w stosunku do liczby mieszkańców funkcjonowało w Finlandii
(37,5 terminali na 1 tys. mieszkańców). Warto zaznaczyć, iż w tym kraju nastąpił bardzo
dynamiczny przyrost urządzeń akceptujących karty płatnicze. Jeszcze w 2006 r. wskaźnik ten
wynosił 19,9, więc w ciągu 5 lat przybyło aż 18 terminali na 1 tys. mieszkańców, podczas gdy
w Polsce w 2006 r. było 4,6 terminala na 1 tys. mieszkańców i do 2010 r. stan ten powiększył
się o 2 terminale na 1 tys. mieszkańców. Wysoko w tym zestawieniu znalazły się: Grecja i
Hiszpania (odpowiednio 36,5 i 30,1 urządzeń na tysiąc mieszkańców), a więc kraje
nastawione na obsługę ruchu turystycznego. Wśród dziesięciu krajów o najniższym poziomie
dostępności do terminali znalazło się osiem krajów postsocjalistycznych oraz Niemcy i
Austria. Warto nadmienić, że powstanie w naszym kraju sieci terminali POS o gęstości na
obecnym poziomie UE (17,56) wymagałoby 2,7-krotnego wzrostu liczby takich urządzeń, z
251,8 tys. do ok. 670 tys.
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Wykres 8. Liczba terminali POS przypadających na 1 tys. mieszkańców w Polsce i innych
krajach UE w 2010 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistical Data Warehouse, European Central Bank,
http://sdw.ecb.europa.eu, (wrzesień 2011 r.).
* Dane dla Cypru za 2008 r.

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, iż wewnątrzunijny rynek kart
płatniczych charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Wskaźniki rozwoju rynku kart
płatniczych w Polsce są niskie w porównaniu do większości państw UE. We wszystkich
prezentowanych zestawieniach Polska należy do najsłabiej rozwiniętych rynków kart
płatniczych w UE. Świadczy to z jednej strony o dużym zapóźnieniu Polski w stosunku do
większości państw europejskich, a z drugiej o ogromnym potencjale rozwoju płatności
elektronicznych w naszym kraju.
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Rozdział 3
Uwarunkowania rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce
Uwarunkowania rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce można rozpatrywać na
różnych płaszczyznach. Można wyróżnić uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. Mogą
one przybierać charakter krajowy, lokalny, wynikający ze specyfiki naszej gospodarki, jak i
charakter międzynarodowy. Uwarunkowania rozwoju rynku kart płatniczych mogą również
odnosić się do zagadnień biznesowych, regulacyjnych, prawnych i technicznych. Poniżej
przedstawiono najważniejsze z nich w postaci całościowych przedsięwzięć podejmowanych
na rynku usług płatniczych.

3.1.

SEPA
W ostatnich latach pojawiło się szereg inicjatyw mających na celu zarówno rozwój,

jak i regulację rynku usług płatniczych. Na europejskim rynku prowadzone są obecnie
ogromne projekty ukierunkowane na integrację rynku płatności detalicznych 30. W związku z
integracją Polski z Unią Europejską zasadniczym wyzwaniem dla sektora bankowego oraz
regulatorów rynku stało się wewnątrzunijne zróżnicowanie rynków usług płatniczych (pod
względem

struktury,

zasad

funkcjonowania

a

także

środowiska

prawnego

i

instytucjonalnego), co w szczególności utrudnia dokonywanie płatności transgranicznych.
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć z tym związanych jest budowa Jednolitego
Obszaru Płatności w Euro, która była poprzedzona długim okresem przygotowań
prowadzonych przez wiele podmiotów i instytucji związanych z europejskim sektorem
płatności. Zgodnie z wizją inicjatorów tego projektu, tj. Komisji Europejskiej, Europejskiego
Banku Centralnego oraz Europejskiej Rady ds. Płatności (ang. European Payment Council –
EPC), SEPA ma stanowić obszar, w którym konsumenci, przedsiębiorcy i inni uczestnicy
życia gospodarczego będą mogli dokonywać i otrzymywać zarówno krajowe, jak i
transgraniczne płatności w euro, na obszarze Europy, według takich samych, prostych zasad,
regulacji prawych i obowiązków, bez względu na miejsce dokonywania operacji 31.
Projekt SEPA, którego uruchomienie nastąpiło w dniu 28 stycznia 2008 roku, stanowi
kolejny etap integracji europejskiego rynku finansowego, po wprowadzaniu wspólnej waluty
30

A. Borcuch, Globalny system pieniężny, CeDeWu, Warszawa, 2009, s. 105-111.
Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA). Zintegrowany rynek płatności detalicznych, Europejski Bank
Centralny, 2006, s. 7.
31
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euro oraz uruchomieniu płatności wysokokwotowych TARGET. Swym zasięgiem obejmuje
on głównie państwa strefy euro, ale dotyczy także pozostałych państw UE oraz 4 państw
należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (ang. European Free Trade
Association – EFTA), tj. Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii. Łącznie zakres SEPA
obejmuje zatem 31 państw Europy. Należy przy tym podkreślić, że projekt SEPA w założeniu
miał mieć charakter samoregulacji, co oznacza, że jego wdrożenie miało przebiegać bez
formalnych nakazów bądź zakazów ze strony władz unijnych lub krajowych32.
Projekt SEPA składa się z kilku komponentów, takich jak: wspólna waluta euro,
jednolity zestaw instrumentów płatniczych, efektywna infrastruktura płatności w euro,
wspólne normy techniczne, wspólne praktyki biznesowe, ujednolicone podstawy prawne, a
także ciągły rozwój usług ukierunkowany na klienta.
Podstawowym składnikiem Jednolitego Obszaru Płatności w Euro jest zestaw nowych
instrumentów płatniczych SEPA: polecenie przelewu SEPA, polecenie zapłaty SEPA oraz
płatności dokonywane przy użyciu kart SEPA. Są to instrumenty bezgotówkowe oferowane
klientom według jednolitych standardów i zasad. Od momentu oficjalnego uruchomienia
projektu do końca 2010 roku obowiązywał tzw. okres przejściowy, w ramach którego
instrumenty SEPA miały być wprowadzane stopniowo i współistnieć z dotychczas
stosowanymi krajowymi rozwiązaniami. Według założeń programowych od 2011 roku
powinna nastąpić pełna migracja na standardy SEPA33.
Przystosowanie kart płatniczych do wymogów SEPA realizowane jest zgodnie z
zasadami zawartymi w tzw. Ramach Funkcjonowania Kart Płatniczych w SEPA (ang. SEPA
Cards Framework – SCF). Najważniejszym celem utworzenia zasad SCF jest budowa
środowiska bez barier technicznych, prawnych i handlowych w zakresie wydawania kart
płatniczych oraz przetwarzania, akceptowania i dokonywania transakcji kartowych. Zgodnie z
SCF, od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r., a więc w tzw. okresie przejściowym,
powinna następować stopniowa migracja do standardu EMV, polegająca na zastępowaniu kart
z paskiem magnetycznym kartami opartymi na technologii mikroprocesorowej oraz
przystosowywaniu infrastruktury terminali POS i bankomatów do obsługi kart w standardzie
EMV. W tym samym okresie przejściowym również wszystkie terminale płatnicze i
bankomaty miały zostać przystosowane do akceptowania kart w standardzie EMV. Po tym
okresie, tj. od 1 stycznia 2011 r., wszystkie karty płatnicze ogólnego zastosowania w obrocie i
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D. Duziak, R. Kaszubski, Nowe regulacje europejskiego rynku usług płatniczych to korzyść dla polskich
klientów, „Gazeta Prawna” z 12 czerwca 2008, http://biznes.gazetaprawna.pl.
33
Związek Banków Polskich, Serwis SEPA Polska, http://sepapolska.pl (grudzień 2009 r.).
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wydane przez banki SEPA powinny być zgodne z SEPA Cards Framework. Oznacza to, że
karty z paskiem magnetycznym wydane na terenie SEPA powinny być wycofane z obiegu34.
Według Komisji Europejskiej w IV kwartale 2010 roku w krajach Unii Europejskiej w
mikroprocesor zgodny ze standardem EMV wyposażonych było łącznie 81% kart płatniczych,
96% bankomatów oraz 90% terminali POS35. W Polsce proces dostosowywania infrastruktury
terminali POS do standardu EMV postępuje również dość sprawnie (80% terminali),
natomiast migracja bankomatów to tych standardów postępuje znacznie szybciej (98%
urządzeń). Z kolei proces wyposażania kart płatniczych w mikroprocesor był do 2010 r.
wolniejszy niż przeciętnie w UE, gdyż odsetek kart zgodnych ze standardem EMV na koniec
2010 r. wynosił 49,6%, choć wzrósł on znacznie do czerwca 2011 r. do poziomu 61%.
Transakcja kartą płatniczą zgodna z zasadami SEPA to transakcja dokonana kartą
płatniczą „ogólnego zastosowania” (kartą debetową, kredytową lub obciążeniową) wydaną w
jednym z państw SEPA, na terenie objętym SEPA oraz z udziałem banku SEPA. Może być to
transakcja płatnicza (w punkcie handlowo-usługowym albo transakcja zdalna) lub wypłata
gotówki w bankomacie, jednak zawsze z zastosowaniem technologii EMV (poza transakcjami
zdalnymi) i rozliczana w walucie euro (rachunek może być prowadzony w dowolnej walucie).
Płatności dokonywane będą jedną kartą w całej strefie SEPA, chociaż placówki handlowe
będą mogły wprowadzić ograniczenia co do akceptowania poszczególnych marek kart. Warto
zaznaczyć, że wytyczne SCF nie obejmują pieniądza elektronicznego oraz kart
przedpłaconych, co stwarza możliwości dla rozwoju takich rozwiązań niszowych jak:
płatności lokalne, opłaty w komunikacji miejskiej czy karty podarunkowe. Polska, podobnie
jak inne kraje Unii Europejskiej spoza strefy euro oraz kraje EFTA, może również
uczestniczyć i uczestniczy w SEPA w ramach płatności w euro oraz będzie mogła przyjąć
standardy SEPA dla instrumentów płatniczych w walucie krajowej.
Ważnym elementem projektu SEPA jest zawarcie w SCF zapisów dotyczących zakazu
ustanawiania różnic w traktowaniu cenowym usług krajowych i transgranicznych. Co więcej,
każdy system powinien posiadać transparentną i jednolitą dla całego obszaru SEPA strukturę
cenową, która będzie umożliwiać uczestnictwo w systemie jak największej liczby podmiotów.
W konsekwencji oznacza to zakaz geograficznego (np. w zależności od kraju) zróżnicowania

34

R. Kaszubski, D. Duziak (red.), Jednolity Obszar Płatności w Euro – SEPA. Wpływ zmian na rynku płatności
na podmioty prowadzące działalność gospodarczą, Związek Banków Polskich, 2008, s. 19,
http://www.sepapolska.pl (październik 2008 r.).
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3 progress report on the state of SEPA migration, European Commission, DG Internal Market and Services,
Brussels, 17 May 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/progress_report_2010_en.pdf
(sierpień 2011 r.).
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opłat ustalanych przez systemy kart (ang. scheme fees)36. Narzucenie systemom kartowym
takiego kształtu polityki cenowej oznacza dla nich konieczność zmiany dotychczasowego
korzystnego modelu biznesowego, głównie ze względu na swobodę w ustalaniu stawek opłat
za uczestnictwo w systemie. W związku z tym można przypuszczać, że organizacje będą
podejmowały próby omijania narzuconych im wymogów37. Należy jednak wskazać na zapis,
zgodnie z którym każdy system kart płatniczych odpowiada za własną opłatę interchange, co
oznacza jednak brak regulacji dotyczących opłaty interchange przez SCF oraz że ustalanie
opłaty interchange, tak jak dotychczas, pozostaje w gestii danego systemu skupiającego
wydawców kart.38 Podejście takie argumentuje się rolą opłaty interchange, którą jest
rekompensowanie kosztów obsługi tego systemu, a ponadto tym, że jest to opłata wyznaczana
w sposób multilateralny, a więc odnosi się do wszystkich podmiotów zrzeszonych w sieci. Z
kolei

w

opinii

Europejskiego

Banku

Centralnego

długookresowe

utrzymywanie

zróżnicowanych geograficznie stawek stoi w sprzeczności z pro-integracyjną koncepcją
SEPA39.

3.2.

Dyrektywa w sprawie usług płatniczych
Drugie, obok SEPA, przedsięwzięcie na rzecz utworzenia zintegrowanego rynku

usług płatniczych stanowi Dyrektywa w sprawie usług płatniczych (ang. Payment Services
Directive - PSD). Dyrektywa została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii
Europejskiej w 2007 roku, a państwa członkowskie zostały zobowiązane do implementacji
regulacji do dnia 1 listopada 2009 roku. Jednak nie wszystkie państwa, w tym Polska,
dotrzymały wyznaczonego terminu40. Dokument ten wyznacza wspólne ramy prawne dla
świadczenia usług płatniczych na obszarze Unii Europejskiej, które dotychczas podlegały
regulacjom odrębnych systemów prawnych państw członkowskich.
Do najważniejszych obszarów podlegających regulacjom PSD zalicza się41:
prawo publicznego świadczenia usług płatniczych, oznaczające harmonizację
warunków wejścia na rynek, jakie muszą spełnić podmioty niebankowe chcące
świadczyć usługi płatnicze. Ma to umożliwić stworzenie równych warunków dla
36

SEPA Cards Framework, European Payment Council, 16 December 2009, s. 14.
J. Chaplin, SEPA – changing the game for cards, First Data International, 2007, http:\\\www.firstdata.com.
38
SEPA Cards Framework, European Payment Council, 16 December 2009, s. 16.
39
5th Progress Report (July 2007), SEPA - from concept to reality, European Central Bank, s 13.
40
Polska jako ostatni kraj w Unii Europejskiej wdrożyła zapisy dyrektywy do prawa krajowego dopiero z dniem
24 października 2011 r., tj. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
41
Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA), European Central Bank,
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/sepa_brochure_2009pl.pdf (luty 2010).
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zharmonizowanych wymagań informacyjnych, które będą musiały prezentować
wszystkie podmioty świadczące usługi płatnicze;
prawa i obowiązki użytkowników i dostawców usług płatniczych, które są w
dyrektywie szczegółowo i ostatecznie wyjaśnione.
Cele dyrektywy, które obejmują wspieranie prawa konsumentów i integrację
systemów krajowych, a także promowanie przejrzystości i konkurencji na rynku usług
płatniczych, w znacznym stopniu wspierają tworzenie Jednolitego Obszaru Płatności w
Euro42.
W ramach dyrektywy nie zamieszczono wymogów odnośnie określania poziomu opłat
interchange. Wśród opcji narodowych dopuszczalne są jedynie działania w zakresie
wprowadzenia opłaty typu surcharge.

3.3.

Ustawa o usługach płatniczych
Ustawa o usługach płatniczych stanowi w Polsce implementację dyrektywy o usługach

płatniczych. Tekst ustawy został ustalony ostatecznie przez Sejm po rozpatrzeniu poprawek
Senatu w dniu 19 sierpnia 2011 r.43 Ustawa o usługach płatniczych została opublikowana w
Dzienniku Ustaw w dniu 23 września 2011 r., co oznacza, że jej podstawowe uregulowania
weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. Warto również zaznaczyć, że wdrożenie
Dyrektywy o usługach płatniczych w naszym kraju trwało bardzo długo. Polska jest ostatnim
krajem Unii Europejskiej, który implementował przedmiotową dyrektywę do prawa
krajowego. Opóźnienia te wynikały z bardzo długiego procesu konsultacji i znacznej liczby
zgłoszonych uwag i poprawek na różnych etapach prac nad ustawą. Przepisy ustawy dotyczą
rynku, który do tej pory w dużym stopniu (poza regulacjami dotyczącymi m.in. systemów
płatności, agentów rozliczeniowych oraz systemów autoryzacji i rozliczeń) nie podlegał
regulacjom. Przyjęte przez ustawę rozwiązania w zakresie usług płatniczych jak i działalności

42

(1) Making SEPA a Reality. Implementing the Single Euro Payments Area, European Payment Council, Doc:
EPC066-06, Brussels, 28 June 2006, (2) Wspólne oświadczenie Europejskiego Banku Centralnego i Komisji
Europejskiej dotyczące przyjęcia przez Parlament Europejski dyrektywy w sprawie usług płatniczych, Europejski
Bank Centralny, 24 kwietnia 2007 r., http://www.ecb.int/press/pr/date/2007/html/pr070424.pl.html (sierpień 2011 r.).
43
Sejm RP, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, tekst ustawy ustalony ostatecznie po
rozpatrzeniu poprawek Senatu, http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/4217_u/$file/4217_u.pdf
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polegającej na świadczeniu tych usług nie będą już świadczone, jak dotychczas, jako
swobodna działalność gospodarcza i zostaną objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
Ustawa określa warunki świadczenia usług płatniczych, w szczególności w zakresie
przejrzystości postanowień umownych i wymogów dotyczących informowania o usługach
płatniczych; prawa i obowiązki stron wynikające z umów o świadczenie usług płatniczych, a
także zakres odpowiedzialności dostawców z tytułu wykonywania usług płatniczych oraz
zasady prowadzenia działalności przez instytucje płatnicze i biura usług płatniczych, w tym za
pośrednictwem agentów tych podmiotów, oraz zasady sprawowania nadzoru nad tymi
podmiotami.
W ramach prac parlamentarnych nad tą ustawą jednym z elementów dyskusji był
problem opłat surcharge oraz opłat interchange, co zostało szerzej opisane w punkcie 6.3.

3.4.

Organizacje kart płatniczych w Polsce
Ustalane przez VISA i MasterCard regulacje i standardy, do przestrzegania których w

ramach umów cywilno-prawnych zobowiązane są: (i) banki wydające karty płatnicze z logo
tych organizacji, (ii) agenci rozliczeniowi oraz (iii) sprzedawcy akceptujący te karty, stanowią
de facto jeden z głównych czynników, który wpłynął na rozwój tego rynku. Regulacje tych
organizacji determinują model biznesowy funkcjonujący w oparciu o czterostronny system
płatności, wymagający zaangażowania wyspecjalizowanych podmiotów działających zgodnie
ze ściśle określonymi zasadami. W Polsce nie istnieje konkurencyjny krajowy system
płatności kartowych, dlatego też polski rynek kart płatniczych jest silnie zależny od regulacji
międzynarodowych organizacji płatniczych.

3.4.1. Program „Kartą VISA zapłacisz wszędzie”
Jednym z ostatnich ważnych przedsięwzięć organizacji Visa jest uruchomiony na
początku 2010 r. program rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych nazwany „Kartą VISA
zapłacisz wszędzie”. Program ten ma na celu podwojenie liczby terminali POS w Polsce, tj. z
około 200 tys. do 400 tys. terminali w 2015 r. Wprowadzenie programu było poprzedzone
konsultacjami rynkowymi, zarówno z bankami wydającymi karty VISA, jak również z
agentami rozliczeniowymi. Program, który jest finansowany przez banki wydające karty,
koncentruje się na pozyskiwaniu punktów handlowo-usługowych, które do tej pory nie
akceptowały kart płatniczych. Środki są przekazywane agentom rozliczeniowym w formie
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dofinansowania instalacji nowych terminali. W ramach tego programu banki członkowskie
Visa w Polsce przeznaczą w ciągu 5 lat ponad 200 mln zł na wsparcie rozwoju akceptacji
kart. Do końca września 2011 r. zainstalowano ok. 56 tys. nowych terminali POS u blisko 38
tys. akceptantów, którzy nie przyjmowali wcześniej kart płatniczych.

3.4.2. Program „Innovation for Poland”
Z kolei organizacja MasterCard uruchomiła program „Innovation for Poland”, którego
celem jest wspieranie banków wydających karty płatnicze z logo MasterCard, zamierzających
wprowadzać innowacyjne produkty takie jak: karty zbliżeniowe, płatności mobilne NFC,
karty z wyświetlaczem czy karty multiaplikacyjne. Podstawą uzyskania dofinansowania
konkretnego projektu jest złożenie przez bank wniosku do organizacji MasterCard. Decyzje o
przyznaniu dofinansowania podejmuje grupa ekspertów MasterCard, tj. przedstawicieli rynku
lokalnego reprezentujących biuro MasterCard w Warszawie oraz ekspertów europejskich
odpowiedzialnych za innowacyjne produkty.
Program został wprowadzony w dniu 1 stycznia 2011 r. decyzją organizacji
MasterCard. W ramach programu ma powstać fundusz finansowany przez agentów
rozliczeniowych, na których została nałożona dodatkowa opłata w wysokości 0,025% od
wartości transakcji dokonywanych kartami płatniczymi. Szacuje się, że w 2011 r. agenci
rozliczeniowi odprowadzą na fundusz kwotę ok. 5 mln euro.

3.5.

Polityka Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego
odnośnie opłaty interchange

3.5.1. Działania Komisji Europejskiej
Zagadnienie opłaty interchange jest od wielu lat przedmiotem analiz Komisji
Europejskiej. Pierwsza skarga, w której zarzucano podmiotom Visa i Europay International,
że ograniczają konkurencję poprzez określone ustalenia dotyczące opłat interchange
pobieranych za transakcje transgraniczne, została złożona przez British Retail Consortium w
1992 r. Druga skarga, dotycząca m.in. uzgadnianych wielostronnie opłat interchange w
systemach Visa i MasterCard, wpłynęła w 1997 r. z inicjatywy stowarzyszenia
EuroCommerce

reprezentującego

sprzedawców

międzynarodowych w Unii Europejskiej.

