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Artyku  stanowi g os w dyskusji na temat p atno ci mobilnych jako innowacji na rynku p atno ci deta-

licznych. Z uwagi na fakt, i  p atno ci mobilne s  w pocz tkowej fazie rozwoju i problematyka ta jest 

stosunkowo nowa, zasadna wydaje si  operacjonalizacja poj ciowa p atno ci mobilnych, jak równie  

ukazanie ich ewolucji oraz oceny stanu rozwoju i zaawansowania technologicznego jako innowacyjnych 

form p atno ci detalicznych w Polsce, co zosta o za o one jako jeden z celów cz stkowych prezentowanego 

opracowania. Celem artyku u jest równie  analiza determinant wp ywaj cych na rozwój rynku p atno ci 

w daj cej si  przewidzie  rzeczywisto ci z wykorzystaniem analizy PEST. W opracowaniu wykorzystano 

zarówno teoretyczne, jak i empiryczne aspekty bada  wtórnych odnosz ce si  do badanego rynku oraz 

analiz  PEST jako narz dzie badania otoczenia.
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The article is a voice in the discussion about mobile payments as an innovation in the retail payments 

market. Due to the fact that mobile payments are in the early stages of development and the problems 

are relatively new, conceptual operationalization of mobile and contactless payments appears advisable, 

together with showing their evolution and evaluation of the development and advancement of technology 

as innovative forms of retail payments in Poland, which has been established as one of the purposes of 

this sub-study. Another aim is to analyze the determinants affecting the development of the aforementioned 

payments market in the foreseeable reality using the PEST analysis. This study uses both theoretical 

and empirical aspects of secondary research relating to the market in question and the PEST analysis 

as a tool for environmental research.
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1. Wprowadzenie

Rewolucja technologiczna dokona a i nadal dokonuje transformacji rynku 
p atno ci zarówno na wiecie, jak i w Polsce. Wprowadzenie nowych rozwi -
za  otwiera przed u ytkownikami szereg nowych mo liwo ci. Na obecnym 
etapie rozwoju p atno ci mobilnych powstaje wiele pyta , które nurtuj  
interesariuszy rynku p atno ci mobilnych, w tym m.in. klientów indywidu-
alnych realizuj cych p atno ci z wykorzystaniem urz dze  mobilnych, firmy 
wprowadzaj ce technologi  mobiln , instytucje finansowe zaanga owane 
w rozwój gospodarki elektronicznej, akceptantów przyjmuj cych p atno ci 
przy u yciu urz dze  mobilnych, a tak e instytucje zainteresowane popu-
laryzuj  obrotu bezgotówkowego, jak np. Narodowy Bank Polski, Zwi zek 
Banków Polskich, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego czy Koali-
cja na rzeczy Obrotu Bezgotówkowego i Mikrop atno ci oraz rodowisko 
naukowe. 

Niew tpliwie mobilno  jest nieodzownym kierunkiem rozwoju. Jednym 
z pyta  nurtuj cych rodowisko jest to, jak szybko p atno ci mobilne zrewolu-
cjonizuj  obrót bezgotówkowy i czy zast pi  karty? Czy b dzie potrzeba b d  
konieczno  przej cia z kart p atniczych na „pieni dz mobilny”? Ponadto, 
maj c na uwadze fakt, i  p atno ci mobilne s  kolejnym etapem w rozwoju 
p atno ci bezgotówkowych, powstaje pytanie, czy jest to etap przej ciowy 
do kolejnych, nowych, innowacyjnych form p atno ci. Je li tak, to jakich? 
Jak d ugo p atno ci te b d  nazywane innowacyjnymi? wiat opanowuje 
moda na p atno  mobiln . Na ile to jest moda, a na ile konieczno ? S  
to pytania dyskusyjne, jednak e na chwil  obecn  daj ce wiele mo liwych 
scenariuszy.

Mobilno  to kierunek, który determinuj  sprawy finansowe zwi zane 
z inwestycj  w nowy projekt oraz dojrza o  finansowa u ytkowników i ich 
zapotrzebowanie na innowacyjne rozwi zania w zakresie p atno ci. Obawy 
budz  sprawy zwi zane bezpiecze stwem, a tak e niech  do nowo ci, obawa 
przed nieznanym dot d rozwi zaniem.

