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 Pomimo dynamicznego rozwoju obrotu bezgotówkowego, wiele krajów na świecie wciąż 

notuje wysoki wolumen gotówki w obiegu. Obsługa transakcji gotówkowych jest kosztowna i 

pracochłonna, stąd wzrost płatności bezgotówkowych w naturalny sposób skutkuje 

oszczędnościami dla całej gospodarki. Rozwój obrotu bezgotówkowego wymaga jednak 

znacznych inwestycji (oprogramowanie, infrastruktura np. terminale płatnicze), zmian w 

przepisach, a przede wszystkim - zmian w zwyczajach płatniczych konsumentów. Inwestycje w 

rozwój obrotu bezgotówkowego są opłacalne dla społeczeństwa, ponieważ zmniejszają 

wykluczenie finansowe, poprawiają jakość życia ludności i stymulują rozwój gospodarczy. 

 W ostatnich latach w wielu krajach pojawiły się nowe bezgotówkowe instrumenty 

płatnicze, a udział płatności bezgotówkowych w liczbie i wartości płatności ogółem dynamicznie 

rośnie. Jednak nadal istnieją obszary, w których dominuje gotówka. Obszary dominacji gotówki 

to przede wszystkim niskokwotowe płatności za towary i usługi określane jako C2B (Consumer 

to Business) oraz płatności między osobami fizycznymi - P2P (Person to person lub Peer to 

Peer). Wprawdzie w tych obszarach coraz częściej są stosowane tradycyjne instrumenty 

płatności bezgotówkowych (zwłaszcza karty debetowe i kredytowe), jednak żaden z tych 

instrumentów nie zmniejszył jeszcze znacząco wykorzystania gotówki. Dlatego można 

sformułować przypuszczenie, że lukę tę mogą wypełnić innowacyjne metody płatności. 

 Podstawowym celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest zidentyfikowanie krytycznych 

czynników sukcesu adopcji przez konsumentów innowacyjnych bezgotówkowych instrumentów 

płatniczych w segmentach zdominowanych przez gotówkę. W tym celu należy najpierw 

rozpoznać te innowacje, które są alternatywą dla gotówki, a następnie zidentyfikować i ocenić 

czynniki, które prowadzą do ich przyjęcia przez konsumentów. Aby osiągnąć główny cel 

niniejszej pracy, konieczne jest osiągnięcie następujących celów cząstkowych: 

- rozpoznanie roli płatności gotówkowych i bezgotówkowych w realizowanych 

płatnościach, 



- zidentyfikowanie segmentów płatności, w których dominuje gotówka, 

- ocena znaczenia poszczególnych czynników wpływających na adopcję innowacji 

konkurencyjnych wobec gotówki w celu zidentyfikowania kluczowych spośród nich, 

- rozpoznanie metod płatności będących alternatywą dla gotówki i determinant ich 

rozpowszechnienia, 

- określenie stopień adopcji na rynku innowacji konkurencyjnych wobec gotówki i barier 

ich dalszego rozpowszechniania. 

Osiągnięcie tych celów cząstkowych pozwoli na sformułowanie strategii migracji od płatności 

gotówkowych do bezgotówkowych w obszarach zdominowanych przez gotówkę. 

 Niniejsza rozprawa ma na celu zweryfikowanie głównej hipotezy, zgodnie z którą: 

spośród czynników wpływających na adopcję przez konsumentów innowacji płatniczych 

alternatywnych wobec gotówki najważniejszymi są cechy instrumentu płatniczego, tj. jego 

wygoda, koszt i bezpieczeństwo. 

 Rozważania teoretyczne opierają się na obszernym przeglądzie literatury, skupiającym 

się na publikacjach wydanych w ciągu ostatnich dwóch dekad. Jednak kilka aspektów wymagało 

wyjścia poza ten zakres czasowy i dogłębnego zbadania wcześniejszych źródeł. Materiały 

źródłowe objęły monografie i artykuły naukowe dotyczące innowacji płatniczych i problemów 

związanych z ich dyfuzją. Ponieważ problem innowacji płatniczych wciąż się rozwija, 

skorzystano także z raportów branżowych opracowanych przez organizacje płatnicze i inne 

podmioty gospodarcze, takie jak banki oraz inne instytucje obsługujące obrót bezgotówkowy. 