32

detalicznych,

hurtowych
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Pierwszym znaczącym wydarzeniem była decyzja z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie
międzyregionalnej opłaty interchange ustalanej wielostronnie w ramach stowarzyszenia Visa
Europe. W decyzji tej Komisja zaakceptowała, na zasadzie wyłączenia spod reguł konkurencji
(art. 81 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską), stosowanie przez Visa opłat
interchange dla transakcji transgranicznych, pod warunkiem przyjęcia przez Visa nowych
zasad, które dotyczyły:
obniżenia opłaty interchange; dla kart debetowych opłaty interchange będzie
zmniejszana stopniowo w ciągu pięciu lat, redukcja ta wyniesie ponad 50%; dla kart
kredytowych redukcja opłaty interchange będzie także następowała stopniowo, tak
aby w 2007 r. osiągnąć poziom 0,7%; przychody banków z tytułu pobierania tej opłaty
zmniejszą się stopniowo do około 20% w stosunku do dochodów, jakie osiągnęłyby
one bez wprowadzania ww. modyfikacji,
obiektywności, czyli stosowania przy ustalaniu opłaty interchange trzech kategorii
kosztów:
kosztów przetwarzania transakcji,
kosztów zapewnienia klientom odroczonego terminu obciążania rachunku
karty (free funding period),
kosztów tzw. „gwarancji płatności”,
transparentności; banki – członkowie Visa na żądanie właścicieli punków handlowousługowych będą zobowiązane do ujawnienia im stawek opłat interchange i
procentowego udziału w jej wysokości ww. trzech kategorii kosztów,
ustalenia oddzielnej opłaty interchange dla transakcji zawieranych drogą pocztową lub
telefoniczną, ze względu na różnice kosztowe w stosunku do transakcji zawieranych
za pośrednictwem POS44.
Przedmiotowe wyłączenie wygasło w dniu 31 grudnia 2007 r. Do tego terminu
powinno zakończyć się dostosowanie systemu Visa do reguł prawa konkurencji. W marcu
2008 r. Komisja wszczęła postępowanie przeciwko Visa Europe mające na celu sprawdzenie
sposobu ustalania opłaty interchange dla transakcji transgranicznych oraz niektórych
krajowych45. W kwietniu 2010 r. osiągnięto porozumienie, zgodnie z którym Visa zgodziła
44

Commission exempts multilateral interchange fees for cross-border Visa card payments, IP/02/1138,
European Commission, Brussels, 24 July 2002,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/02/1138&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en (wrzesień 2011 r.),
45
Antitrust: Commission initiates formal proceedings against Visa Europe Limited, MEMO/08/170, European
Commission, Brussels, 26 March 2008,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/170&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en (wrzesień 2011 r.),
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się na obniżenie stawek opłat interchange dla kart debetowych w transakcjach
transgranicznych (ang. cross-border immediate debit card transactions) średnio do poziomu
0,2% wartości transakcji46. Zadowolenie z decyzji Visa wyraziła Komisja Europejska,
podkreślając, że przyniesie ona przede wszystkim korzyści dla konsumentów, którzy nie będą
płacić zawyżonych cen za towary i usługi. Warto zaznaczyć, że uzgodniony z Komisją
Europejską maksymalny poziom stawek interchange ma zastosowanie również do krajowych
transakcji debetowych w krajach, w których opłaty interchange ustala Visa Europe. Do grona
tych krajów należą: Islandia, Malta, Szwecja, Węgry a także Holandia, Luksemburg i Belgia,
przy czym w Holandii i Luksemburgu stawki te odnoszą się do kart przedpłaconych, gdyż
karty debetowe Visa nie są wydawane, a w Belgii nie są wydawane karty debetowe jak i
przedpłacone47.
Przedmiotem analiz Komisji Europejskiej jest także działalność organizacji płatniczej
MasterCard. W decyzji z dnia 19 grudnia 2007 r. Komisja uznała, że naliczane przez
MasterCard wielostronne opłaty interchange od transakcji transgranicznych (na obszarze
Europejskiego Obszaru Gospodarczego) dla kart debetowych i kredytowych MasterCard i
Maestro naruszają postanowienia art. 81 Traktatu WE i jednocześnie nie spełniają one
warunków wyłączenia spod reguł konkurencji zawartych w art. 81 ust 3 Traktatu. W
przypadku warunku dotyczącego przyczyniania się do postępu technicznego lub
gospodarczego MasterCard nie wykazał związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy opłatą
interchange a mierzoną obiektywnie efektywnością. Wskazał jedynie na rolę opłaty
interchange polegającą na ułatwianiu optymalnego działania systemu i równoważeniu
oczekiwań posiadaczy kart i sprzedawców. Nie przedstawił jednak danych empirycznych
potwierdzających ten argument jak również danych wskazujących na pozytywne skutki
omawianej opłaty dla funkcjonowania systemu oraz związanych z tym korzyści. Komisja
podkreśliła także, że ustalana przez MasterCard opłata interchange bazuje na stworzonym
przez Williama Baxtera w 1983 r. modelu, który posiada poważne ograniczenia i jest oparty
na nierealistycznych założeniach48. Zgodnie z drugim warunkiem zawartym w art. 81 ust. 3
Traktatu, MasterCard nie dostarczył dostatecznych dowodów na to, że konsumenci
46

Annual Report 2010. Making money flow, Visa Europe, s 12, (wrzesień 2011 r.).
Interchange fees, Visa Europe,
http://www.visaeurope.com/en/about_us/what_we_do/fees_and_interchange/interchange_fees.aspx (wrzesień 2011 r).
48
Główne założenia tego modelu to: (a) popyt ze strony konsumentów i sprzedawców jest stały, ponieważ żadna
z tych grup nie podejmuje strategicznych działań w odpowiedzi na działania drugiej strony, (b) nie ma
zróżnicowania w zakresie korzyści, które sprzedawcy czerpią z akceptowania kart płatniczych, (c) istnienia
idealnych warunków konkurencji w sektorze bankowym.
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(sprzedawcy oraz klienci) osiągają znaczące korzyści wynikające z występowania opłaty
interchange. Odnośnie trzeciego warunku MasterCard nie dowiódł, że opłata interchange w
obecnym kształcie stanowi niezbędny element optymalizacji działania systemu. Komisja
zaznaczyła, że nie podważa istnienia opłaty interchange. Musi ona jednak być zgodna z
przepisami UE. Komisja stwierdziła ponadto, że opłaty interchange, które naliczane są w
przypadku braku odrębnej umowy dwustronnej między bankiem, który wydał kartę, a
bankiem przyjmującym płatność, przyczyniają się do nadmiernego zwiększania kosztów
akceptacji kart ponoszonych przez sprzedawców. Komisja nakazała, jako środek zaradczy,
znieść w ciągu sześciu miesięcy opłaty interchange dla transakcji transgranicznych. W
przeciwnym razie na MasterCard zostaną nałożone tymczasowe kary pieniężne w wysokości
3,5 % dziennego, łącznego, światowego obrotu MasterCard Incorporated w poprzednim roku
obrotowym49. W dniu 1 marca 2008 r. MasterCard Europe złożył w Trybunale
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosek o unieważnienie decyzji Komisji Europejskiej50.
MasterCard, nie mogąc znaleźć alternatywy dla dotychczasowego sposobu naliczania opłaty,
która nie naruszałaby ww. przepisów wspólnotowych, z dniem 21 czerwca 2008 roku odstąpił
od pobierania opłaty interchange dla transakcji transgranicznych, dostosowując się tym
samym do decyzji Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r.51 Jednak w październiku 2008 r.
MasterCard wprowadził podwyżkę opłat za uczestnictwo w systemie (dla banków
wydawców, dla centrów autoryzacyjnych) i uchylił istniejące zwolnienia z tych prowizji. Po
interwencji Komisji, MasterCard zgodził się na anulowanie podwyżek tych opłat w lipcu
2009 r. Ponadto od lipca 2009 r. MasterCard zobowiązał się:
wprowadzić nowe kalkulacje dla wielostronnych opłat interchange od transakcji
transgranicznych, dzięki czemu średnia ważona tych opłat ulegnie znaczącemu
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Summary of Commission Decision of 19 December 2007 relating to a proceeding under Article 81 of the EC
Treaty and Article 53 of the EEA Agreement
(Case COMP/34.579 — MasterCard, Case COMP/36.518 — EuroCommerce, Case COMP/38.580 —
Commercial Cards), European Commission, Official Journal of the European Union, 6.11.2009.
50
Antitrust: Commissioner Kroes notes MasterCard's decision to cut cross-border Multilateral Interchange Fees
(MIFs) and to repeal recent scheme fee increases – frequently asked questions, MEMO/09/143, 01/04/2009,
European Commission, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/143&type=HTML
(wrzesień 2011 r.).
51
Antitrust: Commission notes MasterCard's decision to temporarily repeal its cross-border Multilateral
Interchange Fees within the EEA, MEMO/08/397, European Commission, Brussels, 12 June 2008,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/397&format=HTML&aged=1&language=
EN&guiLanguage=en (wrzesień 2011 r.).
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obniżeniu do 0,3% w przypadku konsumenckich kart kredytowych oraz do 0,2% w
przypadku konsumenckich kart debetowych52,
dokonać modyfikacji, które przyczynią się do przejrzystości i konkurencji na rynku
kart

płatniczych,

w

tym

m.in.

zaoferować

handlowcom

tzw.

„stawki

nieskonsolidowane”, tj. zróżnicowane stawki, którymi będą obciążani zależnie od
rodzaju użytej karty,
publikować na swojej stronie internetowej wszystkie stawki opłat interchange dla
transakcji transgranicznych oraz dla transakcji krajowych.
Komisja

Europejska

zapowiedziała,

że

będzie

dokładnie

monitorować

wdrażanie

uzgodnionych zmian w systemie MasterCard.
W dniu 8 lipca 2011 r. odbyło się przesłuchanie w Sądzie Unii Europejskiej dotyczące
odwołania MasterCard od decyzji Komisji Europejskiej z 2007 r. MasterCard Europe
reprezentował Prezes Javier Perez, który wśród najważniejszych tez i argumentów wskazał,
że stawką w tej sprawie jest przyszłość płatności elektronicznych i że Komisja Europejska
próbuje naprawić to, co nie jest zepsute. Wyraził on także swoje obawy, że interwencja
rządowa może zagrozić stałemu rozwojowi rynku płatności w UE i doprowadzić do sytuacji,
w której konsumenci i akceptanci zostaną pozbawieni dostępu do bardziej wygodnych,
bezpiecznych i zaawansowanych opcji płatniczych, które ułatwiłyby życie konsumentom, a
detalistom przyniosłyby więcej korzyści. Prezes MasterCard Europe podkreślił również, że od
momentu podjęcia się przez Komisję przeanalizowania opłaty interchange rynek usług
płatniczych zmienił się znacząco, czego przejawem są: wzrost konkurencyjności na rynku,
wdrożenie płatności bezstykowych i płatności mobilnych, pojawienie się nowych graczy z
innych sektorów gospodarki, np. telekomunikacyjnego. W rezultacie w ostatnich latach
odnotowano ogromny postęp technologiczny a także znaczący wzrost liczby transakcji
elektronicznych i akceptację wielu form płatności. Odnosząc się bezpośrednio do opłaty
intercharge, argumentował, że jest to najbardziej przejrzysty i skuteczny sposób na
zapewnienie równowagi pomiędzy wszystkimi uczestnikami otwartego, czterostronnego
systemu, a działania MasterCard skupiają się na stworzeniu zaawansowanego i dobrze
funkcjonującego wewnętrznego rynku płatności w Europie53.
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Dla porównania, w 2007 r. wielostronne opłaty interchange dla kart MasterCard wahały się – w zależności od
karty – od 0,80 % do 1,90 %, natomiast wielostronne opłaty interchange od transakcji transgranicznych
wynosiły od ponad 0,40 % do ponad 0,75 % wartości transakcji.
53
‘Don’t Try To Fix What Isn’t Broken’ Declares MasterCard Europe President, MasterCard, Waterloo,
Belgium, 8 July 2011, http://newsroom.mastercard.com/press-releases/%e2%80%98don%e2%80%99t-try-tofix-what-isn%e2%80%99t-broken%e2%80%99-declares-mastercard-europe-president/ (wrzesień 2011 r.).
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Komisja Europejska opracowała również raport dotyczący sektora bankowości
detalicznej w krajach Unii Europejskiej, który został opublikowany w styczniu 2007 r.54
Raport ten zawiera stanowisko Komisji odnośnie opłaty interchange stosowanej w
poszczególnych krajach UE. Wyniki badania Komisji wskazują, że opłata interchange nie jest
nieodzownym elementem działania systemów kart płatniczych. Niektóre systemy krajowe
działają jednak bez tego mechanizmu, co przekłada się na niższe opłaty pobierane od
akceptantów. Wyniki badania ujawniły znaczne zróżnicowanie średniej ważonej opłaty
interchange w systemach międzynarodowych Visa i MasterCard dla karty kredytowej w
obrocie krajowym w poszczególnych państwach członkowskich UE. W 2004 r. poziom
najwyższej opłaty (ponad 1,5% wartości transakcji) był 2,5 razy wyższy od poziomu średniej
ważonej najniższych opłat. W przypadku kart debetowych Visa i MasterCard najwyższe
opłaty były obserwowane w niektórych nowych państwach członkowskich UE. Część
obserwacji może wskazywać na fakt, iż ustalenie poziomu opłaty interchange w niektórych
Państwach Członkowskich odbywa się poprzez wykorzystanie siły rynkowej banków, co
wynika z długotrwałego utrzymywania się wysokich wskaźników zysku banków na rynkach
relatywnie wysoko rozwiniętych oraz stosowania przez nie barier wejścia55.
W opinii Komisji opłata interchange może być czynnikiem zwiększającym zysk
wydawców kart. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że 62% banków biorących w
nich udział nadal osiągałoby zyski z wydawania kart kredytowych, nawet gdyby nie
uzyskiwali żadnych przychodów z tytułu opłaty. W 23 krajach UE przynajmniej jeden bank
biorący udział w badaniu był w stanie osiągać zyski z wydawania kart kredytowych bez
uwzględniania opłaty interchange. Badanie to wydaje się częściowo podważać wyjaśnienia
przedstawiane przez sektor bankowy, iż działanie całego systemu byłoby utrudnione, gdyby
nie subsydiowanie usług wydawania kart poprzez transfer przychodów od agentów
rozliczeniowych. Celem Komisji w tym badaniu nie było jednak optowanie na rzecz zerowej
opłaty interchange we wszystkich systemach, jednakże, w świetle uzyskanych wyników,
zasadnym jest kwestionowanie bieżącej wysokości opłat interchange w niektórych krajach56.
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Raport z badania sektora bankowości detalicznej, Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds.
Konkurencji, Bruksela, 2007.
55
Raport z badania sektora bankowości detalicznej, Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds.
Konkurencji, Bruksela, 2007, s. 137. Zgodnie z badaniami Komisji, wydawanie kart kredytowych jest wysoce
dochodową działalnością. W skali Unii Europejskiej wydawcy kart kredytowych osiągnęli średni ważony
wskaźnik zysku do kosztu w wysokości 65 % w 2004 r., zaś wydawcy kart debetowych – 47%. W większości
państw członkowskich UE, średnia ważona wskaźników zysku pozostawała na stabilnym poziomie w latach
2000 – 2004.
56
Sector Inquiry under Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 on retail banking (Final
Report), COM(2007) 33 final, Brussels, European Commission, 31.1.2007, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0033:FIN:EN:PDF (wrzesień 2011 r.).
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Po wydaniu raportu Pani Neelie Kroes pełniąca funkcję Komisarza UE ds. Konkurencji
przedstawiła następujące wnioski, dotyczące stosowania opłat interchange na poziomie
krajowym57:
koszty opłaty interchange wpływają na ostateczne ceny towarów i usług, płacone
przez konsumentów,
ten składnik kosztów nie jest transparentny i dlatego nie może służyć jak bodziec do
wyboru najbardziej efektywnego środka płatności,
wszyscy konsumenci, włącznie z niekorzystającymi z kart płatniczych, ponoszą koszty
opłaty interchange,
Komisja nie postuluje zniesienia opłaty interchange, jednak zamierza zapewnić
ustanowienie jej na godziwym poziomie poprzez rozwój konkurencji oraz jej
transparentność dla podmiotów rynkowych,
nie ma ekonomicznych dowodów na twierdzenie, że zmniejszenie opłaty interchange
wpłynie na zwiększenie innych opłat dla posiadaczy kart płatniczych. Działalność
większości wydawców kart będzie przynosić zyski, nawet w przypadku całkowitego
zniesienia opłaty interchange.
brak konkurencji na poziomie detalicznym, gdzie pobierana jest jednolita opłata
interchange (niezależnie od rodzaju kary, wydawcy, systemu) jest powodem jej
ustalania na tak wysokim poziomie. Komisja krytykuje tę praktykę, która jest
określana jako „blending”.
z posiadanych przez Komisję danych wynika, że w niektórych nowych krajach
członkowskich UE opłata interchange jest prawie cztery razy wyższa niż w innych.
Komisja ma poważne zastrzeżenia do poziomu ustalanej multilateralnie opłaty
interchange w tych krajach. Komisja nie uzyskała wiarygodnych wyjaśnień, co jest
powodem tak dużych różnic. W ocenie Komisji jest to spowodowane brakiem
konkurencji na rynkach, na których opłaty są najwyższe. Redukcja poziomu opłaty
interchange będzie korzystna dla konsumentów.
Komisja z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania do redukcji opłaty interchange z
Austrii i Portugalii oraz do obniżenia opłaty za przystąpienie do systemu z Irlandii.
W komunikacie tym wskazano, że Komisja wspólnie z Europejskim Bankiem Centralnym
wyrażają zaniepokojenie, iż w wyniku wypierania z rynku krajowych systemów kart
debetowych przez systemy Visa i MasterCard wzrosną koszty korzystania z kart płatniczych
57

N. Kroes, Introductory Remarks on Final Report of Retail Banking Sector Inquiry, Speech/07/50, Press
conference, Brussels, 31 January 2007.

38

dla podmiotów rynkowych i konsumentów oraz zostanie zagrożone wprowadzenie projektu
SEPA. Ponadto Komisja jest zdecydowana podjąć odpowiednie działania (na podstawie
przepisów o ochronie konkurencji), jeżeli dojdzie do podniesienia cen.

3.5.2. Działania Europejskiego Banku Centralnego
Zagadnienie opłaty interchange jest postrzegane przez Europejski Bank Centralny
głównie przez pryzmat projektu SEPA. W ramach tego projektu oczekuje się, że zostanie
utworzony konkurencyjny, wiarygodny i efektywny kosztowo rynek kart płatniczych,
uwzględniając dostawców infrastruktury i innych usług. EBC oczekuje, że oprócz systemów
czterostronnych, także trójstronne systemy kart płatniczych dostosują się do standardów
SEPA. Zgodnie z poglądami EBC, zasady i warunki akceptacji, ustalone dla tego samego
rodzaju karty płatniczej, nie mogą różnić się ze względu na położenie geograficzne. Należy
podkreślić, że jest to niezmiernie istotne dla zmiany obecnej sytuacji, ponieważ według
badań, opublikowanych przez fiński bank centralny, położenie geograficzne jest jednym z
najistotniejszych czynników wpływających na poziom opłat interchange.
W ocenie EBC, zgodny z SEPA system kart płatniczych powinien spełniać
następujące warunki:
oferować takie same usługi dla akceptantów i posiadaczy kart na całym obszarze
strefy Euro, zróżnicowane usługi dodatkowe nie powinny powodować zmniejszenia
powszechności ich stosowania,
posiadać jednolite stawki opłaty interchange (o ile opłata taka jest stosowana) dla kart
danej marki na całym obszarze Euro,
zdefiniować i publicznie ogłosić zgodną z celami SEPA średnio- i długoterminową
strategię,
upublicznić stawki opłaty interchange i metodologię ich kalkulacji oraz przedłożyć je
odpowiednim władzom,
być zgodnym z przyszłym stanowiskiem Komisji Europejskiej w sprawie praktyk
rynkowych

agentów

rozliczeniowych

i

akceptantów

w

celu

zwiększenia

konkurencyjności,
efektywnie odseparować zarządzanie systemem kart od innych usług związanych z
obsługą kart (processing), tak aby uniemożliwić wzajemne subsydiowanie i inne
praktyki, które faworyzowałyby ich świadczenie przez system kart,
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uczestniczyć w stworzeniu opartych na kompromisie standardów i wdrożyć je zgodnie
z wyznaczonym terminem,
uniemożliwić transfer niezagregowanych danych osobowych do krajów, które nie
przestrzegają zasad obowiązujących w dziedzinie ochrony tych praw w UE,
wdrożyć strategię zapobiegania oszukańczym transakcjom, w szczególności w
operacjach transgranicznych.
EBC postuluje także, aby Komisja Europejska jak najszybciej zdefiniowała zasady
pobierania opłat interchange na całym obszarze Euro. Decyzje krajowych i europejskich
instytucji, dotyczące opłat interchange, powinny być w ocenie EBC zgodne i spójne ze sobą.
W opinii EBC opłata interchange, która jest płacona przez agentów rozliczeniowych (a
ostatecznie przez akceptantów) na rzecz banków – wydawców kart, jest efektywnym
instrumentem w zakresie promocji kart wśród konsumentów krajów UE. Jednak opłata
interchange może być także barierą dla konkurencyjności, ponieważ redukuje ona możliwość
negocjacji opłaty, jaką akceptanci płacą agentom rozliczeniowym. Istniejąca obecnie
niepewność co do dalszych warunków pobierania opłat interchange powoduje opóźnianie
przez banki decyzji związanych z realizacją programu SEPA i stanowi przeszkodę dla
finalizacji planów biznesowych. W opinii EBC, ostatni raport Komisji Europejskiej w sprawie
sektora bankowości detalicznej stwarza generalne wrażenie, iż rozważana może być
możliwość zakazu pobierania opłat interchange. Eurosystem zachęca Komisję Europejską do
jak najszybszego sprecyzowania swojej polityki odnośnie opłat interchange. W przypadku,
gdyby polityka ta była znacząco rozbieżna z obecną praktyką, EBC zachęca Komisję do
ustanowienia odpowiednio długiego okresu przejściowego w celu uniknięcia zakłóceń na
rynku kart płatniczych. Decyzje Komisji Europejskiej i krajowych urzędów ochrony
konkurencji powinny być w ocenie EBC ujednolicone, w szczególności w zakresie
ustanowienia spójnych zasad na obszarze Euro. Przyczyni się to w dużym stopniu do
ułatwienia rozwoju nowych inicjatyw rynkowych.
EBC promuje także wszelkie inicjatywy, które prowadzą do zwiększenia konkurencji
dla Visa i MasterCard na całym obszarze Unii Europejskiej. W szczególności wskazuje się na
utworzenie nowego systemu kart płatniczych w Europie, stanowiącego główny czynnik
sukcesu wdrożenia projektu SEPA dla kart (opinie: Jean-Michel Godeffroy58 oraz Gertrude
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New card schemes for Europe, Speech by Jean-Michel Godeffroy, Director General Payment Systems and
Market Infrastructure, European Central Bank,, Télécom-Paris, Paris, 26 October 2007,
http://www.ecb.int/paym/sepa/pdf/telecom_jmg_071026.pdf. (wrzesień 2011 r.).
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Tumpel-Gugerell59). Obecnie prowadzone są trzy inicjatywy zmierzające do konsolidacji i
utworzenia pan-europejskiego systemu kart płatniczych60:
Euro Alliance of Payment Schemes (EAPS), przedsięwzięcie łączące krajowe systemy
kart płatniczych z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii, a także
EUFISERV (międzybankowy system banków oszczędnościowych). W ramach EAPS
zintegrowano także wiele sieci bankomatowych, co umożliwia dokonywanie wypłat
kartami debetowymi za granicą61.
Monnet, projekt otwarty w 2008 r. przez największe banki francuskie i niemieckie w
celu wdrożenia systemu opartego na przejrzystych zasadach ekonomicznych i
cenowych62.
PayFair, system obsługi płatności elektronicznych, wspierany przez duże europejskie
sieci handlowe, który nie opiera się na mechanizmie opłaty interchange, a jest zgodny
z zasadami SEPA i PSD oraz wprowadza przejrzysty model opłat (stawka stała od
transakcji)63.
Najbardziej aktualne stanowisko w sprawie opłat interchange na rynku kart
płatniczych EBC zajmuje w raporcie z 2011 r. „Interchange fee in card payments”. W
raporcie tym wskazuje się m.in., że:
z ekonomicznego punktu widzenia występowanie opłaty interchange w modelach
czterostronnych jest zasadne;
w celu tworzenia i rozwoju zaawansowanego detalicznego rynku płatniczego
konieczne jest, aby systemy kartowe charakteryzowała przejrzystość. Dotyczy to także
opłaty interchange, co do której wiedza była dotychczas ograniczona i dlatego ECB,
podobnie jak i inne banki, dokładniej monitoruje i analizuje rynek kart.
wymagana jest dokładna analiza empiryczna stawek opłat interchange, aby umożliwić
zainteresowanym podmiotom podjęcie strategicznej decyzji co do rozwoju nowej
organizacji płatniczej i nowych instrumentów płatniczych;
generalnie stanowisko Eurosystemu odnośnie opłat interchange jest neutralne. Jest to
zagadnienie będące w kompetencji Komisji Europejskiej, przy czym Eurosystem
59

The Paypers, ECB: New European card scheme is "piece still missing in the SEPA puzzle", 11 September
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podziela pogląd, że aby projekt SEPA odniósł sukces, karty muszą być wydawane,
procesowane i używane w całej strefie euro jednakowo, a opłaty interchange powinny
być (jeśli w ogóle powinny być) ustalone na efektywnym z ekonomicznego punku
widzenia poziomie oraz w zgodzie z zasadami konkurencyjności.
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Rozdział 4
Charakterystyka opłaty interchange
Opłata interchange jest zagadnieniem wysoce złożonym. Występuje ona na rynku kart
płatniczych zarówno w przypadku transakcji bezgotówkowych (płatności dokonywanych przy
użyciu kart), jak i gotówkowych (wypłat gotówki z bankomatach). Niniejsze opracowanie
koncentruje się na analizie opłaty interchange dla transakcji bezgotówkowych.
4.1.

Definicja opłaty interchange
Opłata interchange jest to prowizja wypłacana przez agenta rozliczeniowego na rzecz

banku wydawcy od każdej bezgotówkowej transakcji realizowanej przy użyciu karty
płatniczej64. Opłata ta stanowi charakterystyczny element systemów czterostronnych
(otwartych), w ramach których wydawanie kart i rozliczanie transakcji może być realizowane
przez odrębne, niezależne od siebie podmioty, tj. wydawców i agentów rozliczeniowych.
Istnieją także systemy kart płatniczych, które funkcjonują bez takich opłat.
Opłaty interchange mogą być ustalane przez członków organizacji kart płatniczych
(Visa) lub przez same organizacje (MasterCard) w formie zasad (Rules). Należy przy tym
podkreślić, że beneficjentami systemu opłat interchange są banki wydawcy kart płatniczych,
natomiast organizacje płatnicze akcentują, iż nie osiągają bezpośrednio żadnych przychodów
z tego tytułu65.
Warto również zaznaczyć, że opłata interchange jest zwykle przekazywana w
przeciwnym kierunku do transferu środków za towar lub usługę. Za każdym razem, kiedy
nastąpi płatność kartą, bank wydawca (działający w imieniu posiadacza karty) jest
zobowiązany do zapłaty za towar lub usługę na rzecz agenta rozliczeniowego (działającego w
imieniu sprzedawcy). Natomiast opłata interchange jest transferowana od agenta
rozliczeniowego do banku wydawcy. W tym kontekście opłata interchange stanowi
mechanizm bilansowania, w ramach którego część kosztów powstających po stronie banku
wydawcy jest rekompensowana przez przychody generowane przez stronę zajmującą się
obsługą akceptanta.