Opracowanie ma stanowi  g os w dyskusji na temat p atno ci mobil-
nych jako innowacji na rynku p atno ci detalicznych. Z uwagi na fakt, i  
p atno ci mobilne s  w pocz tkowej fazie rozwoju i problematyka ta jest 
stosunkowo nowa, zasadna wydaje si  operacjonalizacja poj ciowa p at-
no ci mobilnych, jak równie  ukazanie ich ewolucji oraz oceny stanu roz-
woju i zaawansowania technologicznego jako innowacyjnych form p atno ci 
detalicznych w Polsce, co zosta o za o one jako jeden z celów cz stkowych 
niniejszego opracowania. Celem jest równie  analiza determinant wp ywaj -
cych na rozwój tego rynku w daj cej si  przewidzie  rzeczywisto ci, z wyko-
rzystaniem analizy PEST. W opracowaniu wykorzystano aspekty zarówno 
teoretyczne, jak i empiryczne, z wykorzystaniem bada  wtórnych odnosz -
cych si  do badanego rynku, oraz analiz  PEST jako narz dzie badania 
otoczenia.
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2. Operacjonalizacja poj ciowa p atno ci mobilnych 

Pomimo faktu, i  p atno ci mobilne funkcjonuj  od kilka, to jednak 
widoczny jest ewidentny brak jednego, powszechnie obowi zuj cego poj -
cia p atno ci mobilnych. W zale no ci od autora poj cie przybiera ró n  
definicj . Na potrzeby artyku u przytoczono kilka z nich. 

Wed ug Au i Kauffman (2008) p atno ci mobilne s  rodzajem elektro-
nicznych transakcji p atniczych, w których p atnik wykorzystuje mobilne 
urz dzenie telefoniczne do realizacji p atno ci. P atno ci mobilne s  zde-
finiowane jako rodzaj p atno ci, w których p atnik wykorzystuje techniki 
komunikacji komórkowej w koniunkcji urz dze  mobilnych do inicjacji, 
zezwolenia i potwierdzenia wymiany warto ci finansowej w zamian za 
towary i us ugi (Pousttchi, 2008; Flattraaker, 2008). Wed ug R. Kaszub-
skiego i P. Widawskiego mobilne p atno ci s  definiowane jako p atno ci 
dokonywane za pomoc  mobilnych urz dze , takich jak telefon komórkowy, 
laptop czy palmtop. Urz dzenia te musz  umo liwia  czno  z sieci  tele-
komunikacyjn  w celu zainicjowania i potwierdzenia p atno ci. Tego rodzaju 
sieci  mo e by  zarówno sie  telefonii komórkowej, jak i Internet. P atno ci 
mobilne zdefiniowa  równie  Zwi zek Banków Polskich (Grupa ds. P atno ci 
Mobilnych SEPA), w rozumieniu którego p atno ci mobilne to p atno ci, 
w których urz dzenie mobilne przy wykorzystaniu us ug telekomunikacyj-
nych jest u ywane do realizacji p atno ci, której ród em jest rachunek 
bankowy. Wed ug raportu BIS Innovations in retail payments (BIS, 2012, 
s. 13) p atno ci mobilne s  inicjowane i transmitowane przez urz dzenia 
dost pu, które s  po czone z sieci  telefonii mobilnej, za pomoc  tech-
nologii g osowej, wiadomo ci tekstowych (SMS lub za po rednictwem obu 
technologii USSD19) lub NFC. To oznacza, e nie tylko tradycyjne telefony 
komórkowe, ale tak e inne urz dzenia, takie jak tablety, komputery, mog  
s u y  jako urz dzenia dost powe do p atno ci mobilnych. 

Na potrzeby pracy stworzono robocz  definicj  p atno ci mobilnych. 
P atno ci mobilne to forma (rodzaj) p atno ci bezgotówkowych umo liwia-
j ca realizacj  transakcji finansowych i niefinansowych przy u yciu urz dze  
mobilnych. S  to p atno ci za towary i us ugi w punktach akceptuj cych 
p atno ci mobilne, p atno ci za bilety komunikacji miejskiej, parkingi, do a-
dowania telefonu na karty, a tak e transfery rodków pieni nych na konto 
bankowe przy u yciu aplikacji mobilnej w telefonie i innym przeno nym 
urz dzeniu. Przytoczona lista zastosowa  z za o enia nie pretenduje do 
kompletno ci, sygnalizuje jedynie g ówne mo liwo ci zastosowa  urz dze  
mobilnych w realizacji p atno ci. 

P atno ci mobilne generalnie dzieli si  na: mobilne zdalne (ang. remote) 
i p atno ci mobilne zbli eniowe (ang. proximity). Remote polegaj  na po -
czeniu mi dzy telefonem komórkowym a serwerem za pomoc  wiadomo-
ci SMS lub Internetu, dzi ki czemu jest mo liwo  dokonania autoryzacji 

i realizacji transakcji. Proximity wyst puj  w bezprzewodowej technologii 
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komunikacyjnej NFC, która wykorzystuje fale radiowe do wymiany danych 
na blisk  odleg o  i realizacj  transakcji przy udziale p atno ci za pomoc  
telefonu komórkowego, np. (MyWallet). 