Na podstawie tych materiałów źródłowych przeprowadzono następujące analizy: 

- analizę elementarną w celu określenia podstawowych cech każdego instrumentu 

płatniczego i ich znaczenia dla różnych grup użytkowników, 

- analizę porównawcza mającą na celu wyodrębnienie innowacyjnych form płatności, które 

są konkurencyjne wobec gotówki w celu oceny potencjału tych metod płatności do 

zastąpienia gotówki, 

- analizę logiczną w celu zrozumienia zależności pomiędzy cechami każdego instrumentu 

płatniczego a obecnym etapem jego adopcji, 



- syntezę mającą na celu wyodrębnienie kluczowych czynników, które wpływają na 

adopcję innowacji płatniczych przez konsumentów, i na podstawie tej opracowanie 

strategii migracji z płatności gotówkowych do płatności bezgotówkowych w obszarach 

zdominowanych przez gotówkę. 

Rozdziały empiryczne oparto na danych zebranych podczas dwóch fal badania ING International 

Survey dotyczących płatności. Badania ankietowe zostały przeprowadzone w lutym 2017 i 2018 

roku i objęto nimi 15 krajów: Austrię, Belgię, Czechy, Francję, Niemcy, Włochy, Luksemburg, 

Holandię, Polskę, Rumunię, Hiszpanię, Turcję, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Australię. 

Próba badawcza obejmowała 20 000 respondentów na każdą falę badania. Każdy kraj 

reprezentowało co najmniej 1000 osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat), z wyjątkiem 

Luksemburga, gdzie próba obejmowała około 50 konsumentów, co jest uzasadnione ze względu 

na wielkość kraju. Zebrane dane poddano analizie jakościowej i ilościowej. 

W tej części pracy zastosowano następujące metody badawcze: 

- analizę porównawczą w celu oceny znaczenia poszczególnych cech instrumentu 

płatniczego dla konsumenta, 

- analizę przyczynowo-skutkową w celu wyodrębnienia kluczowych czynników 

wpływających na adopcję przez konsumentów poszczególnych metod płatności, 

- analizę jakościową (badanie źródeł wtórnych) i analizę ilościową (CAWI) w celu 

ustalenia wpływu każdego czynnika na proces adopcji i znalezienia tych o kluczowym 

znaczeniu, 

- analizę korelacji (współczynnik korelacji liniowej Pearsona) w celu ustalenia zależności 

między poszczególnymi cechami instrumentów płatniczych, 

- analizę zachowań klienta i jego indywidualnego postrzegania cech instrumentu 

płatniczego w celu zweryfikowania hipotezy badawczej; podejście to nie było dotąd 

prezentowane w literaturze. 

- syntezę w celu sformułowania wniosków z części teoretycznej i empirycznej pracy. 

Kluczowe czynniki wpływające na adopcję innowacji płatniczych konkurencyjnych wobec 

gotówce nie zostały jeszcze w pełni zdefiniowane i opisane w istniejącej literaturze przedmiotu. 

Ponieważ nowe typy innowacji płatniczych mogą charakteryzować się różnym stopniem 

konkurencyjności wobec gotówki, a ponadto ciągle pojawiają się nowe rozwiązania płatnicze, 



rozpoznanie kluczowych determinant ich upowszechniania się nie jest zadaniem łatwym. Celem 

pracy jest wypełnienie tak zidentyfikowanej luki badawczej i rozwiązanie problemu badawczego 

z perspektywy teoretycznej i empirycznej.  

 Praca doktorska została podzielona na pięć rozdziałów. Pierwsze trzy mają charakter 

teoretyczny lub teoretyczno-empiryczny, zaś dwa kolejne to rozdziały empiryczne. Struktura 

rozprawy odpowiada celowi głównemu i celom cząstkowym rozprawy doktorskiej i pozwala na 

weryfikację hipotezy głównej. 

 Rozdział pierwszy porusza teoretyczne aspekty związane z płatnościami gotówkowymi, 

bezgotówkowymi i systemem płatniczym oraz przedstawia dane dotyczące rozwoju obrotu 

bezgotówkowego w celu ustalenia jego znaczenia dla gospodarki z perspektywy 

makroekonomicznej. Jak dowodzą badania płatności bezgotówkowe wspierają rozwój 

gospodarczy, wpływają na zamożność społeczeństwa i zmniejszają wykluczenie finansowe. 