64

Jest to najczęstszy kierunek transferu tej opłaty, chociaż może być on odwrotny; za: Komisja Europejska,
Raport z badania sektora bankowości detalicznej, Dyrektoriat Generalny ds. Konkurencji, Bruksela, 2007, s. 91.
65
(1) Interchange. What it is. How it works. And why it is fundamental to the Visa payments system, Visa, s. 16,
http://www.visa.ca/en/aboutcan/mediacentre/interchange/pdf/interchange_brochure.pdf, (sierpień 2011 r.);
(2) Interchange Myths and Facts, MasterCard Worldwide, s. 5,
http://www.mastercard.com/us/merchant/pdf/021208MythsFacts.pdf, (sierpień 2011 r.).
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W ramach międzynarodowych systemów kart płatniczych wyróżnia się trzy typy opłat
interchange: krajowe, wewnątrzregionalne i międzyregionalne. Krajowe opłaty interchange
mają zastosowanie do transakcji realizowanych w kraju, w którym wydano kartę. Opłaty
wewnątrzregionalne

(zwane

także

transgranicznymi)

odnoszą

się

do

transakcji

akceptowanych poza krajem wydania karty, ale w tym samym regionie geograficznym.
Natomiast opłaty międzyregionalne stosuje się dla transakcji, które są realizowane pomiędzy
Europą a Azją lub Stanami Zjednoczonymi.
Stawki opłat interchange są bardzo zróżnicowane i zależą m.in. od:
organizacji płatniczej,
rodzaju użytej karty (karta debetowa, obciążeniowa, kredytowa; karta dla klientów
indywidualnych

lub

biznesowa;

karta

z

paskiem

magnetycznych

lub

mikroprocesorem),
sposobu dokonania autoryzacji (dla transakcji z użyciem kodu PIN, bez użycia kodu
PIN),
środowiska, w którym dokonano transakcji (fizyczna obecność karty, brak fizycznej
obecności karty),
związku pomiędzy krajem akceptanta a krajem wydania karty,
kategorii akceptanta (sprzedaż hurtowa, płatności za rachunki, komunikacja miejska).
Struktura opłat interchange jest również zróżnicowana. Opłata może być określana
jako:
procentowa wartość transakcji,
wartość stała, niezależnie od wartości transakcji,
opłata dwuskładnikowa, tj. kombinacja stawki procentowej i stałej.

4.2.

Schemat opłat na rynku kart płatniczych
Opłata interchange jest tylko jedną z opłat występujących w modelu biznesowym

czterostronnego systemu kart płatniczych. Model ten został zaprezentowany na schemacie 2.
Poza opłatą interchange można wyróżnić opłaty akceptanta, opłaty posiadacza karty oraz
opłaty systemowe.
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Schemat 2. Model biznesowy czterostronnego systemu kart płatniczych
Opłaty w tradycyjnej transakcji płatniczej

Opłaty
systemowe

Bank wydawca

Organizacja
płatnicza

Opłata
interchange

Opłaty
systemowe

Opłaty
systemowe

Agent
rozliczeniowy

Opłata
akceptanta

Klient /
Posiadacz karty

Opłaty w ramach całego systemu

Bank wydawca

Nagrody

Opłata
interchange

Opłaty
systemowe

Agent
rozliczeniowy
Opłata
akceptanta

Opłaty za
wydanie lub/i
użytkowanie
karty

Klient /
Posiadacz karty

Sklep / Akceptant

Organizacja
płatnicza

Opłaty za
terminal
Opłaty
telekomukacyjne
surcharge

Sklep / Akceptant

Źródło: Opracowanie własne na podst. Raport z badania sektora bankowości detalicznej, Komisja
Europejska, 31 stycznia 2007 r., s. 117.

Opłata akceptanta (ang. Merchant Service Charge – MSC) jest opłatą pobieraną przez
agenta rozliczeniowego od sprzedawcy za każdą zaakceptowaną transakcję (dokonaną kartą).
Nalicza się ją z reguły jako procentową prowizję od wartości transakcji66. W rezultacie
akceptant nie otrzymuje od agenta rozliczeniowego kwoty równej cenie towaru/usługi lub też
kwoty, jaką uzyskałby, przyjmując gotówkę, ponieważ jego należność jest pomniejszona o
prowizję pobieraną przez agenta rozliczeniowego67. Należy zaznaczyć, że opłata akceptanta
jest zazwyczaj uwzględniana przy ustalaniu ceny towaru lub usługi przez akceptantów.
Zasadniczym elementem opłaty akceptanta jest opłata interchange, a pozostałą część tej
opłaty stanowi marża agenta rozliczeniowego oraz opłata ponoszona przez akceptanta, zwana
Assessment Fee68. Dodatkowo akceptanci obciążani są przez agentów rozliczeniowych
opłatami za dzierżawę i obsługę serwisową terminali płatniczych POS, a także ponoszą oni
koszty autoryzacyjnego połączenia telekomunikacyjnego z serwerem agenta. Sprzedawcy,
ponosząc koszty akceptacji kart na rzecz agentów rozliczeniowych, mogą podnieść ceny
towarów i usług lub wprowadzić opłaty dodatkowe dla klientów dokonujących płatności przy
użyciu kart (surcharge), jeśli zezwalają na to zasady organizacji lub przepisy prawne. Z kolei

66

Wysokość opłat akceptanta, w przeciwieństwie do opłat interchange, jest ustalana w drodze negocjacji
(pomiędzy agentem rozliczeniowym a sprzedawcą). Stąd też sprzedawcy działający nawet w tej samej branży
mogą mieć różne stawki opłat akceptanta.
67
Jednocześnie akceptant, przyjmując płatność kartą, nie ponosi kosztów obsługi gotówki.
68
Assessment Fee stanowi składnik opłaty akceptanta (składającej się z trzech elementów: interchange fee +
assessment fee + marża agenta rozliczeniowego) i jest opłatą przekazywaną do organizacji płatniczych.
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posiadacze kart nie ponoszą, z wyjątkiem sytuacji pobierania przez akceptanta opłaty
surcharge, żadnych kosztów za transakcje bezgotówkowe dokonane kartą. Mogą być oni
obciążani jedynie niewielkimi stałymi opłatami za wydanie lub posiadanie karty, choć – jak
wskazano w rozdziale pierwszym – są oni często zwalniani z tych opłat, a ponadto mogą być
wynagradzani za częste korzystanie z kart do płatności69. Dodatkowo agenci rozliczeniowi i
wydawcy kart obciążani są różnego rodzaju opłatami z tytułu uczestnictwa w systemie kart
płatniczych, zwanymi również opłatami systemowymi. Opłaty te stanowią przychód
organizacji płatniczych. W związku z tym marża agenta rozliczeniowego nie jest równa jego
wynagrodzeniu, gdyż z niej są ponoszone opłaty na rzecz organizacji płatniczych.
Na podstawie powyższej analizy przepływu opłat w systemie czterostronnym (modelu
biznesowym) można stwierdzić, że głównymi beneficjentami systemu są: (1) banki wydawcy
i (2) agenci rozliczeniowi, którzy wprawdzie ponoszą pewne koszty uczestnictwa w systemie,
to jednak uzyskują wynagrodzenie za swoją działalność, a także w niektórych przypadkach
(3) posiadacze kart (zwalnianie z opłat, zwrot części wydanych środków). W rezultacie grupą
najbardziej obciążoną finansowo w systemie czterostronnym są sprzedawcy, którzy
„utrzymują” cały system. Należy również zaznaczyć, że znaczące przychody z tytułu
organizacji i zarządzania systemem czterostronnym uzyskują organizacje płatnicze, których
jednak nie zalicza się do uczestników systemu czterostronnego. Zgodnie ze stanowiskiem
organizacji płatniczych, mimo występowania różnego rodzaju opłat, beneficjentami systemu
czterostronnego są jego wszyscy uczestnicy, w tym także akceptanci, którzy osiągają korzyści
w momencie gdy decydują się akceptować karty płatnicze70.
Warto zauważyć, że w ramach trójstronnych systemów kart płatniczych opłata
interchange nie występuje (nie jest ona widoczna), ponieważ funkcję wydawcy karty i agenta
rozliczeniowego pełni jeden podmiot – instytucja centralna. Jednak bardzo interesujący jest
fakt, że opłaty akceptanta w systemach trójstronnych są z reguły wyższe niż w systemach
czterostronnych, co może po części tłumaczyć ograniczoną skalę działalności systemów
trójstronnych71.

69

Bank wydawca może pobierać od klienta również takie opłaty jak: odsetki od salda zadłużenia czy opłaty za
nieterminowe spłaty kredytu zaciągniętego w ramach karty kredytowej.
70
Korzyści wynikające z uczestnictwa w systemach kart płatniczych przedstawiono szerzej w rozdziale
pierwszym.
71
Competition and Efficient Usage of Payment Cards, Organisation for Economic Co-operation and
Development, Competition Committee, 2006, s. 25.
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4.3.

Uzasadnienie wprowadzenia opłaty interchange z punktu widzenia
organizacji płatniczych
Stosowanie opłat interchange może służyć realizacji wielu zadań.
Organizacje płatnicze wskazują, że podstawową rolą tej opłaty jest ustalanie

równowagi pomiędzy stroną wydawniczą a agentami rozliczeniowymi, którzy obsługują
akceptantów. Specyfika funkcjonowania modelu czterostronnego polega na tym, że większość
kosztów powstaje po stronie wydawców kart płatniczych (promowanie, produkcja,
wydawanie i obsługa kart; certyfikacje; dostosowywanie kart i systemów bankowych do
nowych technologii). Natomiast większość przychodów w systemie generowanych jest po
stronie obsługującej akceptantów (przetwarzanie i rejestracja transakcji, dzierżawa i obsługa
serwisowa terminali). Powstaje zatem konieczność zbilansowania tej nierównowagi poprzez
transfer środków od agenta obsługującego akceptanta do wydawcy karty, którą została
dokonana transakcja. Bez opłaty interchange banki nie uzyskiwałyby wystarczających
dochodów z samego wydawnictwa kart, przez co wydajność całego systemu mogłaby ulec
załamaniu. W tym kontekście opłata interchange stanowi ważny mechanizm bilansowania
(rekompensacyjny) umożliwiający utrzymanie równowagi pomiędzy wspomnianymi stronami
systemu.
Opłata interchange ma również za zadanie zachęcać banki wydawców do wydawania
instrumentów płatniczych z logo systemu. Stanowi ona narzędzie umożliwiające bankom
wydawcom inwestowanie w nowe rozwiązania i technologie w celu (a) podniesienia poziomu
bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom, które pojawiają się w systemie oraz (b)
oferowania bardziej wydajnych i wygodnych instrumentów płatniczych, co zachęca zarówno
nowych, jak i obecnych klientów do korzystania z produktów i usług systemu. Wobec
podejmowania takich działań można stwierdzić, że banki wydawcy przekazują niejako część
przychodów z opłaty interchange posiadaczom kart.
Opłata interchange jest także narzędziem umożliwiającym organizacjom płatniczym
łączenie sprzedawców i konsumentów na całym świecie, którzy chcą zrealizować transakcje.
Ponadto stwarza ona możliwości dla rozwoju całego systemu poprzez przyjmowanie nowych
uczestników ,zgodnie z ideą otwartości tego systemu72. Jest to więc mechanizm

72

W opinii MasterCard systemy kart płatniczych z zerową stawką opłaty interchange są subsydiowane lub
funkcjonują, ponosząc straty; [za:] The role of interchange fees in providing secure, efficient and transparent
card payments in Europe, s. 3, MasterCard Europe,
http://www.mastercard.com/us/company/en/docs/IF_position.pdf (sierpień 2011 r.).
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umożliwiający zarządzanie systemem o globalnym zasięgu, który składa się z tysięcy
instytucji finansowych, milionów sprzedawców i milionów konsumentów73.

4.4.

Koncepcje ekonomiczne dotyczące rynku kart płatniczych
W literaturze wskazuje się na kilka koncepcji ekonomicznych wyjaśniających

funkcjonowanie rynku kart płatniczych. Można do nich zaliczyć: efekt sieci oraz zagadnienie
rynków dwustronnych.
Charakterystycznym zjawiskiem występującym na rynku kart płatniczych jest efekt
sieci, zgodnie z którym każdy nowy uczestnik systemu (klient lub sprzedawca) zwiększa
wartość systemu dla wszystkich jego uczestników. W związku z tym wartość karty płatniczej
dla jej posiadacza jest tym większa, im większa jest sieć jej akceptacji. Również dla
akceptantów włączenie się do systemu przynosi większe korzyści wraz ze wzrostem liczby
klientów korzystających z kart.
Należy również zauważyć, że rynek kart płatniczych jest typowym przykładem rynku
dwustronnego. Rynki dwustronne to rynki obsługujące dwie różne grupy użytkowników,
pomiędzy którymi następuje interakcja. Im więcej użytkowników rynku znajduje się po jednej
stronie, tym większe korzyści odnosi druga strona rynku 74. Ponadto obie strony rynku cechują
się odmienną elastycznością popytu. W przypadku rynku kart płatniczych systemy oferują
swoje produkty i usługi do dwóch różnych grup użytkowników, tj. do (1) posiadaczy kart oraz
do (2) sprzedawców, którzy umożliwiają swoim klientom płatności przy użyciu karty. Obie te
grupy użytkowników systemu stanowią dwie różne strony rynku kart płatniczych. W ramach
systemów kart płatniczych ustalane są ceny (opłaty) z uwzględnieniem popytu sprzedawców i
popytu posiadaczy kart oraz maksymalizacji łącznych przychodów dla uczestników systemu.
Jednym z kluczowych elementów funkcjonowania rynku dwustronnego jest także struktura
cenowa obejmująca obie strony rynku. Może mieć ona znaczący wpływ na sukces
komercyjny i stabilność danego systemu. Opłaty dla uczestników systemu mogą przyjmować
różną strukturę. Jedna ze stron może ponosić znacznie większą cześć kosztów niż druga
strona. Wspomniana nierównowaga w zakresie alokacji kosztów i przychodów na rynku kart
może wynikać z różnej elastyczności cenowej obu stron rynku. Należy przypuszczać, że
sprzedawców charakteryzuje niższa elastyczność cenowa. Są oni mniej wrażliwi na cenę
73

Interchange. What it is. How it works. And why it is fundamental to the Visa payments system, Visa, s. 15,
http://www.visa.ca/en/aboutcan/mediacentre/interchange/pdf/interchange_brochure.pdf (sierpień 2011 r.).
74
J.Ch. Rochet, J. Tirole, Two-sided Markets: An Overview, 2004,
http://faculty.haas.berkeley.edu/hermalin/rochet_tirole.pdf (sierpień 2011 r).
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uczestnictwa w systemie (opłaty) niż klienci (posiadacze kart). Niższa elastyczność cenowa
sprzedawców na rynku kart może wynikać z faktu, że w wielu branżach takich jak: np. hotele,
restauracje, stacje benzynowe czy supermarkety akceptowanie kart stało się koniecznością.
Różnica pomiędzy elastycznością cenową akceptantów a posiadaczy kart stanowi kluczowy
element rozważań nad wysokością opłaty interchange. Zagadnienie elastyczności cenowej
sprzedawców i klientów na rynku płatniczych może stanowić bardzo interesujący obszar dla
badań naukowych, szczególnie że dotychczas nie zostało ono jeszcze dokładnie
przeanalizowane75.
Jedną z ciekawszych z ekonomicznego punktu widzenia koncepcji związanych z
rynkiem kart płatniczych, stworzonych na podstawie doświadczeń z amerykańskiego rynku
kart kredytowych, jest tzw. hipoteza subsydiowania konsumentów bogatszych przez
konsumentów uboższych (reverse-Robin-Hood-cross subsidy) zakładająca, że konsumenci
ubożsi, płacąc gotówką, są zmuszeni faktycznie płacić więcej, bo tyle samo, za te same
produkty co konsumenci bogatsi, płacący kartami kredytowymi, gdyż wyższa cena produktu,
wspólna dla płacących gotówką i kartami, ujmuje koszty akceptacji karty kredytowej, a więc
de facto ubożsi finansują w cenach powyższe koszty generowane na rzecz osób bogatszych76.

75

A. Börestam, H. Schmiedel, Interchange fees in card payments, Occacional Paper Series, No 131, European
Central Bank, September 2011, s. 12.
76
Szerzej m.in. w: S. Semeraro, The Reverse-Robin-Hood-Cross-Subsidy Hypothesis: Do Credit Card Systems
Effectively Tax the Poor and Reward the Rich?, TJSJ Legal Studies Research Paper, No. 1265871, September
2008.
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Rozdział 5
Wysokość opłat interchange i innych opłat występujących
na rynku polskim

Jak wspomniano we wcześniejszej części raportu, stawki opłat interchange są bardzo
zróżnicowane i zależą od wielu zmiennych takich jak: rodzaj użytej karty, sposób autoryzacji,
środowisko dokonania transakcji, związek pomiędzy krajem akceptanta a krajem wydania
karty czy kategoria akceptanta. Organizacje płatnicze, prowadząc swoje polityki cenowe,
ustalają opłaty interchange jako: procentową wartość transakcji, wartość stałą (tzw. flat fee)
lub kombinację tych dwóch stawek. Dlatego też w celu porównania i ustalenia dokładnej
wysokości tych opłat, szczególnie w przypadku stawek dwuskładnikowych (stawka wyrażona
jako % wartości transakcji + wartość stała wyrażona w walucie), dokonano obliczeń na
podstawie średniej wartości transakcji bezgotówkowej w Polsce. W II kwartale 2011 r.
średnia wartość transakcji bezgotówkowej w Polsce77 wynosiła 97,70 zł, natomiast średni
kurs EURO w NBP w tym okresie wyniósł 3,9598 zł, a funta szterlinga 4,4836 zł. Do analizy
wykorzystano podstawowe stawki tych opłat dla transakcji w standardzie EMV, zgodnym z
wymaganiami projektu SEPA. Zwrócono uwagę także na inne wybrane rodzaje transakcji.

5.1.

Stawki opłat interchange w ramach systemu Visa
Opłaty interchange dla transakcji dokonywanych kartami Visa na terenie Europy są

ustalane przez przedstawicieli banków w ramach stowarzyszenia Visa Europe. Stawki opłat
interchange zarówno transgraniczne, jak i krajowe są publikowane na stronie internetowej
Visa Europe pod adresem:
http://www.visaeurope.com/en/about_us/what_we_do/fees_and_interchange/interchange_fees.aspx

5.1.1. Stawki transgraniczne
Poniżej

przedstawiono

stawki

dla

wewnątrzregionalnych

opłat

interchange

obowiązujące w ramach systemu Visa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ang.
European Economic Area - EEA).

77

Transakcje krajowe dokonane przy użyciu karty wydanej w Polsce.
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Tabela 1. Stawki opłat interchange w transakcjach transgranicznych – karty Visa
dla klientów indywidualnych
Credit &
deferred debit
0.50%
0.50%
0.60%
0.70%
0.50%
0.60%
0.60%
0.70%
0.75%
0.75%

Payment type
Contactless Low Value Payment
EMV Chip
Electronic Authorised (EA)
Electronic Data Capture (EDC)
Secure Electronic Commerce
Card Not Present: CVV2
Recurring Transaction
Card Not Present (CNP)
Standard / Non-Electronic
Airline

Immediate
debit
0.15% + €0.025
0.15% + €0.015
0.17% + €0.015
0.19% + €0.015
0.15% + €0.015
0.16% + €0.015
0.15% + €0.015
0.19% + €0.015
0.19% + €0.015
n/a

Źródło: Visa Europe (wrzesień 2011 r.).
Tabela 2. Stawki opłat interchange w transakcjach transgranicznych – karty Visa
typu commercial
Payment type
Business: EMV Chip
Business: Electronic Authorised (EA)
Business: Standard
Corporate / Purchasing: EMV Chip
Corporate / Purchasing: Electronic
Authorised (EA)
Corporate / Purchasing: Standard

Credit &
deferred debit
1.30%
1.40%
1.45%
1.35%

Immediate
debit
€ 0.60
€ 0.60
€ 0.60
n/a

1.45%

n/a

1.50%

n/a

Źródło: Visa Europe (wrzesień 2011 r.).
Wykres 9. Stawki opłat interchange w transakcjach transgranicznych typu EMV Chip
(ujęcie procentowe) – wybrane typy kart Visa
0

consumer debit card

consumer credit card

0,005

0,01

0,015

0,025

0,03

0,21%
0,50%

commercial debit card
commercial credit card

0,02

2,43%
1,30%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Visa Europe (wrzesień 2011 r.).

W przypadku transakcji transgranicznych znacząco niższe, w stosunku do pozostałych
kategorii, są jedynie stawki opłat interchange dla kart debetowych wydawanych klientom
indywidualnym (transakcje typu: EMV Chip oraz bezstykowe niskokwotowe), co jest także
zgodne z postanowieniami zawartymi pomiędzy Komisją Europejską a Visa Europe w
kwietniu 2010 r. Na wykresie 9. zestawiono wysokość opłat interchange w ujęciu
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procentowych dla przeciętnej wartości transakcji realizowanej w Polsce w II kwartale 2011 r.
Przy tych założeniach opłata interchange stanowi 0,21% wartości transakcji dla płatności
kartami debetowymi typu consumer. Natomiast opłata interchange dla kart debetowych typu
commercial stanowiłaby aż 2,43%, co wynika ze stawki stałej na poziomie 0,60 euro dla tej
wartości transakcji. Warto zaznaczyć, że opłaty interchange dla transakcji transgranicznych
są różnicowane ze względu na rodzaj karty i środowisko dokonania transakcji.

5.1.2. Stawki krajowe
Przeanalizowano także krajowe stawki opłat interchange (ang. Domestic Interchange
Reimbursement Fees) dla kart Visa obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. Na wykresie
10. przedstawiono stawki opłat interchange dla transakcji typu EMV Chip dokonywanych
przez klientów indywidualnych najbardziej popularnymi w Polsce kartami debetowymi.
Wykres 10. Stawki opłat interchange w ujęciu procentowym dla transakcji typu EMV Chip
– karty debetowe Visa wydawane dla klientów indywidualnych
Finlandia
Szwecja
Malta
Węgry
Belgia
Holandia
Luksemburg
Dania
Wielka Brytania
Bułgaria
Irlandia
Łotwa
Francja
Włochy
Słowacja
UE
Portugal
Litwa
Rumunia
Estonia
Czechy
Austria
Grecja
Słowenia
Hiszpania
Cypr
Niemcy
Polska

0,00%

0,19%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
0,25%
0,25%
0,30%
0,37%
0,40%
0,41%
0,55%
0,63%
0,66%
0,70%
0,72%
0,90%
0,90%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,05%
1,10%
1,42%
1,50%
1,58%
1,60%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Visa Europe (wrzesień 2011 r.).
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1,60%

1,80%

Okazuje się, że wartość tych opłat jest bardzo zróżnicowana na terenie Unii
Europejskiej. Najwyższe spośród krajów europejskich stawki dla tego rodzaju opłat
funkcjonują na rynku polskim (1,6% wartości transakcji). Wartość ta jest ponad dwukrotnie
wyższa w stosunku do wartości średniej arytmetycznej stawek obowiązujących we
wszystkich państwach Unii Europejskiej (0,72%). Wysoki poziom opłat odnotowano jeszcze
w Niemczech (1,58%), na Cyprze (1,5%) oraz w Hiszpanii (1,42%). Najniższy poziom opłat
obowiązuje w Finlandii (0,19% – ośmiokrotnie niższy niż w Polsce), a tylko nieznacznie
wyższy (0,21%) jest on w Szwecji i Belgii, a także na Malcie i Węgrzech, tj. w krajach, w
których stawki dla krajowych transakcji debetowych ustalane są w ramach Visa Europe (na
bazie stawek transgranicznych). Warto wskazać, że poziom tych opłat jest również
stosunkowo niski w Bułgarii (0,4% – czterokrotnie niższy niż w Polsce), na Łotwie (0,55%)
oraz Słowacji (0,7%). W innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej: w Rumunii, Estonii i
Czechach opłata ta jest także znacząco niższa (1%) niż w Polsce.
Wykres 11. Stawki opłat interchange w ujęciu procentowym dla transakcji typu EMV Chip –
karty kredytowe i obciążeniowe Visa wydawane dla klientów indywidualnych
0,40%

Bułgaria
Szwecja
Holandia
Malta
Luksemburg
Włochy
Irlandia
Węgry
Finlandia
Belgia
Francja
Słowacja
Dania
Wielka Brytania
UE
Łotwa
Grecja
Hiszpania
Litwa
Rumunia
Estonia
Czechy
Austria
Słowenia
Polska
Portugal
Cypr
Niemcy

0,00%

0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,63%
0,70%
0,75%
0,77%
0,84%
0,85%
0,85%
0,88%
0,90%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,10%
1,45%
1,50%
1,50%
1,58%
0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Visa Europe (wrzesień 2011 r.).
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1,60%

1,80%

Znaczne różnice w krajowych opłatach interchange występują także dla transakcji
dokonywanych kartami kredytowymi Visa przez klientów indywidualnych (wykres 11).
Również w tej kategorii poziom opłat w Polsce (1,45%) należy do najwyższych w Unii
Europejskiej. Nieznacznie wyższe opłaty obowiązują tylko w Niemczech (1,58%) oraz w
Portugalii i na Cyprze (1,5%). Średnia wartość stawek opłat interchange dla prezentowanych
w zestawieniu krajów wynosi 0,84% i jest niższa od stawki w Polsce o 0,61 punktu
procentowego. Jest ona także nieco wyższa od opłat dla kart debetowych Visa (0,72%).
Najniższy poziom opłat interchange dla konsumenckich kart kredytowych Visa obowiązuje w
Bułgarii (0,4%). Poziom ten jest także stosunkowo niski (0,55%) w grupie dziewięciu krajów:
Finlandia, Szwecja, Holandia, Belgia, Luksemburg, Irlandia, Włochy, Malta, Węgry.
Natomiast w kilkunastu krajach poziom opłat jest bliski wartości średniej dla UE.
Podobnie w przypadku biznesowych kart kredytowych Visa poziom opłat interchange
w Polsce (1,6%) jest jednym z najwyższych wśród krajów UE (wykres 12)78. Najniższa
stawka występuje w Bułgarii (0,4%). Natomiast najczęściej obowiązującą stawką tych opłat
jest wartość 1,3% wartości transakcji (9 krajów).
Wykres 12. Stawki opłat interchange w ujęciu procentowym dla transakcji typu
EMV Chip – biznesowe karty kredytowe Visa
Bułgaria
Finlandia
Dania
Austria
UE
Szwecja
Holandia
Malta
Luksemburg
Włochy
Irlandia
Węgry
Francja
Belgia
Wielka Brytania
Grecja
Portugal
Polska
Niemcy
0,00%

0,40%
0,75%
0,75%
1,00%
1,24%
1,30%
1,30%
1,30%
1,30%
1,30%
1,30%
1,30%
1,30%
1,30%
1,40%
1,40%
1,50%
1,60%
1,75%
0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Visa Europe (wrzesień 2011 r.).
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W przypadku kredytowych kart biznesowych Visa brak jest stawek dla dziewięciu krajów UE: Cypru, Czech,
Estonii, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii.
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W ramach systemu Visa zdefiniowane są także specjalne kategorie sprzedawców, dla
których ustalone są odrębne, zazwyczaj niższe stawki opłat interchange. Do najczęściej
wyróżnianych kategorii sprzedawców należą: linie lotnicze (odrębne stawki w 24 krajach w
przedziale: 0,75% – 1,5% wartości transakcji), stacje paliw (w 9 krajach, stawki w przedziale:
0,45% – 0,9% wartości transakcji), supermarkety (w 6 krajach, stawki w przedziale: 0,2% –
1,2% wartości transakcji). W Polsce dla kart Visa wprowadzono dwie specjalne kategorie
stawek dla: płatności za rachunki oraz handlu hurtowego.