M. Koralewski w raporcie P atno ci mobilne – definicja i przegl d roz-

wi za  przytacza równie  podzia  zaproponowany przez Flatraakera (2008) 
i Dahlberga (2006), wed ug których p atno ci mobilne to mobilne karty 
p atnicze i mobilny portfel. Portfel jest w istocie form  karty inteligent-
nej,  przechowywanej w urz dzeniu przeno nym, który dzia a w sposób 
podobny do karty debetowej, w kontek cie po czenia z kontem banko-
wym i uwierzytelniania zabezpiecze  (Flatraaker, 2008). Mobilne p atno ci 
z  wykorzystaniem karty p atniczej przy u yciu telefonu komórkowego maj  
takie funkcje jak karta p atnicza umo liwiaj ca zakupy online (Koralew-
ski, 2012). 

Karnouskos (2004, s. 44–66) kategoryzuje p atno ci mobile nast puj co:
– lokalizacja: zdalne (ang. remote) i zbli eniowe (ang. proximity), 
– warto  transakcji: mikrop atno ci (ang. micro-payments) minip atno ci 

(ang. mini-payments) i makrop atno ci (ang. macropayments),
– sposób zap aty: p a  po czasie (ang. post-paid), czyli kredytowe, przed-

p acone (ang. pre-paid); p a  teraz (ang. pay-now), czyli debetowe, 
– walidacja: p atno ci mobilne on-line (ang. online mobile payment), czyli 

w czasie rzeczywistym; p atno ci mobilne off line (ang. offline mobile 

payment), czyli p atno ci realizowane w czasie nierzeczywistym,
– technologia: pojedynczy chip, podwójny chip, 
– bazuj ce na tokenach (ang. ecoin) i bazuj ce na rachunku bankowym, 

czyli portfelu bezprzewodowym (ang. wireless wallets).

3.  Ewolucja i ocena rozwoju p atno ci mobilnych 
jako innowacyjnych form p atno ci detalicznych w Polsce

Telefony komórkowe zmieni y oblicze nie tylko telekomunikacji, ale te  
form p atno ci. S  one wyposa one w funkcje, które przewy szaj  potrzeby 
komunikacyjne i sta y si  warto ci  dodan  w realizacji us ug mobilnych. 
Historia telefonii komórkowej zacz a si  w roku 1956 od wprowadzenia 
przez szwedzk  firm  Ericsson telefonu komórkowego. Pierwsza sie , maj ca 
zasi g dzia ania 30 km i 100 abonentów, by a zlokalizowana w Sztokhol-
mie. Rynek telefonii komórkowej w Polsce funkcjonuje od 1992 r., kiedy 
to dzia alno  rozpocz  pierwszy operator – PTK Centertel. W ci gu 
pierwszych pi ciu lat dzia alno ci Centertel pozyska  oko o 250 tysi cy 
abonentów, jednak ze wzgl du na ograniczenia technologiczne, wysokie 
ceny i s ab  jako  rozmów rozwój sieci zosta  zahamowany a  do 1996 r., 
kiedy to dzia alno  rozpocz o dwóch kolejnych operatorów i dwie sieci: 
Era GSM, której operatorem zosta a Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. 
(PTC), oraz sie  Plus GSM, uruchomiona przez operatora Polkomtel S.A. 
W marcu 1998 r. Centertel uruchomi  sie  IDEA. W 2001 r. wszyscy trzej 
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operatorzy uzyskali koncesje uprawniaj ce do wiadczenia us ug w standar-
dzie UMTS. Sie  telefonii komórkowej rozwija a si  bardzo dynamicznie, 
zwi kszaj c zarówno zasi g dzia ania, jak i jako  telefonów i oferowa-
nych us ug. Nasycenie us ugami telekomunikacyjnymi na rynku klientów 
indywidualnych jest wysokie. Z bada  Urz du Komunikacji Elektronicznej 
przeprowadzonych w pa dzierniku 2014 r. wynika, e tylko 3% Polaków 
w wieku 15 lat i wi cej nie posiada adnej us ugi (telefonu komórkowego, 
telefonu stacjonarnego ani dost pu do Internetu). Najcz ciej wykorzysty-
wane s  telefony komórkowe – ma je 88% badanych. Telefon stacjonarny 
jest pod czony w 23% gospodarstw domowych, a z dost pu do Internetu 
(niezale nie od rodzaju cza) korzysta 58% osób. W przypadku 42% bada-
nych jest to dost p stacjonarny, natomiast 15% osób korzysta z Internetu 
mobilnego. Jedna na sto osób deklaruje posiadanie innego dost pu (g ów-
nie radiowego). Pod wzgl dem korzystania z us ug telekomunikacyjnych 
najwi ksz  grup  stanowi  osoby pos uguj ce si  telefonem komórkowym 
i Internetem (47% badanych). Tylko telefon komórkowy posiada 27% osób, 
a 11% u ytkuje zarówno telefon stacjonarny, jak te  telefon komórkowy 
i Internet1.