Następnie przedstawiono strukturę rynku płatności oraz ustalono udział gotówki w obiegu (w 

relacji do PKB), a także jej udział w płatnościach detalicznych, zwracając uwagę na fakt, że 

dominacja gotówki w tych płatnościach może hamować rozwój gospodarczy.  

 Rozdział drugi koncentruje się na płatnościach detalicznych i determinantach wyborów 

płatniczych konsumenta. Ponieważ płatności detaliczne znacznie różnią się od hurtowych, 

określono różnice między nimi. Następnie zidentyfikowane segmenty, w których dominuje 

gotówka co było konieczne dla dalszych badań.  Konieczne było także wyjaśnienie czynników 

wpływających na preferencje płatnicze konsumentów. Ten etap miał kluczowe znaczenie z 

punktu widzenia zmian w strukturze płatności, jako że na rynku płatności detalicznych 

konsument pełni pierwszoplanową rolę jako inicjator płatności, czyli podmiot, który wybiera 

dany instrument płatniczy. Czynniki wpływające na wybory płatnicze konsumentów podzielono 

na trzy grupy: zwyczaje płatnicze konsumentów, cechy instrumentu płatniczego oraz kontekst 

transakcyjny. Analiza ta pozwoliła zidentyfikować kluczowe czynniki wpływające na 

preferencje płatnicze konsumentów. 

 W rozdziale trzecim zbadano czynniki wpływające na rozwój innowacji płatniczych oraz 

proces ich dyfuzji. Zbadano wpływ regulacji, rozwoju technologii i zmieniającego się stylu życia 

konsumentów na te procesy. W dalszej kolejności ustalono obecny poziom rozwoju innowacji w 

zakresie płatności bezgotówkowych oraz dokonano oceny stopnia ich wdrożenia. Poddano 



analizie innowacyjne metody płatności wdrożone w różnych krajach przeciągu ostatnich kilku 

lat. Pozwoliło to zrozumieć proces ich dyfuzji oraz zdefiniować wpływające na niego czynniki tj.  

oczekiwania konsumentów, akceptantów i dostawców usług płatniczych dotyczące innowacji 

płatniczych. 

 W kolejnych dwóch rozdziałach przedstawiono wyniki badań empirycznych. Rozdział 

czwarty ma na celu identyfikowanie innowacji, które mogą zastąpić gotówkę. Na podstawie 

danych zebranych w trakcie badania, przeanalizowano wybrane innowacje konkurencyjne wobec 

gotówkowi w transakcjach realizowanych w fizycznych punktach sprzedaży oraz w transakcjach 

zdalnych. Następnie, zweryfikowano konkurencyjność innowacji płatniczych w stosunku do 

tradycyjnych instrumentów płatniczych i gotówki w tych kanałach, aby określić potencjał ich 

rozwoju. Analiza ta pozwoliła na ustalenie, że głównym celem nowych metod płatności 

bezgotówkowych jest zastąpienie gotówki, a nie kanibalizacja tradycyjnych metod płatności (tj. 

kart płatniczych i polecenia przelewu). Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie, na 

jakim etapie rozwoju są innowacje płatnicze, a następnie dokonanie oceny, które z nich mogą w 

przyszłości zastąpić gotówkę. 

 Rozdział piąty ma na celu ustalenie obecnego stopnia adopcji innowacji płatniczych 

konkurencyjnych wobec gotówki, a co za tym idzie na proces ich dyfuzji. W pierwszej 

kolejności rozpoznano czynniki wpływające na adopcję innowacji płatniczych konkurencyjnych 

wobec gotówki przez konsumentów i ustalono znaczenie każdego z nich. W kolejnym kroku 

wyłoniono czynniki o kluczowym znaczeniu dla procesu ich upowszechniania się. Na tej 

podstawie w drugiej części rozdziału, sformułowano strategię migracji konsumentów od gotówki 

do płatności bezgotówkowych w segmentach, w których dotąd dominuje gotówka. 