5.2.

Stawki opłat interchange w ramach systemu MasterCard
W przypadku transakcji dokonywanych kartami MasterCard i Maestro na terenie

Europy stawki opłat interchange określa arbitralnie spółka MasterCard Europe, która nie
funkcjonuje już na zasadzie stowarzyszenia banków wspólnie ustalających stawki opłat
interchange, a skupia wokół siebie wydawców będących jednocześnie jej akcjonariuszami i
klientami. MasterCard, podobnie jak w przypadku organizacji Visa, zamieszcza stawki opłat
interchange zarówno transgraniczne, jak i krajowe na swojej stronie internetowej pod
adresami:
(1) http://www.mastercard.com/us/company/en/whatwedo/interchange/Intra-EEA.html
(2) http://www.mastercard.com/us/company/en/whatwedo/interchange/Country.html

5.2.1. Stawki transgraniczne
Stawki MasterCard dla transgranicznych opłat interchange obowiązujące na terenie
Europejskiego Obszaru

Gospodarczego

(ang. European Economic

Area

- EEA)

zaprezentowano w poniższych tabelach.
Tabela 3. Stawki opłat interchange dla transakcji transgranicznych dokonanych kartami
MasterCard dla klientów indywidualnych
MasterCard Consumer,
Fee Tier

MasterCard Electronic,
MasterCard Prepaid Consumer

MasterCard

MasterCard

Debit

World

World Signia

MasterCard

P ayP as s

0 .1 8 % + 0 .0 3 €

0 .1 8 % + 0 .0 3 € 0 .1 8 % + 0 .0 3 €

0 .1 4 % + 0 .0 3 €

C hip

0 .1 4 % + 0 .0 5 €

0 .9 3 %

1 .1 3 %

0 .1 0 % + 0 .0 5 €

E nhanc ed E lec tronic

0 .1 6 % + 0 .0 5 €

0 .9 6 %

1 .1 6 %

0 .1 1 % + 0 .0 5 €

M erc hant U C A F

0 .1 6 % + 0 .0 5 €

0 .9 8 %

1 .1 8 %

0 .1 1 % + 0 .0 5 €

Full U C A F

0 .1 7 % + 0 .0 5 €

1 .0 0 %

1 .2 0 %

0 .1 2 % + 0 .0 5 €

Bas e

0 .1 8 % + 0 .0 5 €

1 .0 2 %

1 .2 2 %

0 .1 3 % + 0 .0 5 €

Źródło: MasterCard (wrzesień 2011 r.).
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Tabela 4. Stawki opłat interchange dla transakcji transgranicznych dokonanych kartami
MasterCard typu commercial
MasterCard BusinessCard,

Fee Tier

MasterCard

MasterCard Electronic

Corporate,

BusinessCard, MasterCard MasterCard

MasterCard

MasterCard

Prof essional Card,

FleetCard

Purchasing Card

Electronic Corporate MasterCard Prepaid
Commercial

C hip

1.50%

1.25%

1.25%

1.25%

Enhanced Electronic

1.60%

1.35%

1.35%

1.35%

Merchant UC AF

1.60%

1.35%

1.35%

1.35%

Full UC AF

1.75%

1.50%

1.50%

1.50%

Base

1.90%

1.65%

1.65%

1.65%

Large Ticket Level 1

N.A.

N.A.

1.00% + 20.00 € 1.00% + 20.00 €

Large Ticket Level 2

N.A.

N.A.

0.75% + 45.00 € 0.75% + 45.00 €

Incentive

-0.30%

-0.30%

-0.30%

0.50€

Źródło: MasterCard (wrzesień 2011 r.).
Tabela 5. Stawki opłat interchange dla transakcji transgranicznych dokonanych kartami
Maestro
Fee Tier

Maestro, Maestro Maestro Prepaid
Prepaid Consumer Commercial

C hip

0.10% + 0.05 €

0.40% + 0.05 €

C hip - Late Presentment 0.12% + 0.05 €

0.75% + 0.05 €

PIN-verified

0.11% + 0.05 €

0.50% + 0.05 €

Signature verified

0.12% + 0.05 €

0.75% + 0.05 €

Secure E-C ommerce
Mail Order/ Telephone
order

0.13% + 0.05 €

1.05% + 0.05 €

0.13% + 0.05 €

1.05% + 0.05 €

PayPass

0.14% + 0.03 €

0.45% + 0.03 €

Źródło: MasterCard (wrzesień 2011 r.).

W ramach systemu MasterCard opłaty interchange dla transakcji transgranicznych
również są zróżnicowane, a ich najniższy poziom odnosi się do kart debetowych MasterCard i
Maestro. Z uwagi na fakt, że niektóre stawki opłat interchange są dwuskładnikowe (stawka
procentowa i stała) w celach porównawczych dokonano, podobnie jak dla porównania opłat
interchange w ramach systemu Visa, zestawienia wysokości opłat interchange w ujęciu
procentowych dla przeciętnej wartości transakcji realizowanej w Polsce w II kwartale 2011 r.
(wykres 13). Dla tych założeń opłata interchange dla płatności kartą MasterCard Consumer
wynosi 0,34% wartości transakcji, a dla kart Debit MasterCard oraz Maestro 0,3%.
Najwyższe opłaty ustalone są dla kart MasterCard Corporate (1,5%).
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Wykres 13. Stawki MasterCard opłat interchange dla transakcji typu Chip dokonywanych
wybranymi typami kart – ujęcie procentowe
0

0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,014 0,016

MasterCard Consumer

0,34%

Debit MasterCard

0,30%

Maestro

0,30%

MasterCard Corporate

1,50%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MasterCard (wrzesień 2011 r.).

5.2.2. Stawki krajowe
Analizie poddano także krajowe stawki opłat interchange dla kart MasterCard i
Maestro obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. MasterCard zamieszcza na stronie
internetowej tabele z krajowymi stawkami opłat interchange (ang. Intra-Country Interchange
Fees) obowiązującymi jedynie w części krajów UE. W przypadku 8 krajów (Austria,
Bułgaria, Cypr, Dania, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania) nie są publikowane żadne
stawki. MasterCard informuje, iż w tych krajach stawki krajowe dla kart MasterCard i
Maestro są ustalane przez lokalne banki. Z kolei z tego samego powodu w Finlandii,
Niemczech i na Litwie brak jest danych dotyczących krajowych stawek dla kart MasterCard,
a w Estonii dla kart Maestro.
Wykres 14. Stawki opłat interchange dla kart Debit MasterCard – klienci indywidualni
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania
Irlandia
Łotwa
Grecja
UE
Litwa
Estonia
Czechy
Węgry
Polska
0,00%

0,23%
0,36%
0,37%
0,41%
0,60%
0,75%
0,77%
0,85%
1,05%
1,10%
1,16%
1,64%
0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MasterCard (wrzesień 2011 r.).
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Na wykresie 14 zestawiono stawki opłat interchange obowiązujące w 11 krajach UE
dla kart debetowych MasterCard wydawanych klientom indywidualnym. Najwyższa stawka
obowiązuje w Polsce (1,64%) i jest ponad 2-krotnie wyższa od wartości średniej dla UE.
Najniższe opłaty występują w Finlandii (0,23%).
Dane dotyczące stawek opłat interchange dla kart Maestro publikowane są dla 17
krajów UE. W przypadku transakcji dokonywanych tymi kartami (wykres 15) najwyższe
opłaty występują w Wielkiej Brytanii (2,74% wartości transakcji), a na drugim miejscu
znajduje się Polska. Należy zaznaczyć, że w Wielkiej Brytanii ustalono dla kart Maestro
stawkę o stałej wartości 0,6 funta szterlinga. Opłata interchange w ujęciu procentowym
będzie zatem spadać wraz ze wzrostem kwoty transakcji. Przy kwocie transakcji na poziomie
ok. 172 zł najwyższa wartość opłaty interchange dla transakcji dokonywanych kartami
Maestro będzie w Polsce.
Wykres 15. Stawki opłat interchange dla kart Maestro – klienci indywidualni
Holandia
Belgia
Irlandia
Luksemburg
Łotwa
Włochy
Szwecja
Słowenia
Malta
Litwa
Grecja
Francja
Finlandia
Węgry
UE
Czechy
Polska
Wielka Brytania
0,00%

0,14%
0,23%
0,28%
0,30%
0,50%
0,55%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,68%
0,73%

1,10%
1,64%
2,74%
0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MasterCard (wrzesień 2011 r.).

Dla kart MasterCard Consumer wydawanych klientom indywidualnym (wykres 16)
najwyższe opłaty interchange występują również w Polsce (1,5%). W 9 krajach UE poziom
tych opłat kształtuje się na poziomie 0,8% wartości transakcji, natomiast wartość średnia dla
UE wynosi 0,89%.
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Wykres 16. Stawki opłat interchange dla kart MasterCard Consumer – klienci indywidualni
Francja
Włochy
Łotwa
Wielka Brytania
Szwecja
Słowenia
Holandia
Malta
Luksemburg
Irlandia
Estonia
Belgia
UE
Czechy
Węgry
Grecja
Polska

0,67%
0,70%
0,73%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,89%

1,10%
1,16%
1,20%
1,50%

0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MasterCard (wrzesień 2011 r.).

Obecnie najwyższe opłaty interchange dla kart MasterCard Corporate (wykres 17)
występują w Polsce (2%). Natomiast w większości krajów opłaty te osiągają poziom 1,5%
wartości transakcji.
Wykres 17. Stawki opłat interchange dla kart MasterCard Corporate
Grecja
Łotwa
Belgia
Czechy
Francja
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Malta
Słowenia
Szwecja
Wielka Brytania
Włochy
UE
Węgry
Polska
0,00%

1,40%
1,43%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,54%
1,76%
2,00%
0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MasterCard (wrzesień 2011 r.).
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Należy wskazać, iż na rynku polskim występują rodzaje kart, dla których poziom
interchange jest jeszcze wyższy niż prezentowany powyżej. Są to karty wydawane klientom
indywidualnym typu: MasterCard World (2%) oraz MasterCard World Signia (2,2%).
W ramach systemu MasterCard ustanowiono specjalne kategorie sprzedawców oraz
przyporządkowane im opłaty interchange. Do kategorii zaimplementowanych w największej
liczbie krajów (18) należą doładowania telefonów w bankomatach oraz płatności za rachunki.
Stacje paliw oraz supermarkety są odrębnymi kategoriami sprzedawców odpowiednio w 4 i 3
krajach. Warto zaznaczyć, że jedynie w Polsce występują takie kategorie jak: media, usługi
transportowe i telekomunikacyjne (ang. Utilities & Transportation & Telecom); handel
hurtowy (ang. Wholesale), usługi pocztowe (ang. Post Office) oraz parkowanie i automaty
samoobsługowe (ang. Parking & Vending).

5.3.

Porównanie stawek opłat interchange Visa i MasterCard na rynku
europejskim
Powyższa analiza wykazała przede wszystkim, że krajowe stawki opłat interchange w

naszym kraju – zarówno w ramach systemu Visa, jak i MasterCard – należą do najwyższych
w Unii Europejskiej. Ponadto poziom opłat w transakcjach krajowym jest zazwyczaj znacznie
wyższy niż w transakcjach trangranicznych.
Innym interesującym spostrzeżeniem jest zauważalna różnica pomiędzy opłatami dla
kart debetowych i kredytowych w krajowych transakcjach dokonywanych przez klientów
indywidualnych. W ramach dwóch systemów można wyszczególnić 3 grupy krajów o
następującej charakterystyce:
transakcje kartami debetowymi są tańsze niż kredytowymi,
transakcje kartami debetowymi są na takim samym poziomie opłaty jak transakcje
kartami kredytowymi,
transakcje kartami debetowymi są droższe niż kredytowymi.
Na wykresach 18 i 19 zestawiono transakcje kartami debetowymi i kredytowymi
odpowiednio w systemie Visa i MasterCard.
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Wykres. 18. Opłaty interchange dla kart debetowych i kredytowych Visa – klienci indywidualni
Immediate debit

Credit & deferred debit

Finlandia
Szwecja
Malta
Węgry
Belgia
Holandia
Luksemburg
Dania
Wielka Brytania
Irlandia
Łotwa
UE
Portugalia
Bułgaria
Francja
Słowacja
Litwa
Rumunia
Estonia
Czechy
Austria
Słowenia
Cypr
Niemcy
Włochy
Grecja
Hiszpania
Polska
0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Visa (wrzesień 2011 r.).
Wykres. 19. Opłaty interchange dla kart MasterCard Consumer i Maestro – klienci
indywidualni
Maestro

MasterCard Consumer

Holandia
Belgia
Irlandia
Luksemburg
Łotwa
Włochy
Francja
Szwecja
Słowenia
Malta
Grecja
Węgry
UE
Czechy
Polska
Wielka Brytania
0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MasterCard (wrzesień 2011 r.).
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Opłaty interchange dla transakcji kartami debetowymi są niższe niż dla transakcji
kartami kredytowymi dla 44% krajów w systemie Visa i 80% krajów w systemie MasterCard.
W drugiej grupie (opłaty interchange dla kart debetowych są jednakowe dla pozostałych
rodzajów kart) znalazło się 40% krajów objętych systemem Visa oraz jedynie 7% krajów
objętych systemem MasterCard. Trzecią grupę (opłaty interchange dla kart debetowych są
wyższe niż dla pozostałych kart) tworzy w ramach systemu Visa 15% krajów, a w ramach
systemu MasterCard 13% krajów, w tym także Polska.

5.4.

Porównanie stawek opłat interchange Visa i MasterCard na rynku
polskim
Polski rynek kart płatniczych jest najdroższy w Unii Europejskiej i trudno znaleźć

uzasadnienie dla tak wysokich stawek opłat interchange. Organizacje płatnicze stosują na
naszym rynku odmienne konstrukcje dla tych stawek. W przypadku kart debetowych
wydawanych klientom indywidualnym system Visa stosuje jednoskładnikową i wyrażoną
procentowo stawkę opłat, natomiast w ramach systemu MasterCard stawka jest
dwuskładnikowa i dodatkowo uzależniona od wartości transakcji. Wyszczególniono dwa
progi kwotowe, po przekroczeniu których następuje zmiana wartości składników służących
do naliczania opłat. Szczegółowy model biznesowy dla kart Visa i MasterCard
zaprezentowano w poniższej tabeli 6.
Tabela 6. Opłaty interchange dla kart debetowych – model Visa i MasterCard
Organizacja
płatnicza

kwota transakcji
od
do

opłata interchange

Visa

-

1,60%

MasterCard

0,00 zł
20,01 zł
40,01 zł

20,00 zł
40,00 zł

0,50% +
0,80% +
1,45% +

0,09 zł
0,14 zł
0,19 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Visa Europe i MasterCard (wrzesień 2011 r.).

Dodatkowo na wykresie 20. zaprezentowano kształtowanie się opłat interchange w
zależności od kwoty transakcji.
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Wykres 20. Opłaty interchange dla kart debetowych Visa i MasterCard – ujęcie procentowe
dla kwot od 1zł do 50 zł
MasterCard

VISA

10,00%

9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Visa Europe i MasterCard (wrzesień 2011 r.).

Szczegółowa analiza wykazała, iż opłaty interchange w ramach MasterCard są niższe
w stosunku do Visa w przedziale kwotowym transakcji od 8 zł do 40 zł, jednak w
przedziałach: od 0 zł do 8 zł oraz od 40 zł do 125 zł są wyższe. Przykładowe kwoty transakcji
wraz z opłatami interchange zaprezentowano w poniższej tabeli 7.
Tabela 7. Opłaty interchange dla kart debetowych Visa i MasterCard w zależności od
kwoty transakcji
Kwota
MasterCard
transakcji
1 zł
5 zł
10 zł
15 zł
20 zł
21 zł
30 zł
40 zł
41 zł
50 zł
100 zł
125 zł
150 zł

9,50%
2,30%
1,40%
1,10%
0,95%
1,47%
1,27%
1,15%
1,91%
1,83%
1,64%
1,60%
1,58%

Visa
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%
1,60%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Visa Europe i MasterCard (wrzesień 2011 r.).
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W przypadku transakcji o bardzo niskiej kwocie (np. 5 zł) opłaty interchange w
systemie MasterCard są znacząco wyższe (2,3%) niż w systemie Visa (1,6%). Z kolei
znacząco niższe opłaty interchange w stosunku do konkurencji oferuje system MasterCard
przy kwotach transakcji 20 zł (MasterCard 0,95% – Visa 1,6%) i 40 zł (MasterCard 1,15% –
Visa 1,6%). Należy także zauważyć, iż najniższa stawka w systemie MasterCard (0.95%, ale
jedynie dla kwoty transakcji 20 zł) nie zmienia zasadniczo pozycji Polski w porównaniu z
krajami UE. Stawka ta jest jedynie korzystniejsza od stawki obowiązującej w Czechach (1,1%
dla wszystkich transakcji, niezależnie od kwoty). Natomiast przy kwocie 41 zł opłata
interchange w ramach systemu MasterCard wynosi 1,91%, a w ramach systemu Visa
niezmiennie 1,6% wartości transakcji. Zastosowanie takiej konstrukcji modelu biznesowego
umożliwia sprzedawcom z jednej strony osiągnięcie oszczędności finansowych przy
określonych kwotach zakupów, z drugiej strony natomiast może doprowadzić do znacznego
wzrostu kosztów akceptacji przy określonych przedziałach kwot transakcji. Szczególnie
niekorzystne dla sprzedawców są przedziały kwotowe: (i) od 0 zł do 8 zł, oraz (ii) od 40 zł do
125 zł. Opłacalność modelu MasterCard zależy od specyfiki działalności firmy i przedziałów
cenowych dla najczęściej kupowanych produktów lub usług.
Innym interesującym zagadnieniem jest dynamika wzrostu rynku kart płatniczych w
Polsce. Jak wskazano we wcześniejszej części raportu, polski rynek jest rynkiem młodym, ale
dość dużym i charakteryzującym się wysoką dynamiką wzrostu. Na wykresie 21.
zaprezentowano dynamikę wzrostu wartości transakcji oraz przychodów banków z tytułu
opłat interchange.
Wykres 21. Dynamika wzrostu wartości transakcji w Polsce oraz przychodów banków
z tytułu opłat interchange w latach 2005-2010.
dynamika transakcji

dynamika opłaty interchange

350%

316%

300%

274%
250%
200%

150%
100%
50%
0%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych NBP oraz wyników badania ankietowego.
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Ważną obserwacją jest fakt, że wartość opłat interchange rośnie od 2007 r. szybciej
niż rynek kart płatniczych pod względem wartości transakcji. Mimo utworzenia przez
organizacje nowych kategorii merchantów z niższymi stawkami opłat interchange łączna
wartość opłat bardzo dynamicznie wzrastała w ostatnich latach.
5.5.

Stawki opłat akceptanta na rynku polskim
W celu uzyskania pełniejszego obrazu czterostronnego systemu kart płatniczych

Narodowy Bank Polski przeprowadził badanie ankietowe wśród agentów rozliczeniowych
prowadzących działalność na polskim rynku. Kwestionariusz tego badania został skierowany
do następujących siedmiu podmiotów: Bank BPH S.A.; Bank Polska Kasa Opieki S.A.; eCard
S.A.; EFG Eurobank Ergasias S.A., Oddział w Polsce; Elavon Financial Services Ltd. (Sp.z
o.o.), Oddział w Polsce; eService S.A., First Data Polska S.A. Biorący udział w badaniu
agenci rozliczeniowi stanowili ponad 99% udziału w polskim rynku kart płatniczych pod
względem wartości oraz liczby przetworzonych transakcji.
Analiza zgromadzonych danych wykazała, iż na polskim rynku występuje
zróżnicowany poziom opłat akceptanta. Zależy on przede wszystkim od branży (sektora), w
której działa akceptant. Agenci rozliczeniowi różnicują stawki opłat akceptanta także
względem: organizacji płatniczej, stawek opłat interchange (np. Micro-payments, Low-value
payments) oraz rodzajów kart płatniczych (karty debetowe, karty kredytowe, karty
obciążeniowe). W kilku przypadkach stosowane są także inne podejścia, takie jak: stała opłata
dla mikropłatności czy model interchange fee plus.
Najniższe prowizje zaobserwowano wśród stacji paliw i supermarketów, natomiast
najwyższe w biurach podróży a także branży hotelarskiej i gastronomicznej. Warto także
zaznaczyć, iż transakcje w handlu internetowym charakteryzują się, w porównaniu z
transakcjami realizowanymi w fizycznych punktach sprzedaży, nieco wyższym poziomem
opłat akceptanta. W tabeli 8. zaprezentowano procentowy przedział opłat akceptanta w
transakcjach realizowanych w fizycznych punktach sprzedaży na rynku polskim w latach
2004-2011. Podane wartości nie obejmują opłat w handlu internetowym.
Tabela 8. Poziom opłat akceptanta w Polsce w latach 2004-2011 w transakcjach terminalowych
– przedziały w ujęciu procentowym

2004
1,63% - 2,21%

2006
1,53% - 1,87%

2008
1,59% - 1,85%

2010
1,56% - 1,93%

2011
1,55% - 1,89%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego agentów rozliczeniowych.
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W 2004 roku poziom opłat akceptanta był nieco wyższy niż w latach kolejnych. Od
2006 roku wartości przedziałów opłat akceptanta nie ulegały zasadniczej zmianie.
Wyniki badania umożliwiły również ustalenie udziału opłaty interchange w opłacie
akceptanta w przypadku transakcji przetwarzanych przez agentów rozliczeniowych w Polsce
w latach 2008-2010 w fizycznych punktach sprzedaży (bez uwzględnienia transakcji
internetowych), co przedstawiono w tabeli 9.
Tabela 9. Udział opłaty interchange w opłacie akceptanta w transakcjach terminalowych
w Polsce w latach 2008-2010

2008

2009

2010

79,0%

80,7%

84,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego agentów rozliczeniowych.

Na podstawie zaprezentowanych danych można wskazać, iż na polskim rynku w
ostatnich latach opłata interchange stanowi coraz większy udział w opłatach akceptanta. W
latach 2008-2010 wzrósł on o blisko 6 punktów procentowych, z 79% do 84,9% opłaty
akceptanta. Uwzględniając fakt, że na rynku polskim w ostatnich latach opłaty akceptanta
utrzymywały się na stałym poziomie, należy stwierdzić, iż średni poziom opłat interchange
wzrastał. Zwiększający się udział opłaty interchange w opłacie akceptanta świadczy także o
intensywnej konkurencji wśród agentów rozliczeniowych, w ramach której podmioty te
rywalizują między sobą o pozyskanie nowych lub utrzymanie swoich klientów, tj.
akceptantów kart płatniczych.
W ramach przeprowadzonego wśród agentów rozliczeniowych badania ankietowego
wskazywano również, iż rozważane jest w niedługim czasie wprowadzenie innych,
dodatkowych stawek opłat akceptanta dla kart MasterCard, w związku z uruchomieniem
przez MasterCard programu Innovation for Poland.

5.6.