Telefony komórkowe nie s u  ju  tylko do kontaktu, ale s  urz dze-
niami uniwersalnymi, przeno nymi komputerami, spe niaj cymi nast puj ce 
funkcje:
– komunikacyjn  – do przeprowadzenia rozmów, wysy ania wiadomo ci 

SMS, MMS, korzystania z Whats App, 
– zarz dzania czasem – budzik, notes, kalkulator i inne, 
– finansow  – posiadanie aplikacji pozwalaj cej na korzystanie z banku 

przez telefon,
– rozrywkow  – gry, muzyka, radio, odtwarzacz MP3,
– realizacji p atno ci – wykorzystanie telefonu jako instrumentu do reali-

zacji p atno ci za towary i us ugi,
– u ytkow  – dyktafon, kalkulator, GPS, kamera czy aparat fotograficzny,
– dost pu do Internetu – korzystanie z stron WWW. 

Zmiany w funkcjonalno ci urz dze  mobilnych otworzy y przed nimi 
ogromne spektrum mo liwo ci. Jedn  z nich jest mo liwo  realizacji p at-
no ci. Mobilne p atno ci s  odpowiedzi  na zapotrzebowanie rynku i roz-
wi zaniem problemu p atno ci niskokwotowych, które by y problemem przy 
p atno ciach za pomoc  kart p atniczych. Pomys  ewoluowa  na tyle daleko, 
i  urz dzenia mobilne – zw aszcza telefony komórkowe – rozwin y si  
znacznie bardziej ni  tylko do realizacji transakcji niskokwotowych. 

P atno ci mobilne funkcjonuj  na rynku do  krótko, uzupe niaj  p at-
no ci przy udziale kart p atniczych, zarówno tych w uj ciu tradycyjnym, 
jak i bezstykowym, które równie  maj  krótk  histori , gdy  pojawi y si  
w 2002 r. w Orlando (USA), w Polsce za  w 2007 r.2 (Harasim, 2013, 
s. 201–202). Jednym z pierwszych (lipiec 2007 r.) by  system mPay, w którym 
numer telefonu powi zany by  z elektroniczn  portmonetk . W czerwcu 
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2011 r. mia  250 tys. u ytkowników, po czym mPay przyst pi  do Master-
Card Mobile, podobnie jak SkyCash, który zosta  wprowadzony na rynek 
w lipcu 2009 r. i gdzie numer telefonu zosta  powi zany z elektroniczn  
portmonetk . W 2011 r. uruchomiono system MasterCard Mobile Polska, 
pozwalaj c na powi zanie numeru telefonu z kartami p atniczymi, gdzie 
transakcja p atnicza by a dokonywana za pomoc  aplikacji zainstalowanej 
i aktywowanej na karcie SIM. Partnerami w tworzeniu platformy mobilnej 
MasterCard Mobile Polska byli: CallPay, Upad, CardMobile, mPay, SkyCash, 
InPost, mobiParking, iplay.pl. 

W pa dzierniku 2012 r. firma T-Mobile we wspó pracy w MasterCard 
wprowadzi a MyWallet – pierwsze w Europie wdra ane komercyjnie tak 
zaawansowane rozwi zanie, pozwalaj ce zintegrowa  w telefonie komór-
kowym w pe ni funkcjonalne karty p atnicze, a tak e inne us ugi. Wpro-
wadzenie us ug w technologii NFC do telefonu komórkowego otworzy o 
u ytkownikom szeroki wachlarz nowych mo liwo ci, w tym cyfrowe klucze, 
bilety, karty lojalno ciowe i partnerskie, a nawet dokumenty to samo ci. 
D y si  do tego, by smartfon w przysz o ci integrowa  us ugi telekomu-
nikacyjne i finansowe. Bierze si  równie  pod uwag  mo liwo ci zarz -
dzania zakupami czy p atno ciami, proponowania najkorzystniejszego 
miejsca, gdzie klient mo e dokona  zakupów. Jesieni  2012 r. mBank 
i Raiffeisen Polbank, a pó niej Getin Noble udost pni y klientom mo -
liwo  zintegrowania kart MasterCard z smartfonem w sieciach Orange 
i T-Mobile. 

