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O raporcie
Rynek wymiany walut w Polsce na przestrzeni lat
przeszedł długą drogę. W czasach PRL-u kojarzył
się on przede wszystkim z cinkciarzami, którzy
prowadzili nielegalny obrót walutami. Dzisiaj jest
to legalny biznes, który rozwija się nie tylko pod
względem wielkości, ale także i możliwości, jakie
oferuje swoim klientom.
Ogromny wpływ na kształtowanie się rynku
miał rozwój technologii. Z możliwości, jakie
dawały coraz powszechniejsze komputery i sieć,
jako pierwsze skorzystały kantory internetowe,
które zaczęły zdobywać popularność dzięki
innowacyjnym rozwiązaniom, oferując swoim
klientom bezgotówkową i natychmiastową wymianę
walut. W podobnym kierunku podążyły banki, które
rozwinęły własne, przyjazne dla użytkowników
platformy walutowe. Nadal jednak istotną rolę
odgrywają rozsiane po całej Polsce kantory
stacjonarne, do których wiele Polaków jest bardzo
przyzwyczajona, ignorując nowinki technologiczne.
Należy wspomnieć również o fintechach, które
szukają swojego miejsca na rynku, poprzez
tworzenie nowoczesnych aplikacji, bardzo
intuicyjnych i wygodnych dla użytkownika.
Na rynku, który polega na wymianie jednej waluty
na drugą firmom trudno konkurować samym
produktem. Ważną rolę w tym procesie odgrywa
oczywiście cena, lecz bardzo istotną kwestię
stanowią wszelkie usługi dodatkowe, towarzyszące
wymianie walut. Do ekspansji firmom nie wystarczy
już analiza działalności konkurencji, należy wiedzieć
jakie są wymagania konsumentów i w jaki sposób
odpowiednio je spełnić.
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Już dzisiaj obroty na rynku wymiany walut wynoszą
niemal bilion złotych rocznie, a ich wartość cały
czas rośnie. Tym bardziej firmy działające na nim
powinny się zastanowić, co mogą zrobić, aby
wykorzystać ten trend.
Accenture przeprowadziło badanie wśród klientów
indywidualnych oraz małych i średnich firm,
korzystających z wymiany walut, aby dowiedzieć się,
co Polacy i polskie firmy wiedzą o rynku walutowym,
jakie mają nawyki, preferencje i oczekiwania oraz
czy są gotowi na zmiany swoich zachowań.
W podsumowaniu raportu Accenture prezentuje
rekomendacje dla podmiotów działających na rynku
wymiany walut. Proponowane rozwiązania pozwolą
nie tylko na uzyskanie przewagi konkurencyjnej,
ale mogą również przyczynić się do rozwoju
całego rynku i wartości przez niego dostarczanej
dla klientów.

Nowe wyzwania
na rynku
wymiany walut
Rok 2020 przyniósł gospodarcze trzęsienie ziemi.
Pandemia sprawiła, że świat stanął w obliczu
jednego z największych kryzysów ostatnich
lat, chociaż jego skala jest obecnie trudna do
oszacowania. Prognozy Komisji Europejskiej mówią,
że europejski PKB zmniejszy się o 7,5 proc. w 20201.

przyspieszyła również cyfryzację wielu aspektów
życia codziennego. Według Raportu Accenture
„Konsument w Nowej Rzeczywistości”, średnio
31 proc. konsumentów deklaruje, że będzie
kupować produkty wszystkich kategorii w większym
stopniu lub wyłącznie w Internecie3.

Pandemia uderzyła również w polską gospodarkę. Już
w marcu eksport spadł o 3,5 proc., zaś import skurczył
się o 7,5 proc. – wynika z prognoz Polskiego Instytutu
Ekonomicznego2. Do zawirowań doszło też na rynku
walutowym, co odbiło się na notowaniach złotego.

Zmiany są widoczne już teraz. Rekordowe wzrosty
obrotów notują onlinowe sklepy z żywnością
i lekami. Coraz większą popularnością cieszą się
płatności BLIK. W marcu w niektórych segmentach
handlu wzrosły one o ponad 200 proc4. Nowe
podejście do nowej rzeczywistości widać też
w statystykach publikowanych przez instytucje
finansowe. Liczba płatności w barach, hotelach,
sklepach odzieżowych, czy restauracjach spadła
o ponad 90 proc5. Zwiększyła się za to liczba
transakcji dotyczących zakupów w sieci oraz tych
związanych z jedzeniem na dowóz.

Kurs euro przebił poziom 4,50 zł.
Ostatni raz takie poziomy były
widziane w 2011 r.
Badania ankietowe na potrzeby
raportu zostały przeprowadzone
w okresie od listopada 2019
do stycznia 2020.

Całkowity wpływ pandemii na gospodarkę jest
trudny do oszacowania w perspektywie kilku lat.
Należy się liczyć z tym, że globalna gospodarka
zmieni swoje oblicze.
Kryzys wymusza na społeczeństwie zmianę
codziennych nawyków. Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) w celu ograniczenia potencjalnych
zachorowań zaleciła, aby zmniejszyć obrót
gotówkowy i w większym stopniu korzystać
z płatności zbliżeniowych. Obecna sytuacja

Zmiany te nie ominą również
rynku wymiany walut. Tradycyjni
dostawcy usług będą musieli
dostosować się do nowej
rzeczywistości i przyspieszyć
działania mające na celu
cyfryzację usług.
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Rynek walutowy
Kto dziś liczy się na rynku
Rynek wymiany walut i jego struktura zmienia
się wraz z kolejnymi regulacjami i postępem
technologicznym. Głównymi graczami są obecnie
kantory stacjonarne, internetowe, a także banki.
W ostatnim czasie coraz większą popularność
zyskują jednak fintechy, które charakteryzują się
nowoczesnym podejściem do wymiany walut,
oferując swoim klientom wygodne w użyciu
aplikacje i rozwiązania.