Inne opłaty determinujące wysokość opłat akceptanta
Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego potwierdziły, iż opłata interchange

jest jedyną opłatą ponoszoną przez agentów rozliczeniowych na rzecz banków wydawców.
Natomiast agenci rozliczeniowi ponoszą szereg dodatkowych opłat na rzecz
organizacji płatniczych. W tym zakresie wyszczególniono 3 grupy opłat ponoszonych przez
agentów rozliczeniowych na rzecz organizacji płatniczych:
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opłaty marketingowe,
opłaty processingowe (związane z przetwarzaniem transakcji),
opłaty licencyjne.
Należy zauważyć, iż lista opłat dodatkowych ponoszonych przez agentów rozliczeniowych
zawiera wiele pozycji kosztowych (od kilku do kilkunastu rodzajów opłat, w zależności od
organizacji płatniczej i agenta rozliczeniowego). Według wstępnych szacunków NBP
przeprowadzonych na podstawie badania ankietowego poziom tych opłat kształtował się w
przedziale od 0,08% do 0,16% wartości transakcji.
Opłaty dodatkowe są doliczane przez agentów rozliczeniowych do opłaty akceptanta,
która składa się z: opłaty interchange, opłat dodatkowych oraz marży agenta rozliczeniowego.
Wysokość opłat dodatkowych w stosunku do wysokości opłat interchange jest około
10-krotnie niższa, jednak w działalności opierającej się na niskich marżach handlowych jest
to wartość zauważalna. Ponadto z informacji przekazanych przez POHiD wynika, iż w
najbliższych miesiącach planowane są podwyżki opłat dodatkowych, co oznacza dla
handlowców wzrost i tak już wysokich kosztów akceptacji kart płatniczych.
Należy zatem podkreślić, iż monitorowanie rynku opłat związanych z akceptacją kart
płatniczych w Polsce powinno dotyczyć nie tylko poziomu opłat interchange, ale wartości
wszystkich opłat ponoszonych przez agentów rozliczeniowych na rzecz organizacji
płatniczych. Może bowiem dojść do sytuacji, w której obniżony zostanie poziom opłat
interchange przy jednoczesnym wzroście opłat dodatkowych, co w rezultacie nie wpłynie na
obniżenie opłat ponoszonych przez agentów rozliczeniowych oraz opłat akceptantów.
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Rozdział 6
Problematyka opłaty interchange w Polsce
6.1.

Decyzja UOKiK
Zagadnienie opłaty interchange na rynku polskim zostało poddane szczegółowej

analizie przez instytucje rządowe w 2001 r. Od dnia 20 kwietnia 2001 r. toczyło się przed
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postępowanie antymonopolowe
dotyczące opłaty interchange, na wniosek Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
(POHiD). Postępowanie to dotyczyło zarzutu stosowania praktyk ograniczających
konkurencję, polegających na zawarciu porozumień cenowych i wspólnym ustalaniu
wysokości opłaty interchange przez banki zrzeszone w Forum Visa Polska (później
Organizacja Krajowa Visa Polska) i Forum Europay/MasterCard Polska.
POHiD wskazywała na zbyt duże, jej zdaniem, koszty ponoszone przez akceptantów
w związku z każdą przyjętą transakcją kartą płatniczą, co z ich punktu widzenia oznaczało
pomniejszenie zysku z tytułu sprzedaży towaru lub usługi. Wysokość prowizji, płaconej przez
akceptantów za każdą transakcję zrealizowaną kartą, kształtowała się w Polsce jeszcze kilka
lat temu przeciętnie w przedziale od 1,7% do nawet 4,5% wartości każdej transakcji, w
zależności od rodzaju akceptanta (tylko największe sieci hipermarketów mogły liczyć na
najniższe prowizje). Prowizja składała się z dwóch elementów: części należnej agentowi
rozliczeniowemu (ustalanej, w wyniku intensywnej konkurencji pomiędzy działającymi na
rynku agentami rozliczeniowymi, na poziomie umożliwiającym w większości przypadków
jedynie zwrot kosztów) oraz opłaty interchange. Problemem była druga część opłat
akceptanta, ustalana wspólnie przez banki zrzeszone w Forum Visa Polska i Forum
Europay/MasterCard Polska79. Postępowanie toczyło się przeciwko 20 bankom, organizacjom
Visa International, Visa Europe i MasterCard Europe oraz Związkowi Banków Polskich.
UOKiK postawił bankom zarzut ograniczenia konkurencji w drodze wspólnego ustalania
stawek opłaty interchange w systemie VISA oraz w systemie MasterCard, natomiast
oddzielnie bankom, Visa Europe, Visa International, MasterCard Europe oraz Związkowi
Banków Polskich postawiony został zarzut koordynacji działań w celu ograniczenia
podmiotom trzecim dostępu do rynku. W dniu 29 grudnia 2006 r. UOKiK podjął decyzję w
tej sprawie i ogłosił ją do wiadomości publicznej, w ramach której:

79

Od 2008 r. Forum Banków Członkowskich MasterCard nie istnieje. Od tej pory (2008 r.) MasterCard
jednostronnie, tj. niezależnie od banków, podejmuje decyzje o wysokości opłaty interchange dla swoich kart.
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uznano za ograniczającą konkurencję praktykę polegającą na uczestniczeniu przez
banki w porozumieniu ograniczającym konkurencję na rynku usług acquiringowych
poprzez wspólne ustalanie wysokości stawek opłat interchange i wydano nakaz
zaniechania stosowania tej praktyki,
nie stwierdzono stosowania przez organizacje Visa i MasterCard oraz Związek
Banków Polskich praktyki ograniczającej konkurencję, polegającej na koordynacji
działań w celu ograniczenia dostępu przedsiębiorców, niebędących członkami
porozumień emitentów, do rynku usług acquiringowych,
nałożono kary pieniężne na 20 banków, o łącznej wysokości 164 mln zł,
nadano punktowi pierwszemu decyzji (nakaz zaniechania stosowania przedmiotowych
praktyk) rygor natychmiastowej wykonalności.

Na podstawie art. 78 ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta wszystkie banki
mające status strony procesowej w postępowaniu przed Prezesem UOKiK (a także
MasterCard Europe) wniosły odwołanie od decyzji Prezesa, a także zażalenie na rygor
natychmiastowej wykonalności. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), w
swoim orzeczeniu z dnia 12 listopada 2008 r., uznał, że przedmiotowe porozumienia nie
naruszały zakazu porozumień antykonkurencyjnych, gdyż opłata interchange nie jest
związana z rynkiem usług acquiringowych, wobec czego nie może ograniczać na nim
konkurencji. Prezes UOKiK, nie godząc się z wyrokiem SOKiK, złożył apelację. W dniu 22
kwietnia 2010 r. Sąd Apelacyjny uchylił decyzję sądu pierwszej instancji, podzielając tym
samym argumenty UOKiK. W opinii Sądu Apelacyjnego rynek właściwy został prawidłowo
zdefiniowany przez Prezesa UOKiK, a analiza mechanizmów rozliczeń pomiędzy
poszczególnymi uczestnikami transakcji wykazała, że o cenach za obsługę transakcji
decyduje zasadniczo porozumienie banków, nie zaś wolna konkurencja. Sąd zgodził się
również z argumentacją Komisji Europejskiej, zawartą w decyzjach dotyczących
transgranicznych opłat interchange w systemach Visa i MasterCard, na którą powoływał się
Prezes UOKiK. Sąd Apelacyjny przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd
pierwszej instancji. Termin rozprawy został wyznaczony na 20 grudnia 2011 r.
Dodatkowo należy podkreślić, iż w opinii UOKiK argument, jakoby banki nie mogły
obniżyć opłaty interchange z uwagi na toczące się postępowanie sądowe, jest bezzasadny.
Gdyby banki rzeczywiście obawiały się odpowiedzialności za działania niezgodne z prawem
konkurencji, wówczas zrezygnowałyby z ustalania opłaty interchange. W rezultacie, zgodnie
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z regułami Visa, zastosowanie miałaby stawka opłat transgranicznych, która jest wielokrotnie
niższa od stosowanych obecnie stawek krajowych (por. rozdział 5.). Przykładem przyjęcia
takiego rozwiązania jest reakcja banków węgierskich na wszczęcie postępowania przez
węgierski urząd ochrony konkurencji.

6.2.

Raport NBP o opłacie interchange w 2007 r.
Po podjęciu decyzji przez Prezesa UOKiK w dniu 29 grudnia 2006 r. problematyka

opłat interchange stała się również przedmiotem zainteresowania NBP w 2007 r. Z
perspektywy Narodowego Banku Polskiego, którego zadaniem w zakresie systemu
płatniczego jest, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim, m.in. organizowanie rozliczeń pieniężnych oraz kształtowanie warunków
niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego, duże znaczenie miało rozpoznanie wpływu tej
decyzji i toczącego się wówczas procesu odwoławczego w sprawie opłaty interchange na
rynek kart płatniczych i rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce.
W dniu 22 kwietnia 2007 r. na posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego podjęto
dyskusję na temat oceny skutków zmiany ustalania lub obniżania opłaty interchange dla
funkcjonowania rynku kart płatniczych w Polsce. Przedstawiciele środowiska bankowego
wyrazili na tym posiedzeniu opinię, iż decyzja Prezesa UOKiK może mieć szereg
negatywnych konsekwencji dla rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce oraz dla
poszczególnych jego uczestników i posiadaczy kart. Podczas dyskusji zaproponowano
utworzenie grupy roboczej poświęconej tematyce opłaty interchange, co zostało
zaakceptowane przez Radę.
W skład Grupy Roboczej ds. Opłaty Interchange weszli przedstawiciele Narodowego
Banku Polskiego oraz przedstawiciele Związku Banków Polskich. Jako podstawowy cel prac
Grupy ustalono stworzenie raportu zawierającego kompleksową analizę dotyczącą opłaty
interchange, Realizując powyższy cel, NBP uzyskał od organizacji kartowych i agentów
rozliczeniowych

wiele

szczegółowych

danych

dotyczących

opłat

interchange,

a

przedstawiciele Grupy odbyli szereg spotkań z uczestnikami rynku kart płatniczych w Polsce,
w tym m.in. z ekspertami związanymi z agentami rozliczeniowymi, bankami, UOKiK,
POHiD, MasterCard International i Visa Europe. W wyniku uzyskania ww. danych i
informacji oraz przeprowadzonych analiz i spotkań, powstał „Raport o opłacie interchange”,
który został przedstawiony najpierw (w dniu 1 października 2007 r.) Radzie ds. Systemu
Płatniczego (w wersji niezawierającej przedstawionych przez organizacje kartowe i agentów
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rozliczeniowych poufnych danych), a następnie (w dniu 29 listopada 2007 r.) Zarządowi NBP
(w wersji pełnej).
Raport kompleksowo przedstawił zagadnienia związane z opłatą interchange,
zwłaszcza ukazał rolę i miejsce opłaty interchange w polskim systemie kart płatniczych.
Pierwsza jego część miała charakter teoretyczno-międzynarodowy i obejmowała opis
istniejących systemów kart płatniczych z punktu widzenia opłaty interchange, zilustrowany
przykładami pochodzącymi z kilku krajów UE, a także przedstawiała poglądy Komisji
Europejskiej i EBC na kwestię tej opłaty. Druga część raportu poświęcona była krajowemu
rynkowi kart płatniczych, w szczególności przedstawiała aktualne wówczas dane nt.
wysokości opłaty interchange w Polsce, wynoszące od 1,35% do 1,9% wartości transakcji.
Pomimo dwukrotnych obniżek tej opłaty w ciągu poprzednich dwóch lat, jej poziom w Polsce
był uznany za jeden z najwyższych w krajach UE, co wynikało z porównania z odpowiednimi
danymi, dotyczącymi 2004 r., zawartymi w raporcie Komisji Europejskiej ze stycznia 2007 r.
W dalszej części raportu omówiono wyniki rozmów z ekspertami z UOKiK, zgodnie z
którymi Urząd nie kwestionował wysokości opłaty interchange, a jedyną kwestionowaną
sprawą był sposób ustalania tej opłaty, oraz wnioski ze spotkań z bankami, POHID oraz z
organizacjami VISA i MasterCard. Na koniec raportu zostały przedstawione wnioski z prac
Grupy, do których należały m.in. następujące:
kwestia opłaty interchange jest skomplikowana i nie należy oczekiwać prostych
rozwiązań,
możliwe sposoby postępowania zależą od czynników wewnętrznych, głównie od
rezultatów odwołania banków od decyzji Prezesa UOKiK, oraz zewnętrznych, w tym
w szczególności od decyzji Komisji Europejskiej w sprawie dotyczącej MasterCard
oraz od przygotowania środowiska bankowego UE do wdrożenia SEPA Card
Framework,
opłata interchange jest integralnym elementem czterostronnych systemów kart
płatniczych i trudno byłoby wyobrazić sobie funkcjonowanie i dalszy rozwój tych
systemów bez niej. Zmiana tego systemu na inny, tj. trójstronny lub oparty na
umowach bilateralnych, byłaby bardzo trudna. Niezależnie od tego, ww. rozwiązania
mają szereg wad, co widać wyraźnie na przykładach z innych krajów.
również ocena wysokości stosowanej w Polsce opłaty interchange nie była
jednoznaczna. Biorąc pod uwagę stan rozwoju polskiego rynku, w porównaniu do
rozwiniętych rynków w Unii Europejskiej, w wielu elementach polski rynek wypadał
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bardzo słabo i znajdował się ciągle w początkowej fazie rozwoju. Dotyczyło to
zarówno liczby kart płatniczych, jak i powszechności użycia kart płatniczych w
transakcjach bezgotówkowych, które to wskaźniki w przeliczeniu na 1 mieszkańca
umiejscawiały Polskę na ostatnich miejscach w Unii Europejskiej. Z jednej strony
podnoszone były argumenty, że obniżenie opłaty interchange mogłoby się przyczynić
do powszechniejszego używania kart płatniczych, a z drugiej strony mogłoby tu
występować sprzężenie zwrotne i, zdaniem wielu ekspertów, dopiero dalszy rozwój
rynku może pociągnąć za sobą obniżenie stawek opłaty interchange.
Generalną konkluzją prac Grupy było to, iż należy zachować czterostronny charakter
systemów kart płatniczych w Polsce i w jego ramach próbować znaleźć sposoby ustalania
opłaty interchange i jej wysokości. Mimo wskazanych niewiadomych, zdaniem Grupy
Roboczej ds. Opłaty Interchange, istniała potencjalna możliwość dalszego obniżania poziomu
opłaty interchange w Polsce, mając na uwadze m.in. jej poziom w niektórych krajach Unii
Europejskiej. Jednak niezbędna do tego powinna być pewność prawna i jasne reguły
funkcjonowania, aby uczestnicy rynku mieli jasność, jaki sposób ustalania opłaty interchange
jest zgodny z prawem konkurencji. Autorzy raportu wyrazili nadzieję na znalezienie takiego
rozwiązania, które z jednej strony będzie respektowało decyzję UOKiK, z drugiej zaś strony
umożliwi zachowanie czterostronnego charakteru systemów kart płatniczych w Polsce.
Rada ds. Systemu Płatniczego na posiedzeniu w dniu 1 października 2007 r. przyjęła
Raport w sprawie opłaty Interchange i rekomendowała przekazanie go Zarządowi NBP, który
rozpatrzył i przyjął go w dniu 29 listopada 2007 r. Raport został przekazany oficjalnie do
UOKiK w dniu 10 grudnia 2007 r.

6.3.

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2011-2013
Problematyka opłat interchange znalazła także swoje miejsce w Działaniu nr 10

projektu Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2011-201380.
Poprzednikiem tego dokumentu był projekt Strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego w
Polsce na lata 2009-2013. Projekt Strategii został opracowany w latach 2008-2009 z
inicjatywy Narodowego Banku Polskiego przy współudziale Związku Banków Polskich,
sektora bankowego, innych podmiotów działających na rynku usług płatniczych, w tym także
80

Ministerstwo Finansów RP, Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt),
grudzień 2010, s. 143-145,
http://www.mofnet.gov.pl/_files_/instytucje_finansowe/uslugi_platnicze/program_rozwoju_obrotu_bezgotowko
wego_w_polsce_na_lata_2010-2013.pdf (wrzesień 2011 r.).
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organizacji płatniczych Visa i MasterCard oraz Ministerstwa Finansów. W 2008 r. Strategia
była przedmiotem obrad Rady ds. Systemu Płatniczego, w styczniu i lutym 2009 r. została
zaakceptowana odpowiednio przez Zarząd ZBP i Zarząd NBP, a w marcu 2009 r. trafiła do
Ministerstwa Finansów. Na bazie ww. strategii powstał projekt Programu rozwoju obrotu
bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013.
W ramach Działania nr 10 Programu: Zmiana struktury opłat interchange dla
szczególnych rodzajów akceptantów i płatności dokonywanych kartami płatniczymi oraz
dostosowanie tych opłat docelowo do poziomu średniego w Unii Europejskiej zdefiniowano
jego cel, opis, harmonogram realizacji oraz wskaźniki monitorowania. Jako cel
przedmiotowego działania określono optymalne dostosowanie wysokości stawek opłaty
interchange do struktury i specyfiki różnych grup akceptantów oraz różnych rodzajów
płatności kartami. Oczekiwanym skutkiem tego działania jest wzrost liczby transakcji wśród
akceptantów, w tym również tych podmiotów, które wcześniej nie były zainteresowane
akceptacją kart, a także stymulowanie rozwoju mikropłatności i płatności o niskiej wartości.
Ponadto prowizje agentów rozliczeniowych oraz opłata za dzierżawę terminala powinny
również ulegać odpowiednim zmianom wraz ze spadkiem opłat interchange. W uzasadnieniu
wskazano, że rynek kart płatniczych w Polsce znajduje się w fazie rozwoju, a mniejsza liczba
kart i liczba transakcji w przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu do średniej w UE
sugeruje podjęcie koniecznych działań, takich jak: zmiana struktury opłat dla niektórych
rodzajów akceptantów i płatności dokonywanych kartami płatniczymi oraz stopniowe
dostosowanie tych opłat docelowo do poziomu średniej unijnej. W harmonogramie działań
określono, że za zmianę struktury opłat interchange (różne stawki w zależności od wartości
transakcji, zastępowanie w niektórych operacjach opłaty procentowej - opłatą kwotową)
odpowiedzialne będą banki i organizacje płatnicze. Natomiast termin wprowadzenia tych
zmian nie został zdefiniowany na tym etapie ustaleń. Należy jednak sądzić, iż proces ten
powinien zakończyć się przez końcem 2013 r. Wskaźniki monitorowania działań
przedstawiono w poniższej tabeli 10.
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Tabela 10. Wskaźniki monitorowania działań

* Podany przedział wysokości opłaty interchange dotyczy wszystkich akceptantów, opłata
zróżnicowana jest w zależności od rodzaju karty, zastosowanej technologii, sposobu uwierzytelniania
transakcji etc.

Projekt Programu został przekazany w grudniu 2010 r. przez Ministerstwo pod obrady
Rady Ministrów, która na posiedzeniu w styczniu 2011 r. nie przyjęła tego Programu, ale
wniosła o jego uaktualnienie (zamiast na lata 2010-2013 program miał obowiązywać na lata
2011-2013), co przeprowadzono do czerwca 2011 r. Niestety, z uwagi na różne czynniki, w
tym inne pilne prace ministerialne i rządowe w związku z Polską Prezydencją oraz końcowym
okresem pracy Parlamentu jak również podniesienie w czasie prac parlamentarnych nad
ustawą o usługach płatniczych problemu wysokich opłat interchange ponoszonych przez
akceptantów z tytułu bezgotówkowych płatności kartowych, projekt Programu nie został
ponownie przedstawiony. Przyjęcie przez Radę Ministrów programu nadałoby mu status
programu rządowego, co pozwoliłoby na skuteczniejszą realizację wszystkich działań w nim
przewidzianych. Niektóre działania Programu, nieuwarunkowane decyzjami instytucji
rządowych, są jednak już obecnie podejmowane przez sektor bankowy i NBP. Do takiej
kategorii mogłyby należeć też działania na rzecz zmiany struktury opłat interchange oraz jej
obniżenia. Należy zatem sądzić, że wskutek działań rynkowych, wspieranych w przyszłości
polityką Rządu, wysokość opłat interchange mogłaby i powinna ulec w najbliższych latach
obniżeniu, a w konsekwencji zmniejszyłyby się także koszty akceptacji kart płatniczych w
naszym kraju.
Należy także dodać, iż postulat zmiany struktury opłat interchange dla
poszczególnych rodzajów akceptantów i płatności oraz dostosowania tych opłat docelowo do
średniego poziomu w Unii Europejskiej, pochodzący z Programu, znalazł się w
przygotowanym i przedstawionym na konferencji prasowej w dniu 21 września 2011 r. przez
Związek Banków Polskich dokumencie pt. „Związek Banków Polskich w sprawie głównych
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kierunków wspierających rozwój gospodarczy kraju”, przygotowanym jako zbiór kluczowych
spraw dla kraju i społeczeństwa w związku z wyborami parlamentarnymi w październiku
2011 r.81

6.4.

Prace parlamentarne związane z ustawą o usługach płatniczych
Opłata interchange była również ważnym zagadnieniem podejmowanym podczas prac