Nie ma w tpliwo ci, e jest miejsce dla kolejnego gracza na rynku kar-
towym. Realn  alternatyw  dla Visy i MasterCarda stanowi Bank PKO BP 
z wprowadzonym w asnym systemem p atno ci mobilnych o nazwie IKO, 
który dzi ki szerokiej bazie klientów oraz sieci akceptacji, której Bank nie 
musi budowa  od zera, ma du e szanse konkurowa  z Vis  i MasterCardem. 
Aplikacja IKO, któr  PKO BP nazywa „mobiln  rewolucj ”, to po czenie 
w jednym rozwi zaniu funkcji bankowych z p atniczymi. Pozwala ona mi -
dzy innymi na p atno  telefonem za zakupy w sklepie poprzez wpisanie 
kodu wygenerowanego w aplikacji IKO, wyp at  gotówki z bankomatu (t  
sam  metod ) czy na dokonanie przelewu, znaj c jedynie numer telefonu 
odbiorcy. Inn  nowo ci  jest mo liwo  tworzenia czeków, które pozwalaj  
na p acenie w sklepach lub wyp at  pieni dzy z bankomatu nawet bez posia-
dania przy sobie telefonu – transakcj  potwierdza si  dziewi ciocyfrowym 
numerem czeku. Na zdobycie znacz cej pozycji b dzie mia  szans  tylko 
taki system, który przy wysokiej jako ci zapewni atrakcyjn  cen  ( wiecka, 
2013, s. 404–407). 

Analizuj c p atno ci mobilne w uj ciu historycznym, warto wspomnie  
polski system p atno ci mobilnych BLIK, który pojawi  si  w pierwszej 
po owie 2015 r. BLIK umo liwia u ytkownikom telefonów, tabletów doko-
nywanie p atno ci w terminalach POS (punktach posiadaj cych terminale 
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do obs ugi transakcji kartami p atniczymi), a tak e wyp acanie telefonem 
gotówki w bankomatach, dokonywanie p atno ci w Internecie, w maszynach 
samoobs ugowych i op atomatach. 

Polski system p atno ci mobilnych, cho  jest w pocz tkowej fazie rozwoju, 
to jednak rozwija si , o czym wiadczy rosn ca sie  punktów przyjmuj cych 
p atno ci telefonem i umo liwiaj cych za ich pomoc  wybranie gotówki. 
Niew tpliwie ta forma p atno ci g ównie adresowana jest do ludzi m odych, 
którzy z niezwyk  sprawno ci  obs uguj  coraz to bardziej rozbudowane 
telefony, dla których instalacja aplikacji, która jest niezb dna do p atno ci 
mobilnych, nie jest adnym problemem. Przed rozpocz ciem pracy klient 
musi posiada  w telefonie aplikacj  bankow  banku uczestnicz cego w Pol-
skim Standardzie P atno ci. Aplikacja musi zosta  zaktualizowana o mo li-
wo  korzystania z systemu p atno ci mobilnych.

Rynek p atno ci mobilnych ma, jak si  wydaje, szersz  perspektyw  
rozwoju ni  rynek kart p atniczych. Na rynku polskim w czwartym kwar-
tale 2014 r. funkcjonowa o prawie 60 mln kart SIM (57,6 mln – wed ug 
danych GUS z 2014 r.), co stanowi znacz c  przewag  w stosunku do kart 
p atniczych, których by o ponad 35 mln (wed ug danych NBP z 2014 r.). 
Niew tpliwie trwa walka o bycie kluczowym partnerem technologicznym 
dla europejskich banków w zaspokajaniu potrzeb wspó czesnych konsu-
mentów, czego przejawem jest m.in. uruchomienie w 2015 r. Apple Pay, 
nowego systemu p atno ci mobilnych opracowanego przez Apple. Funkcja 
dost pna jest w nowych iPhone’ach 6 z zainstalowanym systemem iOS8.1. 
Apple Pay wykorzystuje technologi  NFC, a tak e TouchID. Po dodaniu kart 
kredytowych wystarczy przybli y  telefon do czytnika, a nast pnie wybra  
odpowiedni  kart  i potwierdzi  wykonanie transakcji poprzez zeskanowanie 
odcisku palca. Ponadto trwaj  prace nad rozwi zaniami P2P. SIX Payment 
Services pracuje obecnie nad rozwi zaniem P2P, które jest rozwijane na 
rynku szwajcarskim w pierwszej po owie 2015 r. Rozwi zanie pozwoli oso-
bom prywatnym na efektywne i wygodne przekazywanie pieni dzy mi dzy 
smartfonami. 