 W zakończeniu pracy doktorskiej zawarto najważniejsze wnioski z części teoretycznej 

rozprawy, a także z przeprowadzonych badań, pokazując w formie tabeli wkład poszczególnych 

rozdziałów w osiągnięcie celów cząstkowych rozprawy,  co pozwoliło na realizację jej celu 

głównego, a także zweryfikowanie postawionej hipotezy badawczej. Zasugerowano także 

możliwość powtórzenia badań w nadchodzących latach i poszerzenia ich zakresu o analizę 

wpływu COVID-19 na zachowania konsumenckie w zakresie płatności. 



 Rozważania oparte na pogłębionej analizie literatury przedmiotu oraz wyniki 

przeprowadzonych badań empirycznych pozwoliły zrealizować główny cel rozprawy doktorskiej 

i wszystkie cele cząstkowe. 

 Dostępne dane ilościowe gromadzone przez banki centralne i pochodzące z raportów 

branżowych, a także badania publikowane przez podmioty związane z rynkiem płatniczym 

wskazują na szybki wzrost obrotu bezgotówkowego. Jednak udział gotówki w obiegu wciąż jest 

znaczny i stosunkowo stabilny. Podobnie jest w płatnościach detalicznych, gdzie nadal dominuje 

gotówka. W ostatnich latach wyraźnie widać zmniejszenie wykorzystania gotówki w tych 

płatnościach na rzecz kart, jednak gotówka nadal dominuje w płatnościach niskokwotowych i 

rozliczeniach P2P. W związku z tym kluczowe znaczenie ma rozpoznanie przyczyn niechęci 

konsumentów do rezygnacji z gotówki w tych segmentach. Bez zrozumienia konsumentów i ich 

wyborów dotyczących płatności niemożliwe jest opracowanie skutecznej strategii stopniowej 

eliminacji gotówki w tych segmentach. 

 Rynek płatności detalicznych ma charakter dwustronny, co oznacza, że instrumenty 

płatnicze wydawane przez dostawców usług płatniczych muszą zostać przyjęte zarówno przez 

konsumentów, jak i akceptantów. Wybory te są przy tym powiązane. Wprawdzie to konsumenci 

decydują o sposobie zapłaty, wybierając daną metodę płatności, ale mogą wybierać tylko te 

instrumenty płatnicze, które są akceptowane przez akceptantów. Dogłębne badania istniejącej 

literatury doprowadziły do wniosku, że na preferencje płatnicze konsumentów wpływa wiele 

czynników. Jednym z najważniejszych są cechy instrumentów płatniczych.  wygoda, 

bezpieczeństwo i koszt.  Na podstawie danych uzyskanych w toku badań empirycznych można 

stwierdzić, że gotówka może zostać zastąpiona innowacyjnym instrumentem w zakresie 

płatności bezgotówkowych tylko wtedy, gdy zarówno konsument, jak i akceptant postrzegają 

nowe rozwiązanie jako wygodniejsze, szybsze, tańsze i bezpieczniejsze niż gotówka.  

Przeprowadzone badania, które zaprezentowano w niniejszej pracy, dowiodły, że przy 

pierwszym użyciu metody płatności konsumenci kierują się wygodą, a późniejsze systematyczne 

stosowanie zależy również od tego jak postrzegają oni ryzyko związane z użytkowaniem danej 

metody płatności. Ocena tego ryzyka jest związana ochroną i bezpieczeństwem danych klienta. 

Dlatego też czynniki wpływające na adopcję konsumentów różnią się od tych, które stymulują 

proces dalszej dyfuzji innowacji. Przedstawione badania mają charakter nowatorski, gdyż 



dotychczasowe analizy dostępne w literaturze przedmiotu nie rozróżniały czynników 

wpływających na pierwsze zastosowanie od tych, które wpływają na ich dalsze przyjęcie. W 

związku z tym do tej pory nie zauważono, że czynniki, które skłaniają klienta do użycia danej 

metody płatności po raz pierwszy, różnią się od tych, które prowadzą do regularnego korzystania 

z niej. 