parlamentarnych w 2011 r. Była ona przedmiotem interpelacji poselskiej a także prac
sejmowych i senackich komisji zajmujących się projektem ustawy o usługach płatniczych.
Uwagi i propozycje do projektu ustawy zgłaszały duże zrzeszenia akceptantów kart, które za
pośrednictwem mediów oraz wniosków kierowanych do parlamentarzystów wyrażały swoje
niezadowolenie z wysokiego poziomu opłat interchange w naszym kraju.
W dniu 20 kwietnia 2011 r. Poseł Paweł Poncyljusz złożył interpelację nr 22608 do
ministra finansów w sprawie wygórowanych opłat za użytkowanie kart płatniczych 82. Poseł w
interpelacji zwrócił uwagę na bardzo niepokojące zjawisko zawyżonych opłat za
przyjmowanie płatności za pomocą kart płatniczych oraz podkreślił, że problem ten dotyczy
przedsiębiorców, którzy za umożliwienie klientom płatności kartą są obciążani kosztami na
poziomie 1,5% kwoty transakcji. Poseł, powołując się na dane NBP dotyczące wartości
transakcji dokonywanych przy użyciu kart w Polsce na poziomie 80 mld zł rocznie, wyliczył,
że roczne przychody banków z tytułu interchange wynoszą 1,2 mld zł. Stwierdził on, że
pewna część tej kwoty mogłaby zostać po stronie przedsiębiorców i wskazał jednocześnie, że
opłaty interchange w Polsce są najwyższe w Europie (dla porównania w Czechach 1%, a w
Bułgarii 0,4%). Dodał on również, że zdaniem organizacji płatniczych wysokość stawek tych
opłat wynika z warunków rynkowych, natomiast w opinii banków ustalanie wyższych lub
niższych opłat jest niemożliwe do momentu zakończenia postępowania UOKiK z 2006 r.
Zdaniem posła, sprawę mogłoby rozwiązać implementowanie unijnej dyrektywy dotyczącej
usług płatniczych, co Polska powinna zrobić już w 2009 r., jednak odpowiedni projekt ustawy
nie został jeszcze przekazany przez Ministerstwo Finansów. Poseł podkreślił, że wszystkie
błędy i niedopatrzenia w tej sprawie są najbardziej odczuwalne przez przedsiębiorców.
W związku z powyższym poseł skierował do Ministra Finansów następujące pytania:
czy Minister Finansów zdawał sobie sprawę z przedstawionego problemu?
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Związek Banków Polskich w sprawie głównych kierunków wspierających rozwój gospodarczy kraju, Związek
Banków Polskich, http://www.zbp.pl (wrzesień 2011 r.).
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Sejm RP, Interpelacja nr 22608, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/31DE6CCA (wrzesień 2011 r.).
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dlaczego Ministerstwo Finansów nie poczyniło żadnych kroków w celu implementacji
unijnej dyrektywy regulującej wskazanego obszar?
czy Ministerstwo Finansów dysponuje instrumentami umożliwiającymi regulowanie
wskazanego obszaru?
Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi Posłowi w dniu 6.09.2011 r. Odnosząc
się do świadomości problemu wysokości w Polsce opłat interchange, Ministerstwo Finansów
wskazało m.in., iż zagadnienie to jest przedmiotem jego szczególnej uwagi w związku z
konsekwencjami, jakie rodzi dla funkcjonowania całego rynku handlowo-usługowego oraz w
świetle potrzeby rozwoju obrotu bezgotówkowego. Kwestia wysokości opłat interchange na
rynku polskim była już analizowana przez Ministerstwo Finansów podczas prac nad
projektem ustawy o usługach płatniczych, a ponadto w toku prac nad opracowaniem ˝Raport
o opłacie interchange˝ przygotowanym przez NBP i ZBP w 2007 r., w ramach ˝Strategii
rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013˝, opracowanej przez NBP,
Ministerstwo Finansów, ZBP, sektor bankowy oraz inne podmioty rynkowe, oraz w ramach
projektu ˝Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2011-2013˝, który
powstał na bazie ww. Strategii. Ministerstwo wskazało, że szczegółowy raport porównujący
stawki w Polsce z pozostałymi krajami UE ma zostać opracowany i przedstawiony przez NBP
jeszcze w październiku 2011 r. Ministerstwo wyraziło opinię, iż ewentualne obniżenie opłaty
interchange, która stanowi przeważający czynnik opłaty akceptanta, powinno spowodować
obniżenie kosztu działalności akceptanta oferującego swoim klientom bezgotówkowy sposób
płatności. W przeciwnym razie koszt korzystania z płatności bezgotówkowych zmieniłby
jedynie beneficjenta. Zdaniem Ministerstwa, głównym celem obniżenia opłaty interchange
powinno być zmniejszenie kosztów obrotu bezgotówkowego, co w rezultacie powinno służyć
pobudzeniu konsumpcji, a zatem osiąganiu większych korzyści przez handlowców w związku
z akceptacją kart płatniczych. W odpowiedzi podkreślono, że rynek obrotu bezgotówkowego
w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju, a budowa sieci akceptacji i obsługa płatności
generują pewne koszty. Niemniej jednak problem najwyższego w UE poziomu opłaty
interchange w Polsce jest dostrzegalny. Ministerstwo Finansów odniosło się także do
przebiegu przedmiotowego postępowania UOKiK i decyzji z grudnia z 2006 r. i
zasygnalizowało, że czas trwania sporu oraz liczba odwołań od wyroków pokazują, że
postępowanie to ma niezwykle skomplikowany charakter, a sposób działania banków jak do
tej pory nie został przesądzony wyrokiem sądu.
W zakresie pytań zawartych w interpelacji, które dotyczyły implementacji dyrektywy
2007/64/WE oraz instrumentów regulacji wysokości opłaty interchange przez Ministerstwo
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Finansów, resort odpowiedział, iż przedmiotowa dyrektywa nie wprowadza bezpośrednich
narzędzi regulacji cenowej (m.in. dla opłaty interchange) oraz nie odnosi się w żaden sposób
do kwestii jej regulacji przez władze państw członkowskich. Podkreślona została również
kwestia jednej z opcji dyrektywy, tj. możliwość wyboru przez państwa członkowskie
dozwolenia albo zakazu pobierania przez przedsiębiorców umożliwiających korzystanie z
terminali POS pojedynczych opłat od klientów za pojedynczą płatność kartą, a więc opłaty
typu surcharge. Celem wprowadzenia tej opłaty jest pokrycie kosztów opłaty akceptanta, co
powinno doprowadzić do obniżenia ogólnych cen produktów, skoro koszty płatności miałby
ponosić bezpośrednio płatnik. Natomiast przedsiębiorcy mogą odnosić korzyść w postaci
zwiększenia konkurencyjności cenowej.
Ministerstwo Finansów zwróciło w odpowiedzi uwagę, na fakt, że po wejściu w życie
ustawy o usługach płatniczych regulator oraz nadzorcy tego rynku (Ministerstwo Finansów,
NBP, KNF) uzyskają szerszy niż obecnie dostęp do danych dotyczących funkcjonowania
dotychczas nieregulowanego rynku, co powinno stworzyć możliwości dla prowadzenia
dokładniejszych analiz struktury kosztów i faktycznych cen instrumentów płatniczych.
Zasygnalizowało ono także, że rozważa możliwe instrumentarium, które w świetle wyników
tej analizy mogłoby zostać użyte przez regulatora w sytuacji braku obniżenia opłaty
interchange przez sektor bankowy w formie samoregulacji. W przypadku zaistnienia
konieczności zastosowania narzędzia legislacyjnego zostanie to poddane stosownym
uzgodnieniom, w tym z UOKiK, w celu osiągnięcia najlepszego efektu ochrony
konsumentów, jak i ochrony konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju obrotu
bezgotówkowego.83
Z kolei cztery duże zrzeszenia przedsiębiorców, tj.: Polska Organizacja Handlu i
Dystrybucji wraz z Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, Polską Izbą Paliw
Płynnych i Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego, skierowały w dniu 8 lipca 2011 r. pismo
do członka Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, Posła Sławomira Neumanna, z
propozycją uwzględnienia w projekcie ustawy o usługach płatniczych, nad którym pracuje
komisja, dwóch kwestii:
prawa do surchargingu rozumianego jako pobieranie dodatkowych opłat lub
stosowanie zniżek za stosowanie konkretnych instrumentów płatniczych po stronie
odbiorcy (punktów handlowo-usługowych, stacji benzynowych, hoteli, restauracji); tj.
83

Sejm RP, Interpelacja nr 22608, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/INTop/22608?OpenDocument (wrzesień
2011 r.).
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pobierania opłat wyłącznie do wysokości kosztów ponoszonych przez akceptantów na
rzecz organizacji płatniczych (celem odbiorców nie jest uzyskiwanie przychodów z
opłat, a jedynie odzyskiwanie ponoszonych kosztów);
wprowadzenia rozwiązania umożliwiającego regulowanie rynku w zakresie:
(a) wysokości opłat interchange oraz (b) rozwiązań arbitralnie nakładanych na
uczestników rynku przez międzynarodowe systemy płatnicze Visa i MasterCard; w
tym kontekście proponowano nadanie Komisji Nadzoru Finansowego kompetencji do
kontrolowania decyzji podejmowanych przez ww. systemy odnośnie ograniczania
konkurencji i wprowadzania nieuzasadnionych ekonomicznie wysokości opłat.
Wśród argumentów na rzecz wprowadzenia prawa do surchargingu wskazano:
większą skuteczność podczas negocjowania z bankiem wysokości opłat za akceptację
kart,
możliwość przezwyciężenia bariery dla promowania płatności kartowych, którą w
Polsce są wysokie koszty akceptacji,
możliwość przeciwdziałania wysokiej presji inflacyjnej, która pojawia się w sytuacji,
gdy brak jest bodźców do obniżania kosztów transakcyjnych (wśród sprzedawców
powstaje zatem konieczność wkalkulowania w cenę towaru lub usługi kosztów
niezwiązanych z bezpośrednią działalnością),
możliwość urynkowienia tego sektora usług płatniczych, poprzez umożliwienie
klientom (znającym koszty transakcji) wyboru instrumentu płatniczego podczas
dokonywania transakcji,
wprowadzenie tej opłaty przez wiele innych krajów w ramach opcji narodowych
dopuszczalnych w dyrektywie,
osłabienie monopolistycznej pozycji międzynarodowych organizacji płatniczych.

Za nadaniem Komisji Nadzoru Finansowego kompetencji wskazanych we wniosku
przemawiały, zdaniem wnioskodawców, takie argumenty jak:
opłaty obowiązujące w Polsce należą do najwyższych w Europie, a stan ten utrzymuje
się od blisko 20 lat,
rynek nie ma wpływu na arbitralne decyzje systemów płatniczych, mimo decyzji
Prezesa UOKiK (zakazującej stosowania tych opłat) i trwającego postępowania,
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korygowanie decyzji systemów kartowych dotyczących opłat interchange jest
niemożliwe, gdyż decyzje te są podejmowane arbitralnie, nie podlegają negocjacjom i
są ustalane w drodze porozumień o charakterze kartelowym lub dzięki wykorzystaniu
uzyskanej pozycji rynkowej,
regulowanie działalności

podmiotów o dominującej

pozycji

rynkowej

jest

praktykowane na rynku energetycznym i telekomunikacyjnym,
proponowana regulacja jest zgodna z celem implementowanej dyrektywy, jakim jest
liberalizacja rynku usług płatniczych i zwiększanie na nim konkurencji (umożliwi ona
zatem regulowanie porozumień ograniczających konkurencję, jakim jest arbitralne
ustalanie wysokości opłat interchange przez organizacje płatnicze).
W piśmie podkreślono także, że proponowane zmiany ustawy mają na celu
umożliwienie polskim przedsiębiorcom konkurowanie na rynku UE na tych samych zasadach
co przedsiębiorcy z innych państw członkowskich. Do pisma dołączono także gotową
propozycję treści artykułów projektu ustawy o usługach płatniczych (art. 38, 102, 105, 118,
119, 120).
W dniu 26 lipca 2011 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych, podczas którego rozpatrywano projekt ustawy o usługach płatniczych. Na
posiedzenie zostali zaproszeni także przedstawiciele NBP. Dodatkowo, w przededniu ww.
posiedzenia, NBP wystosował pismo do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych Senatu RP Kazimierza Kleiny, w którym negatywnie oceniał propozycje dużych
zrzeszeń akceptantów dotyczące wprowadzenia poprawek do ww. ustawy, w szczególności
wpisania do ustawy zasady, że podmioty akceptujące zapłatę kartą płatniczą nie będą mogły
być ograniczane przez dostawców w zakresie pobierania opłat od konsumentów za
korzystanie z karty (opłata surcharge). Propozycje te były już nieskutecznie wnoszone przez
ww. zrzeszenia we wcześniejszych etapach prac nad ustawą, tj. na etapie konsultacji
społecznych, a także na etapie prac sejmowych, podczas których były przedmiotem analiz
Ministerstwa Finansów oraz NBP. Rząd – przy pozytywnej opinii NBP – uznał, iż najbardziej
pożądanym stanem jest jak najmniejsza ingerencja ustawowa w relacje umowne między
podmiotami rynku usług płatniczych (szczególnie jeśli ingerencja ta miałaby niekorzystnie
wpłynąć na pozycję konsumentów). W projekcie rządowym ustawy kwestia pobierania opłat
była nadal pozostawiona rozwiązaniom rynkowym (utrzymanie dotychczasowego porządku
prawnego – brak zakazu, ale też brak nakazu stosowania takich opłat), tj. będzie przedmiotem
negocjacji pomiędzy agentami rozliczeniowymi a akceptantami, którzy mogą w ramach
umów określić, czy opłaty takie będą nakładane czy też nie będą nakładane na konsumentów.
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Zdaniem NBP, propozycja wprowadzenia bezwarunkowej możliwości pobierania przez
akceptantów opłat dodatkowych od konsumentów była rozwiązaniem niewłaściwym z kilku
powodów:
1. Propozycja zrzeszenia zmierza do odzyskania wydatków ponoszonych przez
akceptantów (interchange) kosztem konsumentów (surcharge), a więc do zmiany
mechanizmu dystrybucji opłat funkcjonującego obecnie w Polsce i niemal na
wszystkich rynkach na świecie. Propozycja nie odnosi się zatem do podstawowej
przyczyny wystąpienia wnioskodawców, czyli wysokiego poziomu opłaty
interchange w Polsce, a do zachowania tej opłaty, lecz w innej postaci ponoszonej
przez inną grupę czterostronnego modelu kartowego.
2. Propozycja wnioskodawców jest rozwiązaniem zbyt daleko ingerującym w sferę
wzajemnych

stosunków

rynkowych.

Podstawowa

przyczyna

wystąpienia

wnioskodawców (wysoki poziom opłat interchange) może zostać zlikwidowana w
najbliższym okresie w wyniku działań samego rynku wspieranych polityką Rządu
(nie zaś regulacji rangi ustawowej), w szczególności dzięki Programowi rozwoju
obrotu bezgotówkowego w Polsce w latach 2011-2013, w ramach prac nad którym
przedstawiciele organizacji płatniczych Visa i MasterCard zaakceptowali zapisy
dotyczące działań w zakresie opłaty interchange, w tym obniżenia opłat
interchange w Polsce do poziomu średniego w UE.
3. Wprowadzenie opłaty surcharge – zdaniem zrzeszeń – może zwiększyć liczbę
punktów akceptacji kart. Jednak wprowadzenie opłat za korzystanie z kart może
skutecznie zniechęcić posiadaczy kart do korzystania z tego instrumentu
płatniczego, a takie zjawisko może spowodować spadek liczby punktów
akceptacji, a więc wywołać efekt odmienny od zakładanego.
4. Ustawa o usługach płatniczych nie jest właściwym miejscem na regulowanie
wskazywanych przez zrzeszenia akceptantów zjawisk takich jak brak równej
konkurencji na rynku wewnętrznym. Stosowne przepisy zakazujące praktyk
naruszających

konkurencje już

obowiązują

i

są obecnie

egzekwowane

(postępowanie UOKiK w sprawie opłat interchange).
W podsumowaniu NBP podkreślił, iż przyjęcie przez Senat RP postulatów zrzeszeń
akceptantów przyczyni się do zahamowania rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce oraz
może wywołać negatywne opinie społeczne. W wyniku działań podjętych m.in. przez NBP
propozycje dużych zrzeszeń akceptantów dotyczące wprowadzenia opłat surcharge i
uprawnień dla KNF w zakresie regulowania dominujących dostawców usług płatniczych lub
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porozumień dostawców płatniczych na rynku kart płatniczych nie zostały wprowadzone przez
Senat do projektu przedmiotowej ustawy.
W odpowiedzi na zajęte przez NBP stanowisko Przewodniczący Komisji Budżetu i
Finansów Publicznych Senatu RP, Kazimierz Kleina, skierował w dniu 3 sierpnia 2011 r. do
Prezesa NBP Marka Belki pismo, w którym prosił o przekazanie członkom Komisji
informacji dotyczących podejmowanych przez NBP działań w odniesieniu do opłat
interchange i surcharge. Zaznaczył on również, iż wysokość opłat interchange oraz
wprowadzenie opłat typu surcharge były szeroko omawiane podczas dyskusji nad ustawą o
usługach płatniczych.
W dniu 11 sierpnia 2011 r. Pierwszy Zastępca Prezesa NBP, Piotr Wiesiołek, w
odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu
RP, Kazimierza Kleiny, wskazał, iż NBP nie posiada prawnych możliwości ingerowania w
poziom opłat pobieranych przez agentów rozliczeniowych, banki oraz organizacje płatnicze.
NBP w tym zakresie może oddziaływać pośrednio, wypełniając rolę tzw. katalizatora zmian.
NBP stara się oddziaływać na kierunki rozwoju systemu płatniczego i działania podmiotów
rynkowych poprzez współpracę i dyskusję z sektorem bankowym, m.in. na forum Rady ds.
Systemu Płatniczego oraz Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności jak
również poprzez działania badawczo-analityczne, edukacyjne i promocyjne. Problematyka
opłat interchange jest od dłuższego czasu przedmiotem zainteresowania NBP. Pierwszym
znaczącym dokumentem był Raport o opłacie interchange, opracowany w 2007 r. przez
ekspertów z Departamentu Systemu Płatniczego NBP i Związku Banków Polskich. W
raporcie tym, który został przyjęty przez Radę ds. Systemu Płatniczego w październiku 2007
r., szczegółowo przeanalizowano zasady funkcjonowania opłaty interchange w Polsce i w
innych krajach, a także przedstawiono rolę tej opłaty w polskim systemie kart płatniczych. W
piśmie poinformowano również o prowadzonych przez NBP w 2011 r. pracach nad kolejnym
raportem dotyczących opłaty interchange, w którym porównane będą stawki opłat
interchange w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Opracowanie to zostanie
przedstawione na Radzie ds. Systemu Płatniczego w październiku 2011 r. i zdaniem NBP
będzie stawić przyczynek do dyskusji z organizacjami płatniczymi i bankami – wydawcami
kart nad ponownym przeanalizowaniem wysokości opłat interchange obowiązujących na
polskim rynku. Zwrócono także uwagę na ujęcie problematyki opłat interchange (w ramach
działania nr 10) w projekcie Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata
2011-2013, którego treść została zaakceptowana przez podmioty działające na rynku usług
płatniczych, w tym przez organizacje płatnicze.
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6.5.

Działania Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP i powstanie Zespołu
Roboczego ds. Opłaty Interchange
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami (vide pkt 6.4), w dniu 3 października 2011

r. na posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego został przedstawiony raport pt. „Analiza
funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim,
wersja 1.0.”, opracowany przez Departament Systemu Płatniczego NBP. Na podstawie
przedłożonego materiału Rada postanowiła powołać Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange
(ZRIF), w skład którego weszliby przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron, w tym
akceptantów, wydawców kart płatniczych, organizacji kartowych, centrów rozliczeniowych,
konsumentów oraz instytucji rządowych. ZRIF, w oparciu o ww. przedstawione opracowanie,
a także w oparciu o zapisy Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego, jak również mając na
uwadze podstawową rolę, jaką ma spełniać opłata interchange, czyli ustalenie równowagi
między stroną wydawniczą a stroną akceptacyjną, został zobowiązany do przeprowadzenia
analizy możliwości dokonania zmian w zakresie struktury i wysokości opłaty interchange w
Polsce. Koordynację prac Zespołu powierzono Narodowemu Bankowi Polskiemu.
Równocześnie Rada ds. Systemu Płatniczego określiła, że spodziewa się:
przygotowania i przedstawienia wyników prac ZRIF na posiedzeniu Rady w marcu
2012 roku, a następnie
przygotowania przez organizacje kartowe harmonogramu działań mających na celu
dojście do oczekiwanej struktury i wielkości opłat interchange oraz zaprezentowania
go na posiedzeniu Rady w czerwcu 2012 r.
Rada ds. Systemu Płatniczego wyraziła zatem tym samym oczekiwanie, iż co prawda
propozycje zmian w strukturze i poziomie opłaty interchange, w tym tempo oraz poziom
zmian wysokości opłaty w najbliższych latach, warunki dokonania tych zmian czy wskaźniki
monitorowania zmian, powinny zostać wypracowane przez ZRIF, ale poza przedstawieniem
ich Radzie powinny być one przedstawione właściwym decydentom w zakresie możliwości
dokonania takich zmian, tj. odpowiednim strukturom i organom w ramach organizacji Visa i
MasterCard.
Do końca 2011 r. odbyły się dwa spotkania Zespołu: w dniu 21 listopada 2011 r. oraz
w dniu 14 grudnia 2011 r.
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Rozdział 7
Przykłady krajów, w których dokonano zmian w zakresie wysokości
lub sposobu ustalania opłaty interchange

Problem wysokości opłaty interchange był przedmiotem nie tylko dyskusji, ale i
działań regulacyjnych bądź decyzji odpowiednich organów w bardzo wielu krajach świata.
Z uwagi na ograniczone możliwości pełnego opisu wszystkich przypadków, w niniejszym
opracowaniu

przedstawiono

bardziej

szczegółowo

jedynie

cztery

najbardziej

charakterystyczne i szeroko komentowane przykłady krajów, w których takie działania miały
miejsce, w tym dwóch krajów z Unii Europejskiej (Węgry i Hiszpania) oraz dwóch krajów
spoza Unii Europejskiej (Australia i Stany Zjednoczone).
7.1.

Węgry
Na Węgrzech tamtejszy Urząd Konkurencji wszczął w 2008 r. postępowanie w

związku wysokim poziomem opłaty interchange wobec banków i organizacji płatniczych84.
W związku z otwarciem tego postępowania węgierskie banki podjęły decyzję, iż nie chcą być
odpowiedzialne za wielostronne ustalanie tej opłaty i zamiast dotychczas obowiązujących
stawek zostaną zastosowane domyślnie stawki transgraniczne. W efekcie tej decyzji opłata
dla kart Visa uległa znacznemu obniżeniu z około 1,4% wartości transakcji do 0,28 euro dla
transakcji debetowych oraz do 0,7% wartości transakcji dla transakcji dokonywanych kartami
kredytowymi. Stawki te dla obu typów kart zostały następnie obniżone w wyniku decyzji
podjętych przez Zarząd Visa Europe w marcu 2009 r., a następnie w lutym 2011 r. kolejnej
obniżce uległy opłaty dla kart debetowych do poziomu 0,2% na skutek wejścia w życie
drugiego porozumienia zawartego pomiędzy Visa Europe a Komisją Europejską85. W 2009 r.
znaczącemu obniżeniu uległy również opłaty interchange dla kart Maestro i MasterCard86.
Jednak według danych zgromadzonych przez NBP należy zauważyć, że we wrześniu 2010 r.
stawki opłaty intechange były wyższe dla kart MasterCard w porównaniu do kart Visa.
Choć efekty tych zmian powinny być oceniane dopiero po kilku latach od ich
wprowadzenia, to jednak dokonując analizy danych statystycznych dotyczących dynamiki
wzrostu liczby terminali POS na Węgrzech w porównaniu do innych wybranych krajów UE oraz do
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A. Turján, É. Divéki, É. Keszy-Harmath, G. Kóczán, K. Takács, Nothing is free: A survey of the social cost of
the main payment instruments in Hungary, Magyar Nemzeti Bank Occasional Papers 93., 2011.
85
Dane udostępnione przez Visa Europe.
86
Dane udostępnione przez Mastercard Europe.
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średniej UE, można stwierdzić, iż sieć akceptacji na Węgrzech rozwija się znacznie lepiej niż
średnio w UE, ale już np. nieco słabiej niż w Finlandii, gdzie poziom opłat interchange należy
do najniższych w Europie. Natomiast spadek dynamiki w 2010 r. odnotowano nie tylko na
Węgrzech, ale także we wspomnianej Finlandii, w Bułgarii czy w Polsce, która ma najwyższy
poziom opłat interchange w UE, oraz średnio w UE.
Tabela 11. Dynamika wzrostu liczby terminali POS na Węgrzech w porównaniu do innych
wybranych krajów UE w latach 2006-2010.

Kraj

Zmienna

2006

2007

2008

2009

2010 2006-2010

Liczba terminali
45 840
54 580
60 780
70 960
78 440
Dynamika
19,1%
11,4%
16,7%
10,5%
Liczba terminali
31 640
48 900
53 990
59 450
60 760
Bułgaria
Dynamika
54,6%
10,4%
10,1%
2,2%
Liczba terminali 105 000 135 000 153 000 176 000 201 000
Finlandia
Dynamika
28,6%
13,3%
15,0%
14,2%
Liczba terminali 176 480 186 610 212 340 230 580 251 830
Polska
Dynamika
5,7%
13,8%
8,6%
9,2%
Liczba terminali 7 090 760 7 644 830 8 222 290 8 550 420 8 806 430
UE
Dynamika
7,8%
7,6%
4,0%
3,0%
Węgry

71,1%
92,0%
91,4%
42,7%
24,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statistical Data Warehouse, ECB, grudzień 2011 r.

Należy także podkreślić, że opłata interchange jest jednym ze składników kosztów
akceptacji kart płatniczych ponoszonych przez handlowców. Oprócz kosztów dzierżawy lub
zakupu terminali, znaczącą rolę dla sprzedawców odgrywa opłata akceptanta. Oferowany na
rynku węgierskim poziom opłat akceptanta jest dość wysoki i waha się w zależności od
agenta rozliczeniowego w przedziale od 1,5% do 2% wartości transakcji87. Są to wprawdzie
stawki oferty wstępnej, niemniej jednak należy przypuszczać, iż nie odbiegają one znacząco
od rzeczywistego, ostatecznie ustalonego poziomu pomiędzy agentem rozliczeniowym a
akceptantem. Należy jednak stwierdzić, że w porównaniu do rynku polskiego różnica
pomiędzy poziomem opłaty interchange a poziomem opłaty akceptanta jest na Węgrzech
kilka razy wyższa, co może być czynnikiem wolniejszego od spodziewanego wzrostu sieci
akceptacji na Węgrzech. Ponadto obniżka opłaty interchange mogłaby przynieść bardziej
widoczne efekty, gdyby obie organizacje płatnicze zmniejszyły stawki do podobnego
poziomu. W ten sposób można by uniknąć ewentualnej migracji banków do produktów o
wyższej stawce opłaty interchange, a więc z systemu Visa do MasterCard.

87

Dane uzyskane od Visa Europe.
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Warto także zaznaczyć, że według danych Węgierskiego Banku Centralnego na
Węgrzech jest obecnie około 59 tys. punktów akceptacji kart płatniczych (66 tys. terminali
POS). Natomiast liczbę wszystkich punktów detalicznych szacuje się na 235 tys. takich
punktów. Oznacza to, że poziom nasycenia sieci akceptacji na Węgrzech wynosi około 25%.
Można zatem uznać, iż poziom ten jest zbliżony do rynku polskiego i cechuje się dużym
potencjałem rozwoju (znaczny obszar rynku do zagospodarowania, szczególnie poza
Budapesztem, który wg szacunków AT Kearney reprezentuje ponad 1/3 całej bazy
zainstalowanych terminali POS na Węgrzech).

7.2.