Nie zmienia to faktu, i  towarzystwa kart p atniczych, walcz c o rynek, 
wprowadzaj  nowe rozwi zania, czego przyk adem jest MasterCard, który 
w 2015 r. wprowadza nowo  w postaci czytnika linii papilarnych. Dzi-
siaj, realizuj c p atno  zbli eniow  przy udziale karty, przyk ada si  j  do 
czytnika, w nowoczesnej p atno ci za  zamiast karty przyk ada  si  b dzie 
kciuk do czytnika linii papilarnych, co jest ogromnym potencja em rozwoju 
rynku p atno ci mobilnych. Rozwój sieci akceptacji w Polsce jest dynamiczny, 
szybszy ni  w krajach europejskich, które maj  j  ju  rozbudowan . To, 
czy dojdziemy do modelu skandynawskiego, w którym udzia  gotówki jest 
marginalizowany, trudno przes dza , jednak e z prawdopodobie stwem gra-
nicz cym z pewno ci  mo na stwierdzi , i  udzia  p atno ci bezgotówkowych 
b dzie systematycznie wzrasta .
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4.  Analiza determinant wp ywaj cych na rozwój p atno ci 
mobilnych w daj cej si  przewidzie  rzeczywisto ci 
z wykorzystaniem analizy PEST 

Odpowied  na pytanie o rozwój p atno ci mobilnych umo liwia analiza 
PEST, która poprzez zestawienie czynników polityczno-prawnych, ekonomicz-
nych, spo eczno-kulturowych i technologicznych pozwala dokona  analizy 
otoczenia rynku. Z jednej strony, poprzez czynniki polityczno-prawne, które 
sprzyjaj  tworzeniu rynku p atno ci mobilnych, tworzone s  ramy prawne 
dla funkcjonowania nowych rozwi za , czemu ma pos u y  m.in. nowelizacja 
ustawy w zakresie us ug p atniczych3. Z drugiej strony istotnymi determinan-
tami rozwoju rynku p atno ci mobilnych s  czynniki ekonomiczne ostatecznych 
beneficjentów, czyli klientów detalicznych, a tak e instytucji wprowadzaj -
cych infrastruktur  umo liwiaj c  realizacj  tych p atno ci. Zró nicowanie 
cenowe i cenowa dost pno  korzystnie wp ywa na rozwój rynku. Determi-
nanty o charakterze ekonomicznym s  ci le zwi zane z czynnikami spo eczno-
kulturowymi, zgodnie z którymi telefon komórkowy, b d cy podstawowym 
narz dziem realizacji p atno ci mobilnych, jest traktowany jako nieodzowny 
element ycia codziennego. Kulturowo telefony mobilne s  w pe ni akcepto-
wane, wr cz po dane przez spo ecze stwo, co oddzia uje na wielko  rynku. 

Równie silnie wp ywaj  czynniki technologiczne, które powoduj , i  
technologia wczoraj niedost pna, dzisiaj ju  jest przestarza a. Szybko  
i dost pno  rozwi za  technologicznych sprawia, i  rynek rozwija si  bar-
dzo dynamicznie. O ile technologia biometryczna jeszcze kilka lat temu by a 
bardzo droga, o tyle dzisiaj staje si  ju  dost pna poprzez jej zastosowa-
nie w bankomatach czy p atno ciach zbli eniowych, które proponuje m.in. 
MasterCard, jak równie  p atno ciach mobilnych oferowanych przez Apple 
Pay. Post p technologiczny ma, jak si  wydaje, nieograniczone mo liwo ci 
oddzia ywania na rozwój rynku, a tym samym równie  na kierunki tego 
rozwoju, co z jednej strony cieszy, z drugiej za  niepokoi. Post p jest tak 
szybki, e opisywana w literaturze mo liwo  wszczepienia mikroprocesora 
w cia o ludzkie w obecnym stanie biznesu kartowego i otoczeniu biznesu 
p atno ci mobilnych, a tak e zmian mentalno ci spo ecze stwa wydaje si  
coraz bardziej prawdopodobna. Nie ukrywam swoich obaw w zwi zku wsz-
czepieniem chipa w cia o ludzkie w celu m.in. realizacji p atno ci.

Rozwój gospodarki jest ci le powi zany z rozwojem obrotu bezgotów-
kowego i rynku p atno ci mobilnych, co zosta o potwierdzone w badaniach 
na 27 rynkach w latach 1995–2009. Wed ug bada  przedstawionych przez 
European Central Bank migracja do efektywnych elektronicznych p atno ci 
detalicznych pobudza ca  gospodark , konsumpcj  i handel. W ród ró nych 
instrumentów p atniczych zwi zek ten jest najsilniejszy przy p atno ciach 
kart  p atnicz . Dodatkowo badania pokazuj , e wp yw p atno ci detalicz-
nych na gospodark  jest bardziej widoczny w krajach strefy euro (Hasan, 
De Renzis i Schmiedel, 2013).
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Kategorie czynników Czynniki

