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Wzrost obiegu gotówki w strefie euro

Wartość banknotów euro w obiegu w Europie I 2008 – I 2021 r. (bln EUR)

Na podstawie źródła: Europe: coronavirus impact on cash demand 2021 | 

Statista

Na podstawie źródła: Cash still king in times of COVID-19 (europa.eu)

Wartość banknotów euro w obiegu w 2020 r. w porównaniu do poprzednich 

5 lat (2015 - 2019)

https://www.statista.com/statistics/1117483/value-of-euro-banknotes-in-circulation-in-europe/
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210615~05b32c4e55.en.html


Czynniki wpływające na obrót gotówkowy

Obrót gotówkowy na świecie 4

Obrót 
gotówkowy

Zwyczaje płatnicze

Przechowywanie gotówki 

Infrastruktura, punkty dostępowe do gotówki

Otoczenie prawne

Model zaopatrywania

Akceptacja gotówki 
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Strefa euro - porównanie wykorzystania gotówki w transakcjach płatniczych

2016:

163 mld płatności

ok. 3 bln €

2019:

160 mld płatności

ok. 4 bln €
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Źródła:The use of cash by households in the euro area, Henk Esselink, Lola Hernández, Occasional Paper Series (SUCH 2016), listopad 2017 r., Europejski Bank Centralny oraz Study 

on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE 2019), grudzień 2020 r., Europejski Bank Centralny
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Zwyczaje płatnicze w Polsce

2016: Arkadiusz Manikowski, Raport z badania czynników oddziałujących na wielkość obrotu gotówkowego w Polsce, Warszawa 2017 r.

2020: Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r., Podstawowe wyniki badania,  Departament Systemu Płatniczego NBP, kwiecień 2021 r.



8

Agenda

Obrót gotówkowy na świecie

1. Rola gotówki 

2. Płatności gotówkowe

3. Działania na rzecz obrotu gotówkowego



Obrót gotówkowy na świecie 9

Rynek międzynarodowy – założenia analizy działań i ich kategoryzacja

Zwyczaje płatnicze konsumentów

Kraje gotówkowe Kraje o znacznej liczbie 

transakcji gotówkowych

Kraje 

bezgotówkowe

Formuła lub szczebel podejmowanych działań

Działania 

legislacyjne

Rekomendacje i dobre 

praktyki
Działania strategiczne

Podmiot inicjujący i podmioty zaangażowane

Regulator rynku 

(np. bank centralny)
Organy rządowe i 

administracyjne
Podmioty 

komercyjne
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▪ Wzrost wartości obiegu w 2020 r. o 16%

▪ Co czwarta transakcja przy wykorzystaniu gotówki

▪ Intensyfikacja analiz zwyczajów płatniczych i badań konsumenckich przez FED

▪ Maj 2020 r. - wzrost wartości gotówki przechowywanej przez konsumentów o 71%

▪ 7% konsumentów doświadczyło odmowy akceptacji gotówki w POS

▪ Procedura legislacyjna - Payment Choice Act

▪ Regulacje różnią się w zakresie poszczególnych stanów

Źródła: Coronavirus and cash: Why consumers should be cautious, but not fearful of handling dollars, Bankrate, Consumer Payments and the COVID-19 Pandemic: A Supplement 

to the 2020 Findings from the Diary of Consumer Payment Choice, Federal Reserve of San Fransisco, Payment Choice Act of 2019 – text, 116th Congress (2019-2020), Kongres 

Stanów Zjednoczonych, https://www.paymentssource.com/list/the-10-places-where-the-us-wants-to-mandate-cash 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
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Wielka Brytania

Źródła: Cash in the time of Covid, Bank of England, Banknote statistics, 22 kwietnia 2021, Bank of England, Finalised Guidance, FG 20/3: Branch and ATM closures or 

conversions, wrzesień 2020 r. FCA, The production and distribution of cash, Thirtieth Report of Session 2019-21, 30 listopada 2020 r., House of Commons Public Accounts
Committee, Community Access to Cash Pilots go live with Post Office banking hubs open for business, 28 kwietnia 2021 r., Community Access to Cash Pilots 

▪ Spadek udziału gotówki w płatnościach z 63% (2009) do 34% (2019), prognoza na 2027 r.:16%

▪ Wzrost wartości obiegu w pandemii o 14%

▪ Joint Authorities Cash Strategy Group – potrzeba koordynacji działań

▪ Wytyczne Financial Conduct Authority – przeciwdziałanie ograniczaniu sieci placówek gotówkowych

▪ Wholesale Distribution Steering Group – model dla gotówki

▪ Działania legislacyjne

▪ Inicjatywy w sektorze komercyjnym:  Community Access to Cash Pilots, porozumienia banków z 

pocztą, mapowanie dostępu do gotówki
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Na podstawie źródła: ANALYSIS_No 16_Payments before, 

during and after the corona lockdown.pdf (nationalbanken.dk)

▪ Wzrost wartości obiegu w 2020 r. o 5,6% (w 2019 –

nieznaczny spadek)

▪ Udział gotówki w transakcjach płatniczych: 13,5% 

(2019 r.)