Hiszpania
Spory wokół opłaty interchange trwały w Hiszpanii od wielu lat. W 1999 r. zostało

osiągnięte porozumienie (uczestniczyły w nim banki, zrzeszenia wydawców kart, handlowcy i
przedstawiciele rządu), w którym zrzeszenia wydawców kart płatniczych zgodziły się
stopniowo obniżać opłatę interchange o 0,125% rocznie do poziomu 2% w 2007 r. W
międzyczasie zrzeszenia systemów kart płatniczych zobowiązane zostały do złożenia wniosku
do Trybunału Ochrony Konkurencji o uzyskanie indywidualnego zezwolenia na stosowanie
swoich dotychczasowych zasad ustalania opłaty interchange. Po długotrwałej analizie, w
czerwcu 2005 r. Trybunał Ochrony Konkurencji w Hiszpanii wydał decyzję, w której
odmówił lub uchylił indywidualne zezwolenia dla systemów kart płatniczych oraz ustalił
szczegółowe warunki, które muszą spełniać te systemy, aby uzyskać zgodę na stosowanie
opłaty interchange:
wysokość opłaty interchange musi być zróżnicowana w stosunku do transakcji
kartami kredytowymi i debetowymi, zgodnie z kosztami związanymi z tymi
transakcjami,
opłata interchange dla kart debetowych powinna być ustalana zgodnie z kosztami
autoryzacji i przetworzenia transakcji, które zawierają koszty procesu dokonywania
zapłaty od momentu autoryzacji do końcowej płatności. Ponadto koszty te powinny
być wyrażone jako stała kwota dla każdej transakcji.
opłata interchange dla kart kredytowych powinna być ustalana zgodnie z kosztami
autoryzacji i przetworzenia transakcji, które zawierają koszty procesu dokonywania
zapłaty od momentu autoryzacji do końcowej płatności. Koszty te powinny być
wyrażone jako stała kwota dla każdej transakcji. Ponadto, opłata powinna
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uwzględniać tzw. składnik fraudowy, na który wpływa ryzyko użycia karty
kredytowej w transakcji oszukańczej (fraudowej).
wysokość opłaty interchange musi być zróżnicowana w zależności od tego, czy jest
dokonywana za pośrednictwem terminali POS, telefonu czy Internetu,
wszelkie zmiany ustalania zasad i wysokości opłat interchange muszą być
akceptowane przez Trybunał Ochrony Konsumenta,
poziom opłat interchange musi zostać podany do publicznej wiadomości dla banków i
punktów handlowych.
Decyzja ta została zaskarżona do hiszpańskiego sądu, ale zainteresowane strony, tj.
krajowe systemy kart płatniczych, handlowcy, banki i Ministerstwo Handlu podjęły
natychmiast rozmowy w celu osiągnięcia porozumienia. Zostało ono osiągnięte w grudniu
2005 r. W porozumieniu tym uszczegółowiono postanowienia decyzji Trybunału i ustalono
m.in.88:
harmonogram stopniowej, corocznej redukcji stawek opłat w okresie trzech lat od
2006 r. do 2008 r. (okres przejściowy) oraz jednoczesne podjęcie dalszej dyskusji na
temat metodologii ustalania poziomu opłat interchange,
od 2009 r. stawki opłat interchange będą ustalane na podstawie analizy kosztów, która
powinna być wykonana przez każdy z systemów do końca lipca 2008 r. i przedłożona
w krajowym Urzędzie Konkurencji. W przypadku braku zatwierdzenia przez Urząd
danej metodologii okres przejściowy może zostać wydłużony do 2010 r.
zobowiązanie do stopniowego zmniejszenia tych stawek do poziomu opłat
stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej,
utworzenie Grupy Zadaniowej składającej się z przedstawicieli zainteresowanych
stron, w celu monitorowania realizacji postanowień zawartych w ramach tego
porozumienia oraz promowania korzystania z kart.
Harmonogram ustalonej obniżki stawek opłaty interchange z uwzględnieniem rodzaju karty
oraz obrotów uzyskiwanych przez sprzedawców w ramach akceptacji kart płatniczych
przedstawiono w tabeli 12.
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S. Carbo-Valverde, s. Chakravorti, F. Rodriguez Fernandez, Regulating two-sided markets, an empirical
investigation, ECB Working Paper Series, European Central Bank, 2009, Nr 1137, s. 18.
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Tabela 12. Maksymalne stawki opłat interchange na rynku kart płatniczych w Hiszpanii
ustalone w wyniku porozumienia z 2005 r.
Obroty
Euro (€)

2006
2007
2008
2009-2010
Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit
(%)
(€)
(%)
(€)
(%)
(€)
(%)
(€)
0 – 100 million
1.40
0.53
1.30
0.47
1.10
0.40
0.79
0.35
100 – 500 million 1.05
0.36
0.84
0.29
0.63
0.25
0.53
0.21
+500 million
0.66
0.27
0.66
0.25
0.54
0.21
0.45
0.18

Źródło: Materiały udostępnione przez Visa Europe (listopad 2011 r.)

Okres przejściowy został przedłużony do końca 2010 r., ponieważ Urząd nie
zatwierdził badań kosztów dostarczonych przez zainteresowane strony89. Z końcem okresu
przejściowego Urząd wydał oświadczenie, że systemy otrzymują zezwolenie na swobodny
sposób ustalania poziomu opłat interchange, pod warunkiem że będzie on zgodny z unijnym i
hiszpańskim prawem konkurencji.
Należy także wskazać, że hiszpański Urząd Konkurencji zwrócił uwagę na istotny
fakt, iż ustanowienie okresu przejściowego pozwoliło bankom na dostosowanie się do
nowych zasad, unikając gwałtownych zmian, które mogły być szkodliwe zarówno dla
posiadaczy kart, jak i samego systemu.
Warte odnotowania są wyniki badań przeprowadzonych w oparciu m.in. o
doświadczenia hiszpańskie przez autorów publikacji: “Regulating two-sided markets, an
empirical investigation”, wydanej pod auspicjami Europejskiego Banku Centralnego.
Wskazują one, że obniżenie stawek interchange w Hiszpanii spowodowało znaczący wzrost
akceptacji i wykorzystania kart płatniczych w tym kraju. Zdaniem autorów, efekt taki może
być szczególnie silny w krajach, w których akceptacja kart pozostaje na bardzo niskim
poziomie. Wyniki tych badań wskazują także, że na takich rynkach obniżenie poziomu opłaty
interchange, do pewnego określonego poziomu wpływa na wzrost wykorzystania kart, co w
rezultacie powoduje, że przychody banków nie ulegają obniżeniu90.

7.3.

Australia
Jednym z pierwszych krajów, w którym zwrócono uwagę na problematykę opłaty

interchange, była Australia. W 1999 r. australijski bank centralny - Reserve Bank of Australia
(RBA) i australijski urząd antymonopolowy – Australian Competition and Consumer

89

Materiały udostępnione przez Visa Europe (listopad 2011 r.).
S. Carbo-Valverde, s. Chakravorti, F. Rodriguez Fernandez, Regulating two-sided markets, an empirical
investigation, ECB Working Paper Series, European Central Bank, 2009, Nr 1137, s. 15-16, 27-28, 34-35.
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Commission (ACCC) wspólnie przeanalizowały konkurencję na rynku kart płatniczych w
Australii. Przeprowadzone analizy dotyczyły rynku kart kredytowych i doprowadziły do
wniosku, że niektóre ze stosowanych na tym rynku zasady utrudniają prawidłowe i efektywne
funkcjonowanie tego instrumentu płatniczego. Zgłoszone zastrzeżenia dotyczyły m.in.
wspólnego ustalania wysokości opłaty interchange, zakazu pobierania przez sprzedawców
dodatkowych opłat od klientów dokonujących zapłaty kartami kredytowymi (tzw. zasada „no
surcharge”) oraz ograniczeń dostępu do uczestniczenia w systemach kart płatniczych dla
podmiotów niebędących instytucjami kredytowymi.
W marcu 2001 r. ACCC oficjalnie zwrócił się do banku centralnego, aby ten
przygotował program reformy systemu kart płatniczych w odniesieniu do kart kredytowych
MasterCard, VISA i Bankcard. Po przeprowadzeniu stosownych analiz i konsultacji RBA
opublikował w sierpniu 2002 r. standardy odnoszące się do opłaty interchange i do zasady
zakazu pobierania opłaty dodatkowej, które powinny zostać spełnione przez ww. systemy.
Początkowo sposób i zasadność wprowadzenia tych regulacji zostały zakwestionowane przez
VISA i MasterCard, jednak odwołanie tych organizacji zostało odrzucone we wrześniu 2003
r. przez australijski Sąd Federalny.
W rezultacie tych działań, począwszy od 1 stycznia 2003 r., rozpoczął się proces
reformy systemu kart kredytowych, która opierała się na trzech głównych zasadach:
zapewnieniu obiektywnego, przejrzystego i opartego na kosztach sposobu ustalania
wysokości opłaty interchange (organizacje płatnicze zostały zobowiązane do ustalenia
i opublikowania nowych stawek opłaty interchange do 31 października 2003 r.),
zniesieniu dotychczasowego zakazu pobierania przez sprzedawców dodatkowych
opłat (surcharge) od klientów dokonujących zapłaty kartami kredytowymi
(od 1 stycznia 2003 r.),
zniesieniu restrykcji oraz umożliwieniu wydawania kart płatniczych i prowadzenia
działalności agenta rozliczeniowego wszystkim podmiotom, pod warunkiem
spełnienia przez nie wymagań określonych przez Australia Prudential Regulation
Authority (APRA). Wymagania te zostały opublikowane w lutym 2004 r.
Wprowadzenie nowych standardów spowodowało obniżenie średniego poziomu
opłaty interchange dla kart kredytowych z 0,95 % do 0,55 % wartości transakcji.
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Tabela 13. Wysokość opłaty interchange dla kart kredytowych w Australii
(w ujęciu procentowym od wartości transakcji)
Po reformie
Wyszczególnienie

Przed reformą
Bankcard

MasterCard

VISA

Transakcje standardowe

1,2%

0,49%

0,62%

0,60%

Transakcje elektroniczne

0,80%

0,49%

0,46%

0,44%

Źródło: Reserve Bank of Australia.

Konsekwencją obniżenia wysokości opłat interchange było zmniejszenie prowizji
płaconych przez handlowców na rzecz centrów rozliczeniowych ze średniego poziomu 1,41%
do poziomu 0,99% wartości transakcji. Szacowano, że obniżenie opłat spowoduje obniżenie
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (Consumer Price Index) o około 0,1 do 0,2
punktów procentowych. Jednak jednocześnie wskazywano, że zmiana ta będzie trudna do
zaobserwowania, ponieważ wskaźnik ten może wzrastać średnio o około 2,5 % rocznie.
Rezultaty wprowadzenia tej reformy są monitorowane i omawiane na całym świecie,
jako klasyczne studium przypadku, tzw. case study. Pierwsze oceny efektów tej reformy
wskazywały, że duże korzyści odnieśli sprzedawcy. Obniżenie opłaty interchange
zmniejszyło bowiem koszt akceptacji kart płatniczych i zwiększyło dochody detalistów.
Jednak zaczęły pojawiać się również analizy i opinie krytykujące efekty wprowadzenia tej
reformy. Przykładowo firma konsultingowa Capco Institute podważyła efekty ww. reformy.
Wskazywała ona m.in., że paradoksalnie, wbrew zamierzeniom banku centralnego, efekty tej
reformy mogą dotknąć posiadaczy kart, gdyż umożliwia ona detalistom nałożenie dodatkowej
opłaty na posiadaczy w przypadku transakcji kredytowymi kartami płatniczymi. Jednak do tej
pory niewielu sprzedawców zdecydowało się na wprowadzenie opłat za transakcje
dokonywane kartą, z uwagi na obawę utraty klientów płacących kartami płatniczymi. Wśród
firm, które wprowadziły takie opłaty, można wymienić przedsiębiorstwa z dominującą
pozycją rynkową. Ponadto, zdaniem Capco Institute, wydawcy kart, szukając rozwiązań do
ograniczenia własnych kosztów, zaczęli ograniczać niektóre dodatkowe korzyści i programy
oferowane wcześniej dla posiadaczy kart, m.in. ubezpieczenia, programy lojalnościowe itp.
Wydawcy kart zaczęli również migrować z mniej zyskownego obecnie dla nich
czterostronnego systemu kart do lokalnych systemów trójstronnych (gdzie wydawca jest
jednocześnie agentem rozliczeniowym), które nie były objęte reformą. Reasumując, w opinii
Capco Institute konsumenci nie tylko nie zyskali na zmniejszeniu cen towarów i usług w
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sklepach detalicznych, ale stracili wiele dodatkowych korzyści dołączanych wcześniej do
karty. Obecnie karta płatnicza jest dla nich bardziej kosztownym instrumentem m.in. ze
względu na wyższe opłaty za użytkowanie karty oraz możliwość pobierania przez
sprzedawców dodatkowej opłaty (surcharge) od klientów dokonujących zapłaty kartami
kredytowymi91.
Ostatnie analizy dotyczące efektów obniżenia opłaty interchange na rynku
australijskim wskazują, że użytkownicy kart kredytowych ponoszą wyższe opłaty na rzecz
wydawców niż użytkownicy kart debetowych. Natomiast koszty akceptacji kart kredytowych
obniżyły się, a dla kart debetowych nieznacznie wzrosły. Ponadto, zgodnie z badaniem
przeprowadzonym w 2010 r., 40% dużych i 20% mniejszych akceptantów pobiera opłatę
surcharge od transakcji kartowych. Średnia stawka tej opłaty wynosiła dla kart Visa i
MasterCard 1,7% wartości transakcji oraz dla kart Amex i DinersClub 2,7% wartości
transakcji. Według wstępnych szacunków banku centralnego koszt netto kart kredytowych i
debetowych jest niemal identyczny dla posiadaczy kart, z uwzględnieniem systemów nagród
dla związanych z kartami kredytowymi, pod warunkiem że posiadacze kart należycie spłacają
zadłużenie. Z kolei regulacja pozwoliła sprzedawcom na oszczędność kosztów na poziomie 1
mld dolarów rocznie92.
Również analiza wskaźników statystycznych rynku kart płatniczych w Australii
wskazuje, iż rynek ten rozwija się dynamicznie, co przedstawiono w tabeli 14.
Tabela 14. Rynek kart płatniczych w Australii – wybrane dane statystyczne
Wskaźnik

2006

2007

2008

2009

2010

125.4

134.8

146.5

157.5

172.8

debetowymi

64.5

71.2

80.7

90.2

102.5

kredytowymi

60.9

63.6

65.8

67.3

70.3

Wartość transakcji kartami (w USD) per capita

9 221

11 249

12 464

12 253

15 096

Liczba terminali POS w tys.

570.4

628.8

669.6

697.8

707.3

Liczba kartowych transakcji płatniczych per capita
ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank for International Settlements, Committee on
Payment and Settlement Systems, Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPSS
countries, Figures for 2010, September 2011, Preliminary release, s. 413-461,
http://www.bis.org/publ/cpss98.pdf (grudzień 2011 r.).
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2010, http://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2010/sep/7.html#f (grudzień 2011 r.).
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W analizowanym okresie (lata 2006-2010) zarówno liczba transakcji dokonywanych
poszczególnymi typami kart per capita, wartość transakcji dokonywanych kartami per capita,
jak i liczba terminali POS wzrastały dość dynamicznie. Można zatem sądzić, iż regulacja
poziomu opłat interchange wpłynęła na ten rynek raczej pozytywnie niż negatywnie.

7.4.

Stany Zjednoczone
Zagadnienie opłaty interchange stanowi także element szerokich analiz i dyskusji w

Stanach Zjednoczonych. Od 1 października 2011 r. obowiązuje tzw. „Poprawka Durbina”,
która stanowi część ustawy Restoring American Financial Stability Act of 2010 (w skrócie
zwanej: Dodd-Frank Act). Ustawa ta została uchwalona w następstwie kryzysu finansowego i
miała na celu ochronę amerykańskich konsumentów przed nadużyciami instytucji
finansowych. Prezydent USA, Barack Obama, podpisał ją w dniu 21 lipca 2010 r. Poprawka
daje prawo Bankowi Rezerw Federalnych do regulowania rynku kart płatniczych w zakresie
opłat za transakcje dokonywane kartami płatniczymi.
Autorem poprawki jest Senator Richard Durbin, który uznał, iż wysokość opłaty
interchange nie opiera się na rzeczywistych kosztach ponoszonych przez banki i organizacje
płatnicze na rozwój oraz funkcjonowanie systemu płatności, ale jest ustalana przez te
instytucje odgórnie, w celu osiągania wysokich zysków. Takie działanie zostało więc
potraktowane jako nielegalna zmowa cenowa.
Stawka opłaty interchange dla każdej transakcji dokonanej kartą debetową została
ustalona na poziomie nie większym niż 21 centów + 0,05% wartości transakcji. Ponadto
wydawcy, którzy rozwijają i wdrażają procedury przeciwdziałania oszustwom, mogą
uzyskiwać dodatkowo nie więcej niż 1 cent od każdej transakcji. Łączna maksymalna wartość
opłaty interchange dla wydawcy nie może być wyższa niż 22 centy + 0,05% wartości
transakcji dokonanej kartą debetową93. Poprawka ta nie obejmuje wydawców, których
wartość aktywów nie przekracza 10 mld USD.
Warto zauważyć, iż regulacja nie dotyczy kart kredytowych. W USA znacznie więcej
wydanych jest kart kredytowych niż debetowych (w 2009 r. było to odpowiednio 1,1 mld
sztuk i 3,694 karty per capita oraz 278,8 mln i 0,91 karty per capita). W 2009 r. wartość
transakcji kartami debetowymi wyniosła 1,4 bln USD, a kredytowymi 1,9 bln USD, choć pod
93

Board of Governors of the Federal Reserve System, Press Release, Release Date: June 29, 2011.
http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20110629a.htm (grudzień 2011 r.)
94
W ostatnich latach odnotowano znaczący spadek liczby kart kredytowych w USA. W 2006 r. przeciętnie na 1
mieszkańca tego kraju przypadało jeszcze aż 4,41 karty.
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względem liczby transakcji przeważały karty debetowe. W 2009 r. odnotowano 125,3
transakcji per capita kartami debetowymi oraz 72,7 transakcji per capita kartami
kredytowymi, podczas gdy jeszcze w 2006 r. wskaźniki te wynosiły 87,1 kartami debetowymi
oraz 74,8 kartami kredytowymi.95 Można zatem oczekiwać, iż przychody wydawców z tej
działalności ulegną obniżeniu. Reakcja banków na te zmiany była natychmiastowa. Bank of
America ogłosił decyzję, a kilka innych banków plany o podniesieniu miesięcznych opłat za
użytkowanie kart debetowych od 5 do 10 USD. Wkrótce po decyzji Bank of America jego
klienci rozpoczęli protest. Jedna z klientek banku, zamieściła na jednym z portali
społecznościowych informację, w której nie zgadzała się z podwyżką opłat. Sprzeciw ten
uzyskał ogromne poparcie internautów, którzy dołączali się do tego protestu. Pod wpływem
tej inicjatywy Bank of America wycofał się z wcześniej podjętej decyzji, a pozostałe banki
zrezygnowały ze swoich zamiarów. Inną inicjatywą niezadowolonych klientów z działalności
banków stał się ostatnio „Bank Transfer Day”, która promuje rezygnację z usług banku na
rzecz alternatywnych usług bankowych oferowanych przez unie kredytowe. W konsekwencji
tych inicjatyw społecznych banki komercyjne takie jak Bank of America, JP Morgan Chase
czy Citibank straciły tysiące klientów, którzy zamknęli swoje rachunki bankowe. Unie
kredytowe działające w USA zyskały w ciągu miesiąca większą liczbę klientów niż w ciągu
całego ubiegłego roku. Było to 650 tys. klientów, którzy ulokowali środki o łącznej wartości
4,5 mld USD96. Należy sądzić, że skala tego protestu nie okazałaby się tak duża, gdyby nie
trwające od miesięcy manifestacje oburzonych Amerykanów w ramach ruchu „Occupy Wall
Street” jako przejaw niezadowolenia społeczeństwa wobec nadużywania pozycji banków i
spowodowania przez te instytucje zaufania publicznego globalnego kryzysu finansowego.
Równocześnie jednak okazało się, że wielu akceptantów, zamiast przekazać, jak
wcześniej deklarowano, dość wysokie oszczędności z obniżki opłaty interchange
konsumentom poprzez obniżki cen, podniosło lub utrzymało ceny w ciągu pierwszych dwóch
miesięcy po wprowadzeniu poprawki Durbina, zwiększając swoje zyski97.
Przedstawiając powyższe przykłady krajów, w których dokonano zmian w zakresie
wysokości lub sposobu ustalania opłaty interchange, dodać również należy, że jedną z
ważniejszych różnic pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami pozaeuropejskimi była
95

Bank for International Settlements, Committee on Payment and Settlement Systems, Statistics on payment,
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rola banku centralnego w powyższych działaniach. O ile w Australii i Stanach Zjednoczonych
bank centralny pełnił istotną rolę regulacyjną i decyzyjną z uwagi na szerszy zakres
ustawowych zadań banku centralnego, o tyle na Węgrzech i w Hiszpanii oraz w innych
krajach Unii Europejskiej rola banku centralnego w opisywanych działaniach była znacznie
mniej aktywna. Powyższe wynika z faktu, że zgodnie z przepisami europejskiego prawa
problematyka opłaty interchange jest elementem prawa konkurencji i leży w zakresie Komisji
Europejskiej oraz krajowych organów ochrony konkurencji i konsumentów.
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Rozdział 8
Scenariusze rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce w kontekście
obniżenia stawek opłat interchange
8.1.

Prognoza wzrostu wartości transakcji bezgotówkowych w Polsce
Ważnym aspektem z punktu widzenia oceny rynku kart płatniczych w Polsce jest nie

tylko analiza danych statystycznych za poprzednie okresy, ale także dokonanie prognozy
rozwoju tego rynku. W kontekście zagadnienia opłaty interchange szczególne znaczenie ma
wartość transakcji bezgotówkowych.
Opierając się na graficznej ocenie przebiegu szeregów czasowych wartości transakcji
bezgotówkowych dokonywanych w Polsce w kolejnych kwartałach w okresie od III kwartału
2003 r. do II kwartału roku 2011 r., można zauważyć, że występują w nim następujące
składowe: trend, wahania sezonowe oraz wahania przypadkowe. W praktyce wykorzystuje się
wiele metod predykcji zjawisk ze składową periodyczną. W tym przypadku zastosowana
zostanie metoda trendów jednoimiennych okresów. Polega ona na oszacowaniu parametrów
analitycznej funkcji trendu oddzielnie dla poszczególnych faz cyklu. Prognozę otrzymuje się
poprzez ekstrapolację oszacowanej funkcji trendu osobno dla każdej z faz. Należy zaznaczyć,
iż znalezione linie trendu są narzędziem statystycznej analizy (w tym przypadku) wzrostu
badanego zjawiska. Zastosowanie tej metody wymaga więc wyraźnego sformułowania
założenia, że czynniki kształtujące badane zjawisko nie zmienią się w okresie objętym
prognozą.
Tabela 15. Prognozy wartości transakcji bezgotówkowych dokonywanych w Polsce i wartości
ocen ex ante błędów predykcji
Kwartał

Prognoza na 2012

Ocena ex ante średniego
błędu predykcji

Ocena ex ante względnego
błędu predykcji

1

P
y2012
,1

23 172 550 134

P
S 2012
,1

707 993 380

P
v2012
,1

0,0306

2

P
y2012
,2

26 196 891 686

P
S 2012
,2

815 682 107

P
v2012
,2

0,0311

3

P
y2012
,3

26 581 376 560

1 187 670 035

P
v2012
,3

0,0447

4

P
y2012
,4

28 246 144 701

892 774 389

P
v2012
,4

0,0316

Kwartał
1

Prognoza na 2013
P
y2013
,1

25 550 947 424

P
S 2012
,3
P
S 2012
,4

Ocena ex ante średniego
błędu predykcji
P
S 2013
,1

94

758 626 766

Ocena ex ante względnego
błędu predykcji
P
v2013
,1

0,0297

2

P
y2013
,2

28 860 559 394

3

P
y2013
,3

29 239 514 216

4

P
y2013
,4

30 894 904 780

Kwartał

Prognoza na 2014

P
S 2013
,2
P
S 2013
,3
P
S 2013
,4

874 017 042

P
v2013
,2

0,0303

1 276 310 863

P
v2013
,3

0,0437

959 405 910

P
v2013
,4

0,0311

Ocena ex ante średniego
błędu predykcji

Ocena ex ante względnego
błędu predykcji

1

P
y2014
,1

27 929 344 714

P
S 2014
,1

815 246 284

P
v2014
,1

0,0292

2

P
y2014
,2

31 524 227 102

P
S 2014
,2

939 248 623

P
v2014
,2

0,0298

3

P
y2014
,3

31 897 651 872

P
S 2014
,3

1 372 508 754

P
v2014
,3

0,0430

4

P
y2014
,4

33 543 664 859

P
S 2014
,4

1 031 718 093

P
v2014
,4

0,0308

Kwartał

Prognoza na 2015

1

P
y2015
,1

30 307 742 004

2

P
y2015
,2

34 187 894 810

3

P
y2015
,3

4

P
y2015
,4

Kwartał

Ocena ex ante średniego
błędu predykcji
P
S 2015
,1

Ocena ex ante względnego
błędu predykcji

876 692 892

P
v2015
,1

0,0289

P
S 2015
,2

1 010 041 514

P
v2015
,2

0,0295

34 555 789 528

P
S 2015
,3

1 474 785 642

P
v2015
,3

0,0427

36 192 424 938

P
S 2015
,4

1 108 599 873

P
v2015
,4

0,0306

Prognoza na 2016

1

P
y2015
,1

32 686 139 294

2

P
y2015
,1

36 851 562 518

3

P
y2015
,1

4

P
y2015
,1

Ocena ex ante średniego
błędu predykcji
P
S 2015
,1

Ocena ex ante względnego
błędu predykcji

942 022 472

P
v2015
,1

0,0288

P
S 2015
,1

1 085 307 994

P
v2015
,1

0,0295

37 213 927 184

P
S 2015
,1

1 581 962 911

P
v2015
,1

0,0425

38 841 185 017

P
S 2015
,1

1 189 165 281

P
v2015
,1

0,0306

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel oraz
pakiecie ekonometrycznym Gretl.