Czynniki
polityczno-prawne

Uregulowania prawne w zakresie us ug p atniczych

Uregulowania prawne w zakresie elektronicznych instrumen-
tów p atniczych

Uregulowania prawne w zakresie ochrony konsumentów

Polityka ubankowienia spo ecze stwa

Etyka dzia ania instytucji z sektora p atno ci mobilnych

System BLIK/Polski Standard P atno ci

Czynniki ekonomiczne Dochód gospodarstw domowych

Ceny urz dze  mobilnych

Dost pno  urz dze  mobilnych

Poziom nak adów na rozwój bran y telefonii komórkowej

Czynniki 
spo eczno-kulturowe

Intensywno  i szybko  ycia

Mobilno  spo eczna

Poziom nauki i edukacji w zakresie nowoczesnych rozwi za  
ycia codziennego

Oczekiwania klientów

Dost pno  do nowych technologii

Zapotrzebowanie na nowoczesne, mobilne uprz dzenia

Wiedza i wiadomo  finansowa

Kszta towanie gustów klientów przez media

Otwarto  klientów na nowe rozwi zania

Czynniki 
technologiczne

Rozwój telefonii komórkowej

Przyjazny klimat na rozwój technologii komórkowej

Stopie  informatyzacji spo ecze stwa

Bezpiecze stwo

Tab. 1. Analiza PEST p atno ci mobilnych. ród o: opracowanie w asne. 

Pr ny rozwój zale y od wielko ci sieci akceptacji p atno ci bezgotów-
kowych, do której zwi kszenia niew tpliwie przyczyni si  m.in. zmniejsze-
nie ci aru finansowania obrotu kartowego przez przedsi biorców, a tym 
samym wzrost i rozwój sieci akceptacji kart p atniczych. Nowelizacja ustawy 
o us ugach p atniczych, która wesz a w ycie 29 stycznia 2015 r. wprowadzi a 
obni enie maksymalnej ustawowej stawki op aty interchange dla krajowych 
transakcji p atniczych wykonywanych przy u yciu kart p atniczych. Obni enie 
op aty interchange z 3% do 0,2% warto ci jednostkowej krajowej transak-
cji p atniczej wykonanej przy u yciu karty debetowej oraz i 0,3% warto ci 
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jednostkowej krajowej transakcji p atniczej wykonanej przy u yciu karty 
kredytowej mo e sta  si  si  nap dow  w poszerzeniu liczby akceptantów 
i tym samym w rozwoju obrotu bezgotówkowego. 

Skala wielko ci rynku detalicznych p atno ci bezgotówkowych jest uzale -
niona od zaufania do proponowanego produktu. Boimy si  tego, czego nie 
znamy. Potwierdzenie tej tezy stanowi  badania wykonane w Irlandii (Duane, 
O’Reilly i Andreev, 2014, s. 1), z których wynika, i  irlandzcy konsumenci 
nie b d  realizowa  m-p atno ci, dopóki nie b d  przekonani, i  s  one bez-
pieczne i niezawodne. Wyniki bada  jednoznacznie wskazuj , e zaufanie jest 
najpot niejszym czynnikiem wp ywaj cym na gotowo  konsumentów do 
korzystania m-p atno ci. Dope nieniem s  równie  badania Ganesana (1994, 
s. 1–19), który wykaza , e w przypadku p atno ci mobilnych zaufanie jest 
koniecznym sk adnikiem budowania relacji klient – sprzedawca w d ugiej per-
spektywie czasu. Innymi s owy, g ównym elementem, na który klient zwraca 
uwag  i który stanowi najistotniejszy element tworzenia i kontynuowania rela-
cji w zakresie us ug mobilnych, jest zaufanie. Chocia  postrzegana u ytecz-
no  i atwo  u ytkowania s  znacz ce, to jednak czynnikiem decyduj cym 
o rozwoju rynku m-p atno ci jest zaufanie. Urz dzenia mobilne potrzebuj  
czasu, by zaistnie  w mentalno ci posiadaczy telefonów komórkowych jako 
urz dzenie uniwersalne, pe ni ce funkcje p atnicze, a nie jedynie komuni-
kacyjne. O ile tzw. oswojenie spo ecze stwa w przypadku kart p atniczych 
trwa o do  d ugo, o tyle – tak s dz  – czas tzw. oswojenia mentalno ciowego 
w przypadku realizacji p atno ci mobilnych b dzie znacznie krótszy. 

Z zaufaniem ci le zwi zana jest kwestia bezpiecze stwa. Visa Europe 
oraz Visa Inc. opracowa y zestaw regu , których nale y przestrzega  podczas 
dokonywania transakcji mobilnych, w ród nich wymieni  nale y:
– zapewnienie mo liwo ci wy czenia transakcji mobilnych w urz dzeniu,
– zabezpieczenie oprogramowania na wypadek ataków hakerskich,
– wyposa enie urz dze  mobilnych w niezb dne atesty,
– dostarczenie aplikacji oraz ich aktualizacji, które pos u  do przepro-

wadzania bezpiecznych transakcji,
– ochrona kluczy szyfrowania, zabezpieczaj cych dane rachunku banko-

wego przed dost pem osób nieuprawnionych,
– konieczno  szyfrowania wszystkich operacji przesy ania danych w sie-

ciach publicznych.