 Badania empiryczne pozwoliły także na ustalenie, że istniejące alternatywy, takie jak 

bezgotówkowe rozwiązania płatnicze oferowane przez znane banki i dostawców usług 

płatniczych o zasięgu globalnym, mogą być konkurencyjne wobec gotówki, tylko wtedy, jeśli 

będą miały zasięg globalny. Na podstawie analizy dyfuzji wcześniejszych innowacji stwierdzono 

także, że zbyt wiele podobnych rozwiązań o zasięgu lokalnym powoduje fragmentację rynku i 

tworzy bariery wejścia dla konsumentów. Ponieważ gotówka jest szeroko rozpowszechniona na 

całym świecie i stosunkowo łatwa w użyciu, płatności bezgotówkowe muszą być równie 

standardowe i łatwe w użyciu. 

Istnieje zatem potrzeba opracowania skutecznej strategii przyspieszenia wdrażania 

innowacji, które mogą zastąpić gotówkę w segmentach, w których nadal jest ona podstawową 

formą płatności. Migracja konsumentów do rozwiązań bezgotówkowych jest procesem 

złożonym i trudnym, ponieważ wymaga oddziaływania nie tylko na konsumentów, ale także na 

akceptantów, których interesy mogą być przeciwstawne. Aby proces ten się powiódł, potrzebne 

są dwa rodzaje skoordynowanych działań: 

- przekonanie konsumentów preferujących gotówkę do adopcji płatności 

bezgotówkowych, 

- wspieranie osób preferujących płatności bezgotówkowe; które jednak czasami nadal 

używają gotówki ze względu np. na brak sieci akceptacji. 

Strategia skierowana do konsumentów preferujących gotówkę musi być stworzona w oparciu o 

następujące filary: 

- budowanie świadomości konsumentów w zakresie innowacji płatniczych już dostępnych 

na rynku, 

- zapewnienie odpowiedniego wsparcia akceptantom, w postaci uczciwej polityk cenowej i 

sprawiedliwej dystrybucji kosztów, 



- edukowanie konsumentów i akceptantów na temat korzyści płynących z płatności 

bezgotówkowych. 

Wdrożenie takiej strategii będzie wymagało innowacyjnej współpracy i partnerstwa na poziomie 

globalnym.  

Druga część strategii powinna być skierowana do konsumentów, którzy preferują płatności 

bezgotówkowe, ale nadal korzystają z gotówki. Aby przekonać ich do rezygnacji z gotówki, 

konieczne jest: 

- poszerzanie sieci akceptacji, 

- wpływanie na zachowania konsumentów w momencie inicjacji płatności, 

- analizowanie doświadczeń konsumentów i doskonalenie procesu płatności na podstawie 

przekazanych informacji zwrotnych. 

Z uwagi na pozytywny wpływ obrotu bezgotówkowego na wzrost gospodarczy jego rozwój 

powinien być wspólną misją wszystkich uczestników rynku, w tym konsumentów. Innowacje w 

zakresie płatności bezgotówkowych, które obecnie się krystalizują na rynku, mogą stanowić 

konkurencję dla gotówki. Dlatego kluczowe znaczenie ma przemyślenie, zwłaszcza przez banki, 

realizowanych strategii i rozważenie strategicznych sojuszy z rosnącą w siłę konkurencją spoza 

sektora na rzecz dalszego rozwoju płatności bezgotówkowych. Jeśli bowiem nie dokonają tych 

zmian, mogą zostać wypchnięci z rynku. Proces ten powinien w nadchodzących latach 

doprowadzić do integracji różnych dostawców i standaryzacji dostępnych rozwiązań płatniczych 

w celu stworzenia jednolitego standardu na całym świecie. Niestety, jak dotąd, pomimo wielu 

prób na poziomie lokalnym, a nawet ogólnoeuropejskim, nie została jeszcze wdrożona 

kompleksowa strategia rozwoju płatności bezgotówkowych, która jednoczyłaby PSPs oraz 

budowała świadomość konsumentów, pomagając im dokonywać najlepszych wyborów. 

Podejście przedstawione w niniejszej pracy rozgraniczające czynniki wpływające na 

pierwsze użycie instrumentu płatniczego i jago późniejszą adopcję ma charakter oryginalny - nie 

zostało dotąd zastosowane w badaniach czy też zaprezentowane w literaturze przedmiotu. 

Nowatorski charakter ma także opracowana strategia, która może być pomocna w przygotowaniu 

ustrukturyzowanej migracji konsumentów od płatności gotówkowych do bezgotówkowych z 

wykorzystaniem innowacji płatniczych.  