Jak zaprezentowano w tabeli 15, wartości względnych błędów predykcji ex ante
wahają się w przedziale od 2,88% do 4,63%.
Graficzna prezentacja wyznaczonych prognoz została przedstawiona na wykresie 22.
Kolorem niebieskim oznaczono wartości transakcji bezgotówkowych dokonywanych w
Polsce w okresie od III kwartału 2003 r. do II kwartału 2011 r., czerwonym natomiast ich
prognozowane wartości na kolejne kwartały lat 2011-2016.
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Wykres 22. Wartość transakcji bezgotówkowych (w mln zł) dokonywanych w Polsce w okresie
2003Q3 – 2011Q2 oraz wyznaczone prognozy na kolejne kwartały lat 2011-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Z wyznaczonych prognoz wynika, iż przy zachowaniu dotychczasowej tendencji
rozwoju badanego zjawiska, wartość transakcji bezgotówkowych dokonywanych w Polsce w
ostatnim kwartale 2016 roku, może przekroczyć nawet 38 mld złotych.

8.2.

Przykładowa symulacja przychodów banków przy zredukowanym
poziomie opłat interchange
Na podstawie danych statystycznych NBP oraz uzyskanych prognoz opracowano

zestawienie wartości transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych
w Polsce w latach 2004-2016 (wykres 23). W Polsce 2004 roku dokonano takich transakcji na
łączną kwotę 23,6 mld zł, a w 2010 wartość ta osiągnęła poziom blisko 84 mld zł. Z kolei
prognozowana wartość płatności za pomocą kart płatniczych wynosi w 2016 r. aż 145,6 mld
zł., czyli aż o około 60 mld zł więcej niż w 2010 r. Należy także zauważyć, iż od momentu
wydania decyzji UOKiK (koniec 2006 r.) rynek kart płatniczych w Polsce pod kątem wartości
bezgotówkowych transakcji kartowych wzrósł ponad 2-krotnie, a do 2016 r., zakładając
utrzymanie dotychczasowych trendów, może wzrosnąć nawet 3,5-krotnie.
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Wykres 23. Wartość transakcji bezgotówkowych (w mld zł) dokonywanych w Polsce w okresie
2004 – 2010 oraz prognozy w tym zakresie na lata 2011-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Na podstawie wartości transakcji dokonano oszacowania wartości przychodów
banków wydawców kart płatniczych w Polsce w latach 2004-2016 w dwóch wariantach: (1)
przy założeniu utrzymania poziomu opłat na poziomie 1,5% oraz (2) z uwzględnieniem
przykładowej propozycji zmian poziomu opłat interchange, co przedstawiono odpowiednio
na wykresach 24 i 2598. W analizie przyjęto także założenie o niezmienności pozostałych
czynników.
Analiza szacowanych przychodów banków z tytułu opłaty interchange osiąganych po
2006 r. wykazała, że wydawcy kart płatniczych w latach 2007-2016, przy utrzymaniu opłaty
interchange na poziomie 1,5% (wykres 24), mogą osiągnąć łączny przychód 14,9 mld zł, w
szczególności w 2011 r. przychód ten jest szacowany na poziomie 1,4 mld zł, a w 2016 r. na
poziomie 2,2 mld zł. Natomiast nadwyżka finansowa definiowana jako przychód osiągany
powyżej poziomu przychodów z roku 2006 (punkt odniesienia – decyzja UOKiK z grudnia
2006 r.) jest szacowana na 8,9 mld zł., tj. przychód osiągany każdego kolejnego roku (od
początku 2007 r. do końca 2016 r.) powyżej poziomu 590 mln zł (obszar powyżej niebieskiej
przerywanej linii). Warto również zaznaczyć, że wzrost tych przychodów, począwszy od
2007 r. do końca 2016 r., tj. tuż po ogłoszeniu decyzji UOKiK, może wzrosnąć o 270% (z
0,59 mld zł do 2,18 mld zł).
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Podana analiza ma tylko przykładowy charakter, wskazujący zależność przychodów banków od poziomu
opłaty interchange. Wypracowanie właściwych scenariuszy zmian w poziomie i strukturze opłaty interchange
jest zadaniem Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange (vide pkt 6.5).
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Wykres 24. Szacowane przychody banków z tytułu opłat interchange w Polsce w latach 2004-2016
przy założeniu utrzymania poziomu opłat na poziomie 1,5%.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP.

W drugim wariancie (wykres 25) do oszacowania przychodów przyjęto (jako
przykładowe założenie) średni poziom opłat interchange 1,5% w latach 2004-2011, oraz
1,3% w 2012 r., 1,1% w 2013 r., 0,9% w 2014 r., 0,8% w 2015 r. oraz 0,7% w 2016 r. (dane u
dołu wykresu 25).
Wykres 25. Szacowane przychody banków z tytułu opłat interchange w Polsce w latach 2004-2016
przy założeniu przykładowego stopniowego obniżania średniego poziomu tych opłat.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP.
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Powyższa przykładowa analiza wykazała, iż przy stopniowym obniżaniu poziomu
opłat interchange do obecnego średniego poziomu w UE (0,7% - 0,8% zależnie od
organizacji płatniczej lub rodzaju karty) roczne przychody banków z tytułu opłat interchange:
wzrosłyby blisko 2-krotnie od momentu ogłoszenia decyzji UOKiK do końca
analizowanego okresu, tj. z 0,59 mld zł w 2006 r. do 1,02 mld zł 2016 r. i uzyskałyby
poziom zbliżony do 2009 r.,
spadłyby o niespełna 20% w stosunku 2010 r., tj. odpowiednio z 1,26 mld zł do 1,02
mld. zł,
Ponadto analiza tego wariantu wskazuje, że łączne przychody banków w latach 20072016, nawet przy proponowanym systematycznym obniżaniu stawek z 1,5% do 0,7%
wartości transakcji, mogą osiągnąć poziom 11,3 mld zł, a nadwyżka finansowa (zdefiniowana
powyżej, w ramach wariantu pierwszego) około 5,4 mld zł. (obszar powyżej niebieskiej linii).
Należy jednak dodatkowo zaznaczyć, że zawarty na wykresie 23 szacunek przyrostu
wartości bezgotówkowych transakcji kartowych został przygotowany jako ekstrapolacja
dotychczasowych trendów, tj. bez uwzględnienia prawdopodobnego skokowego wzrostu wraz
z realizacją działań określonych w „Programie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na
lata 2011-2013”, w tym bez uwzględnienia pozytywnego wpływu obniżenia opłaty
interchange na zwiększenie sieci akceptacji, zwiększenie ubankowienia i tym samym
dodatkowy wzrost wartości bezgotówkowych transakcji kartowych. Można zatem oczekiwać,
iż przy obniżeniu poziomu opłat interchange w Polsce rynek kart płatniczych będzie rozwijał
się szybciej niż w ostatnich latach i łączna wartość transakcji będzie wyższa od
prognozowanej, co pozytywnie wpłynie także na wielkość przychodów banków z tytułu opłat
interchange.

8.3.

Obniżenie opłaty interchange – analiza scenariuszowa
W celu określenia możliwych kierunków rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce

przeprowadzona została analiza scenariuszowa. Zasadniczy problem postawiony w ramach tej
analizy dotyczy obniżenia poziomu opłat interchange dla transakcji bezgotówkowych na
rynku polskim lub jego braku.
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Scenariusz nr 1 – Brak obniżenia poziomu opłat interchange w Polsce
W przypadku gdy poziom opłat interchange w Polsce nie zostanie obniżony, pojawi
się silna presja na wprowadzenie w naszym kraju opłaty dodatkowej typu surcharge (jako
opcji narodowej w ramach implementacji Dyrektywy o usługach płatniczych), dzięki której
sprzedawcy mogliby rekompensować koszty związane z akceptacją kart płatniczych.
Działania na rzecz wprowadzenia takiej opłaty były już podejmowane przez duże zrzeszenia
polskich akceptantów, w szczególności podczas prac parlamentarnych nad ustawą o usługach
płatniczych w 2011 r. Zostały one jednak niezaakceptowane na tym etapie, m.in po
interwencji NBP, który uznał je za niekorzystne dla rozwoju obrotu bezgotówkowego w
Polsce i ocenił, że problem opłat interchange może zostać rozwiązany w Polsce nie poprzez
regulacje, ale przez działania rynkowe.
Nie można jednak zupełnie wykluczyć wprowadzenia w najbliższej przyszłości opcji
surcharge do polskiego porządku prawnego, przy wzmożonych wysiłkach organizacji
zrzeszających tysiące handlowców. Możliwość stosowania opłat typu surcharge może
spowodować negatywne skutki dla rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce. Pobieranie przez
sprzedawców dodatkowych opłat od klientów może skutecznie zniechęcić użytkowników kart
do dokonywania płatności, którzy będą częściej korzystać z gotówki. Z kolei spadek
używania przez klientów kart do płatności za zakupy będzie stanowił silny argument dla
sprzedawców, aby rezygnować z usług agentów rozliczeniowych. Taki zespół zjawisk na
rynku wpłynie na spadek liczby i wartości transakcji bezgotówkowych w Polsce, co w
rezultacie przyczyni się do obniżenia przychodów: (i) dla banków z tytułu opłat interchange,
a także (ii) dla organizacji płatniczych z tytułu opłat pobieranych od agentów rozliczeniowych
i banków wydawców. Trudno obecnie oszacować skalę strat finansowych, można jednak
sądzić, iż będzie ona znacząca. Podejmowane przez wiele lat wysiłki polegające na
pobudzaniu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce (w szczególności rozwoju rynku kart
płatniczych) mogą zostać zaprzepaszczone w bardzo krótkim czasie. Należy przy tym
podkreślić, iż zahamowanie rozwoju danego rynku, np. poprzez błędnie prowadzoną politykę
cenową, wydaje się znacznie łatwiejszym procesem niż powrót rynku na ścieżkę wzrostu.
W przypadku braku wdrożenia do prawa polskiego możliwości pobierania przez
sprzedawców opłaty typu surcharge od klientów korzystających z kart płatniczych do
dokonywania zakupów należy spodziewać się, zgodnie z deklaracjami zrzeszeń akceptantów,
innych działań ze strony handlowców zmierzających do obniżenia kosztów akceptacji kart.
Wyniki analiz wskazują na spowolnienie tempa wzrostu liczby akceptantów i placówek
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wyposażonych w terminale POS. Wobec braku poprawy warunków finansowych dla
akceptantów należy oczekiwać dalszego spadku tempa wzrostu sieci akceptacji, a nawet
zahamowania jej rozwoju. Ponadto nie tylko potencjalni akceptanci nie będą decydować się
na akceptację kart, ale obecni akceptanci będą rezygnować z terminali POS. Będzie to miało
negatywny wpływ na przychody banków wydawców kart oraz organizacji płatniczych.
Akceptanci wyraźnie podkreślają, iż główną przyczyną wysokich opłat związanych z
akceptacją kart jest opłata interchange. Dlatego też otwarcie poszukują rozwiązań, innych niż
surcharge, które pozwolą im na zmniejszenie kosztów honorowania kart płatniczych. Jednym
z przykładów jest weryfikowanie możliwości przetwarzania poprzez zagraniczną centralę
sprzedawcy prowadzącego działalność w Polsce transakcji dokonanych w naszym kraju
kartami wydanymi w Polsce jako transakcji transgraniczych. Innymi rozwiązaniami
analizowanymi przez akceptantów mogą być: (1) możliwość akceptowania kart wyłącznie
organizacji o niższym poziomie opłaty interchange, (2) ograniczenie programów
lojalnościowych akceptantów jedynie do klientów płacących gotówką, (3) czasowe
zawieszenie akceptowania kart płatniczych, (4) trwała rezygnacja z akceptowania kart
płatniczych. Wskazuje się również, że jedną z przyczyn obecnego stanu rzeczy jest brak w
Polsce konkurencyjnego rozwiązania w stosunku do systemów Visa i MasterCard.
Utworzenie systemu płatności o bardziej korzystnym modelu biznesowym dla sprzedawców
niż obecne systemy kart płatniczych mogłoby pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku płatności
detalicznych. Można jednak zastanawiać się, czy duże zainteresowanie sprzedawców nowym
systemem płatności jest w stanie rzeczywiście skłonić banki komercyjne do podjęcia się
funkcji wydawcy takiego instrumentu, jeżeli model biznesowy będzie dla banków mniej
korzystny niż w ramach obecnych systemów kart płatniczych.
Ważnym aspektem w sprawie obniżenia poziomu opłat interchange w Polsce jest
zobowiązanie się organizacji płatniczych i banków wydawców do takiego działania w ramach
Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Zdaniem NBP, działania w tym
kierunku powinny być podjęte niezależnie od formalnego przyjęcia Programu przez Rząd.
NBP dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do zahamowania rozwoju obrotu
bezgotówkowego w Polsce, ale jeśli uzna, iż nader wysoka w Polsce opłata interchange
zagraża dalszemu rozwojowi rynku kart płatniczych, to nie będzie powstrzymywał inicjatyw
o charakterze regulacyjnym w tym zakresie, ale będzie je szczegółowo analizował i oceniał,
czy nie będą ewidentnie niekorzystne dla konsumenta i dalszego rozwoju obrotu
bezgotówkowego.
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Scenariusz nr 2 – Obniżenie poziomu opłat interchange w Polsce do średniego poziomu
opłaty obowiązującego w krajach Unii Europejskiej
W przypadku znaczącego obniżenia opłaty interchange w Polsce należy sądzić, iż
rozwój rynku kart płatniczych w Polsce zostanie utrzymany. Można nawet oczekiwać, iż
rynek ten będzie rozwijał się dynamiczniej niż dotychczas. Liczba i wartość transakcji
wzrośnie na tyle wyraźnie, iż przychody z tytułu opłaty interchange, mimo obniżenia jej
stawek, będą również znaczące. Banki wydawcy kart płatniczych nie poniosą jednak strat, ale
w zależności od skali obniżenia będą mieli nieco mniejsze przychody, np. przy zalożeniu
przykładowego obniżenia oplaty interchange zaproponowanego w pkt. 9.2 w latach 20122016 byłyby to przychody na poziomie nie mniejszym niż osiągnięte w trzech ostatnich
latach, tj. 2008, 2009 i 2010 r.99 Korzyści finansowe odczują z pewnością sprzedawcy, ale
beneficjentami tych zmian mogą stać się również konsumenci, którzy powinni płacić za
towary i usługi mniej niż w przypadku gdyby poziom opłat nie został obniżony.
Obniżenie poziomu opłat interchange może skłonić niektórych wydawców do
rozważenia decyzji dotyczącej wprowadzenia opłat dla klientów, np. za posiadanie lub
użytkowanie karty, lub rezygnacji z dotychczasowych promocji cenowych. Biorąc pod uwagę
to, że klienci w większości są bardzo wrażliwi na niekorzystne dla nich zmiany cen, można by
spodziewać się masowej rezygnacji klientów z kart bankowych, a ponadto z pozostałych
usług bankowych, w tym posiadania w ogóle jakiegokolwiek rachunku lub – w przypadku
powtórzenia się scenariusza amerykańskiego – np. masowej migracji z banków do
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów). Wpłynie to negatywnie nie
tylko na przychody banków z tytułu opłat interchange, ale także na przychody osiągane z
tytułu świadczenia innych usług takich jak prowadzenie rachunków, udzielanie kredytów czy
pozyskiwanie takich źródeł kapitału w ramach lokat bankowych. Strategia banków powinna
zatem polegać na niepobieraniu dodatkowych opłat od klientów za użytkowanie kart, aby nie
hamować rozwoju rynku kart płatniczych i nie motywować klientów do odejścia z banku w
ogóle lub do innego podmiotu. Należy także zauważyć, iż obniżenie poziomu opłat
interchange powinno być przeprowadzone przy pozostawieniu na podobnym poziomie innych
pozycji kosztowych determinujących wysokość opłat akceptanta.
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Zdaniem jednej z organizacji kartowych, niepodzielanym przez autorów niniejszego opracowania, obniżenie
stawek interchange i spadek przychodów banków może doprowadzić nie tylko do zwiększenia lub
wprowadzenia nowych opłat dla klientów przez banki, ale i do znaczącego ograniczenia inwestycji w produkty
kartowe, czego rezultatem będzie zahamowanie rozwoju obrotu bezgotówkowego.
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Poziom opłat interchange w Polsce jest najwyższy w Europie. Polski rynek kart
płatniczych ma na tyle duży potencjał, że osiągnięcie średniego poziomu UE w zakresie
liczby bezgotówkowych transakcji kartowych może pozwolić bankom na uzyskanie
przychodów wyższych niż dotychczas. Obniżenie opłat interchange może zatem przyspieszyć
osiągnięcie przez Polskę średnich unijnych poziomów wskaźników rozwoju rynku kart
płatniczych.
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Podsumowanie

Polska jest krajem, w którym mimo podjętych w ostatnich latach intensywnych
działań na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego wciąż utrzymuje się relatywnie wysoki
poziom płatności dokonywanych w formie gotówkowej. Wskaźnik udziału banknotów i
monet w obiegu w podaży pieniądza M1, czyli w gotówce w obiegu wraz ze środkami a’vista
na rachunkach bankowych, jest nadal prawie o połowę wyższy niż w krajach ze strefy euro.
W wielu wskaźnikach dotyczących różnych kategorii związanych z obrotem bezgotówkowym
w przeliczeniu na liczbę mieszkańców Polska nadal zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii
Europejskiej. Wysoki udział obrotu gotówkowego i wysokie koszty organizacji tego obrotu
nie przynoszą korzyści nie tylko sektorowi bankowemu, ale również powodują określone
reperkusje dla całej gospodarki.
Jednym z instrumentów płatniczych, który mógłby zastąpić banknoty i monety
głównie w zakresie płatności w punktach handlowo-usługowych, jest karta płatnicza. Rozwój
rynku kart płatniczych, mierzony często liczbą i wartością transakcji dokonanych kartami
płatniczymi, wymaga jednak nie tylko wzrostu samej liczby kart płatniczych i ich
upowszechnienia wśród konsumentów i podmiotów gospodarczych, ale również rozwoju sieci
akceptacji, mierzonej liczbą akceptantów, liczbą punktów handlowo-usługowych oraz liczbą
terminali POS.
Analizując dynamikę powyższych mierników dla Polski, można dojść do wniosku, że
o ile liczba kart płatniczych oraz liczba i wartość bezgotówkowych transakcji kartowych rosła
w dość wysokim tempie w ostatnich latach, to nie można tego powiedzieć o rozwoju sieci
akceptacji. Bardzo dynamicznie rosła przede wszystkim liczba transakcji bezgotówkowych na
przestrzeni ostatnich siedmiu lat, gdyż w okresie od 2004 r. do 2010 r. liczba transakcji
bezgotówkowych wzrosła ponad 4-krotnie z 198 mln zł do 844 mln. Podobnie wysoką
dynamiką charakteryzowała się wartość transakcji bezgotówkowych, gdyż wartość takich
transakcji w 2010 r. wynosiła 90 mld zł i była ponad 3,5-krotnie wyższa niż w 2004 roku (25
mld zł). Z kolei liczba kart płatniczych wzrosła w latach 2000-2010 prawie 3-krotnie z 11,3
mln do 32 mln. Natomiast dynamika wzrostu sieci akceptacji była w Polsce, w porównaniu do
powyższych wskaźników dynamiki, stosunkowo niska. Przykładowo, liczba akceptantów
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wzrosła z 69 tys. w 2004 roku do 104 tys. w 2010 roku czyli była wyższa jedynie o 50 %, a
punktów handlowo-usługowych wyposażonych w terminale POS w tym samym okresie
przybyło tylko 58% (wzrost ze 119 tys. do 188 tys.). Dodać należy, iż biorąc pod uwagę
wielkość całego rynku podmiotów handlowo-usługowych funkcjonujących w Polsce (według
ekspertów cały ten rynek może wahać się w przedziale od 500 tys. aż do 1 mln placówek),
liczba punktów handlowo-usługowych akceptujących kartę stanowi zaledwie od 19 do 38%
ogółu ww. punktów, co oznacza, że uzyskany wskaźnik nasycenia polskiego rynku pod
względem kart płatniczych jest bardzo niewielki, stanowiąc podstawową, zdaniem DSP,
barierę dla dalszego rozwoju rynku kart płatniczych i możliwości zwiększenia ubankowienia
społeczeństwa.
Jeśli sytuacja ta nie ulegnie zdecydowanej poprawie w najbliższych latach, w postaci
skokowego przyrostu sieci nowych punktów akceptacji i to w miejscowościach nisko
„usieciowionych”, to możemy w niedługim czasie zaobserwować stopniowe wyczerpywanie
się potencjału w zakresie dalszego tak dynamicznego przyrostu transakcji bezgotówkowych
dokonywanych kartami zarówno po stronie ilościowej, jak i wartościowej. Będzie to w dużym
stopniu wynikiem nasycenia transakcyjnego klientów posiadających karty. Biorąc pod uwagę
powyższe dane, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, iż tak dynamiczne
przyrosty są uzyskiwane dzięki większej aktywności klientów już dotychczas korzystających
z kart płatniczych. W związku z tym w celu przeciwdziałania zmniejszaniu się wielkości
obrotów w zakresie płatności bezgotówkowych konieczne staje się pozyskiwanie przez banki
nowych klientów, czyli zwiększanie ubankowienia i zdecydowane zwiększanie sieci
podmiotów przyjmujących płatności kartami szczególnie w tych regionach, które do tej pory
nie były rozwijane, czyli wsie i małe miasta do 50 tys. mieszkańców.
Jedną z przeszkód, która była i jest wskazywana przez punkty handlowo-usługowe
akceptujące karty oraz potencjalnych akceptantów, jest poziom opłat pobieranych przez
agentów rozliczeniowych, których główną częścią (stanowiącą nieraz do 85% poziomu opłaty
pobieranej od punktów akceptujących karty) są opłaty interchange ustalane przez organizacje
kart płatniczych lub zrzeszone w nich banki. Obecnie, jak wynika z przedłożonego materiału,
stawki te są najczęściej najwyższe w Europie.
Dostrzegając tę barierę już wcześniej, uwzględniono te kwestie w „Programie rozwoju
obrotu gotówkowego na lata 2011-2013” jako działanie nr 10 „Zmiana struktury opłat
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interchange dla szczególnych rodzajów akceptantów i płatności dokonywanych kartami
płatniczymi oraz dostosowanie tych opłat docelowo do poziomu średniego w Unii
Europejskiej”. W działaniu tym zdefiniowano cel, opis, harmonogram realizacji oraz
wskaźniki monitorowania. Jako cel przedmiotowego działania określono optymalne
dostosowanie wysokości stawek opłaty interchange do struktury i specyfiki różnych grup
akceptantów oraz różnych rodzajów płatności kartami. Oczekiwanym skutkiem tego działania
miał być wzrost liczby transakcji wśród akceptantów, w tym również tych podmiotów, które
wcześniej nie były zainteresowane akceptacją kart, a także stymulowanie rozwoju
mikropłatności i płatności o niskiej wartości. W uzasadnieniu wskazano, że rynek kart
płatniczych w Polsce znajduje się w fazie rozwoju, a mniejsza liczba kart i transakcji w
przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu do średniej w UE sugeruje podjęcie
koniecznych działań, takich jak: zmiana struktury opłat dla niektórych rodzajów akceptantów
i płatności dokonywanych kartami płatniczymi oraz stopniowe dostosowanie tych opłat,
szacowanych dla potrzeb Programu na 0,95%-1,90%, docelowo do poziomu średniej unijnej.
Biorąc pod uwagę wyniki analizy zawarte w niniejszym materiale oraz w związku z
dalszym przeciągającym się terminem przyjęcia tego Programu przez Rząd RP, sądzimy, iż
mając na względzie konieczność skokowego rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce w
najbliższych latach oraz potrzebę dalszego wzrostu ubankowienia i niezbędność znaczącego
poszerzenia sieci akceptacji kart płatniczych, konieczne jest podjęcie działań zmierzających
do realizacji zadań zapisanych w tym dokumencie niezależnie od terminu akceptacji go przez
Rząd, w tym również działania nr 10.
Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego ocenia, że takie
działania wypracuje w 2012 r. Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds.
Systemu Płatniczego, organie opiniodawczo-doradczym przy Zarządzie NBP, skupiający
wszystkich głównych interesariuszy czterostronnego systemu kartowego (vide pkt 6.5), a
następnie odpowiednie decyzje podejmą właściwe organy organizacji kartowych działających
w Polsce.
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