5. Zako czenie i wnioski

Na podstawie powy szej analizy p atno ci mobilnych jako innowacji na 
rynku detalicznych p atno ci bezgotówkowych dokonano nast puj cej syn-
tezy w postaci zako czenia i wniosków.
1. Ostatnie lata to okres sprzyjaj cy rozwojowi p atno ci mobilnych, na co 

mia o wp yw wiele czynników: o charakterze polityczno-prawnym, ekono-
micznym, spo eczno-kulturowym, a zw aszcza technologicznym. Stale rosn ce 
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zapotrzebowanie na nowe rozwi zania, ch onno  rynku, rozwój technologii 
w aparatach komórkowych, a tak e zwi kszenie gamy us ug dost pnych 
drog  elektroniczn  s  czynnikami dynamicznie rozwijaj cego si  rynku. 

2. Determinantami, które w znacz cy sposób mog  wp yn  na zwi kszenie 
udzia u w rynku p atno ci mobilnych, s  m.in. rozwój wspó pracy mi -
dzy bankami, operatorami sieci komórkowych a rz dem, a tak e dalsza, 
dynamiczna penetracja bran y telefonii komórkowej i NFC, a przede 
wszystkim gotowo  konsumentów. Atutem w upowszechnieniu p at-
no ci mobilnych jest stosunkowo du e nasycenie urz dze  mobilnych 
(g ównie telefonów komórkowych), powszechno  i akceptacja telefo-
nów komórkowych jako urz dze  uniwersalnych. Jeszcze kilka lat temu 
rozpatrywano wykorzystanie uniwersalnych kartach p atniczych spe nia-
j cych nie tylko funkcj  p atnicz , ale równie  funkcje identyfikacyjne, 
komunikacyjne itp. W chwili obecnej znaczn  cz  tych funkcji przej y 
telefony komórkowe, pe ni c te  funkcje: zarz dzania finansami, czasem, 
rozrywkow , u ytkow  czy dost pu do Internetu. 

3. Barier  w upowszechnieniu p atno ci mobilnych wydaje si  s abo rozwi-
ni ta sie  akceptacji instrumentów mobilnych, co wynika z pocz tkowego 
rozwoju rynku, jednak e niedoceniane s  bariery mentalno ciowe. Wi  
si  z przyzwyczajeniami p atniczymi klientów detalicznych (zw aszcza star-
szej generacji), brakiem przekonania do nowo ci, brakiem wiedzy, obaw  
o bezpiecze stwo. Jednak e, maj c na uwadze fakt, i  p atno ci mobilne 
w du ej mierze dotycz  transakcji niskokwotowych, bariera wynikaj ca 
z obawy o bezpiecze stwo rodków mo e by  szybko zniwelowana. 

4. P atno ci mobilne s  kolejnym, ale nie ostatecznym etapem w rozwoju 
rynku detalicznych p atno ci bezgotówkowych. Rozwijaj  si  na tyle dyna-
micznie, e za kilka lat dzisiejsze innowacyjne rozwi zania (np. BLIK, 
Apple Pay, biometryka w kartach) mog  sta  si  codzienno ci , a pojawi  
si  kolejne, które nale y ledzi  z uwag  i rozpatrywa  ich zastosowanie 
z perspektywy d ugoterminowej. 

Przypisy

1 Urz d Komunikacji Elektronicznej (2014). Rynek us ug telekomunikacyjnych w Polsce 
w 2014 r.. Raport z badania klientów indywidualnych. Warszawa: Urz d Komunikacji 
Elektronicznej. Badanie przeprowadzono metod  bezpo rednich wywiadów ankieter-
skich wspomaganych komputerowo – CAPI (Computer Assisted Personal Interview). 
Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej próbie losowo-adresowej 1600 osób (operat: 
PESEL), reprezentatywnej dla populacji Polski w wieku 15 lat i wi cej, w terminie 
3–17 pa dziernika 2014.

2 Pilota e by y realizowane przez kilka stron. Partnerami banków: Inteligo, BZWBK, 
BRE Bank Multibank i mBank i ING Bank l ski by y organizacje p atnicze (Master-
Card i Visa) oraz operatorzy telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM i Orange). 

3 Ustawa z dnia 19 stycznia 2011 r. z pó niejszymi zmianami o us ugach p atniczych 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 873).
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