▪ Cash rule – od 1984 r. w Payment Act zobowiązanie 

do akceptacji płatności w formie gotówki, w 2018 r. 

wprowadzono brak obowiązku akceptacji gotówki w 

godzinach nocnych

▪ Potrzeba projektu rozporządzenia - obowiązek wobec 

banków dot. zapewnienia klientom możliwości wpłaty i 

wypłaty gotówki poprzez własne urządzenia banku lub 

zawarcie umów z innymi podmiotami świadczącymi 

usługi gotówkowe

Dania

Źródło: 2021 Financial Infrastructure Report); DANMARKS NATIONALBANK, Annual Report 2020, 

REPORT ON THE ROLE OF CASH IN SOCIETY, DANISH PAYMENTS COUNCIL, sierpień 2016

https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2020/09/ANALYSIS_No%2016_Payments%20before,%20during%20and%20after%20the%20corona%20lockdown.pdf
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▪ Udział płatności gotówkowych na poziomie ok. 9%,

▪ Prawne zobowiązanie największych szwedzkich banków do świadczenia usług gotówkowych na 

terenie całego kraju (Payment Services Act)

Nie więcej niż 0,3% populacji zamieszkującej w odległości nie większej niż 25 km od miejsca wypłaty 

gotówki i nie więcej niż 1,22% populacji - w odległości nie większej niż 25 km od miejsca deponowania 

gotówki

▪ Otwarcie przez BC 2 centrów gotówkowych: w Falun i Jönköping (marzec 2020 r.) jako wsparcie 

oddziału w Märsta

▪ Planowane dalsze działania legislacyjne (od 2023 r.): zwiększenie roli BC w obrocie gotówkowym, 

działaniami monitorujące, obowiązki w zakresie przyjmowania gotówki, działania w sytuacjach 

nadzwyczajnych

Szwecja

Źródło: https://www.riksbank.se/en-gb/payments--cash/payments-in-sweden/payments-in-sweden-2020/3.-the-riksbank-is-adapting-to-a-changing-world/swedish-banknotes-and-coins--the-

riksbanks-new-responsibility-for-cash-handling/
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Finlandia

▪ Badanie z 2020 r. – udział gotówki w transakcjach: 5,5%

▪ 45% konsumentów dokonuje płatności gotówkowych tam, gdzie korzystanie z karty jest 

utrudnione lub wygodniej jest zapłacić gotówką

▪ ATM pooling strategy – w przypadku bankomatów funkcjonuje od 25 lat, od 2012 r. 

rozwiązanie udostępnione dla wpłatomatów oraz recyclerów

▪ Bank Centralny Finlandii opracował założenia do strategii zarządzania obrotem 

gotówkowym

Źródła: Cash statistics 2020, Suomen Pankki, The future of cash in Finland a basic service secured by law, Suomen Pankk, ATM pooling Model Evolves to Serve Consumers in New 

and Innovative Ways, case study, luty 2020 r. DieboldNixdorf.com, Anja Harju, Heli Snellman, The future of cash in Finland a basic service secured by law, kwiecień 2021 r., 

www.bofbulletin.fi, COVID-19 is accelerating the payment revolution, 19 maja 2021 r., Bank of Finland Bulletin 2/2021, www.bofbulletin.fi

http://www.bofbulletin.fi/
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Australia

▪ Roczny wzrost wartości obiegu w 2020 r. o ok. 17% (w poprzednich latach średnio o 5%)

▪ Listopad 2019 r.: udział banknotów i monet w płatnościach wynosił 27%

▪ Wrzesień 2020 r.: 45% konsumentów doświadczyło odmowy akceptacji gotówki w punkcie 

handlowym

▪ Listopad 2019 r.: Bank Centralny Australii rozpoczął prace nad przeglądem regulacji dot. 

płatności detalicznych (Retail Payments Regulation)

▪ W marcu oraz lipcu 2020 r. - dwukrotnie uruchomienie zapasowego centrum gotówkowego

w Sydney

Źródło: 2019 Consumer Payment Survey, Biuletyn Reserve Bank of Australia, Review of Retail Payments Regulation: Issues Paper, Reserve Bank of Australia, Cash Demand during 

COVID-19, Biuletyn Reserve Bank of Australia
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Rynek międzynarodowy – podobieństwa

Obrót gotówkowy na świecie

odpowiednia 

infrastruktura na rynku 

i powszechna 

akceptacja gotówki

równoważność 

instrumentów 

płatniczych 

współpraca 

uczestników 

rynku

Wolność wyboru 
instrumentu płatniczego

Dostępność 
pieniądza 

gotówkowego i 
realne możliwości 

korzystania z 
banknotów i monet

Rozwiązania 
angażujące 

uczestników rynku 
sektorowo lub 

międzysektorowo 
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