Banki

Kantory
stacjonarne

Platformy/kantory
wymiany walut

Tradycyjna

Rozwój kantorów stacjonarnych możliwy był dzięki
wprowadzonej w 1989 r. ustawie o wymianie
waluty. Podmioty te stały się tańszą alternatywą
dla ówczesnej oferty banków. W 2006 r. było ich
już ponad 4 tys. Trend wzrostowy panował do
2015 r., kiedy to liczba placówek stacjonarnych
zwiększyła się do 5022. W 2018 r. było ich prawie
4,9 tys., a realizowane przez nie obroty przekraczały
300 mld zł rocznie.

Kantory
internetowe

Alternatywne
metody

Platformy wymiany

Karty wielowalutowe

walut

(pre-paid)

gotówkowa
wymiana po
Karty walutowe

określonym kursie

Wymiana

i wielowalutowe

społecznościowa

Wymiana po kursie

Karty wielowalutowe

z tabeli kursów walut

(pre-paid)

Przekazy pieniężne

Fintechy oferujące
wymianę walutową
oraz dodatkowe
usługi

Przekazy pieniężne
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Przekazy pieniężne

Technologie cyfrowe zmieniają oblicze rynku
Upowszechnienie Internetu sprawiło, że w 2009 r.
zaczęły rozwijać się również kantory internetowe.
Dwa lata później została wprowadzona ustawa
antyspreadowa, która umożliwiła spłatę zobowiązań
kredytowych w walucie obcej zakupionej poza
bankiem. To otworzyło drogę do ekspansji tych
podmiotów. Dzisiaj najbardziej znanymi graczami na
tym rynku są firmy: Cinkciarz.pl, Walutomat.pl oraz
Internetowykantor.pl.

przed

1989

1989

2009

2011

2015

2018

Przed upadkiem PRL
w Polsce jedynie PKO
była uprawniona do
handlu walutami.
Nielegalny obrót
prowadzili cinkciarze.

Ustawa pozwalająca
na wymianę walut.

Pierwsze kantory
internetowe.

Ustawa
antyspreadowa.

Czarny
czwartek – CHF.

Revolut zdobywa
licencję bankową
na Litwie.

Biznesem tym bliżej zainteresowały się też
same banki. Zaczęły one uruchamiać, własne,
dedykowane platformy wymiany walut. Warto
zaznaczyć, że oferta banków na tym się nie kończy.
Pojawiły się karty walutowe i wielowalutowe, a ciągle
powszechna jest też opcja tradycyjnej wymiany
gotówki, korzystając z kursu obowiązującego
w tabeli bankowej.
Rozwój technologiczny był motorem napędowym
dalszych zmian na rynku. Rozwinęły się
alternatywne metody wymiany walut, jak na
przykład międzynarodowe przelewy z wymianą
walutową. Pojawiły się także fintechy, oferujące
wymianę walut wraz z dodatkowymi usługami,
a ofertę tę uzupełniają wielowalutowe karty
pre-paid.
Prym wśród graczy fintech wiedzie założona
w 2015 r. brytyjska firma Revolut. W 2018 r.
Revolut uzyskała licencję bankową na Litwie. Inne
przykłady start-up’ów z rynku finansowego, które
umożliwiają w ramach swoje oferty wymianę walut
po atrakcyjnych kursach, to singapurski YouTrip
oraz brytyjskie Monese i Curve.

Jak podkreśla Revolut,
dzięki dedykowanej aplikacji
klienci bezprowizyjnie mogą
płacić za granicą w ponad
150 walutach, wymieniać
i przechowywać środki w 29
walutach lub wysyłać przelewy
międzynarodowe i krajowe bez
marży i dodatkowych opłat,
po kursie międzybankowym6.
Revolut podaje do informacji,
że w 2020 r. miał on w Polsce
już 1 milion klientów
indywidualnych7.
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Ponad 20% wymiany walutowej
odbywa się w kantorach
stacjonarnych, chociaż ich udział
w rynku spada.
Wynika to z postępu technologicznego oraz zmian
zwyczajów płatniczych. Udział gotówki wymienionej
w kantorach stacjonarnych w wartości transakcji
wymiany walut dokonywanych w Polsce w ciągu
ostatnich 6 lat zmniejszył się o 6 p.p. Do roku 2022
spodziewany jest spadek tego udziału poniżej 20%.

Ponad 80 mld zł
w trzy lata
Nowe podmioty, oferujące innowacyjne
rozwiązania na rynku wymiany walut, miały
łatwość w zdobywaniu nowych klientów między
innymi dlatego, że obroty walutowe w Polsce
rosły dynamicznie – w ciągu ostatnich 6 lat
średnio o 7% rocznie. Było to związane z wysokim
tempem wzrostu gospodarczego (średnio 3,6%8)
i wymiany handlowej (7,2%9 – średni wzrost wartości
eksportu w USD).
W 2019 roku wielkość obrotów na rynku walutowym*
w Polsce szacowało się na niecały 1 bln PLN.
W ciągu trzech kolejnych lat, prognozowany
jest wzrost o około 86 mld PLN. Wyraźny
spadek dynamiki wzrostu wynika z kryzysu
gospodarczego, zapoczątkowanego przez wybuch
pandemii Covid-19.

Te trendy wykorzystują banki, kantory internetowe
i dostawcy rozwiązań alternatywnych. Poza
tradycyjnymi sposobami wymiany walutowej,
banki oferują klientom platformy walutowe oraz
karty walutowe. Jest to reakcja na pojawienie się
nowych konkurentów. Udział pozabankowych
kantorów internetowych w obrotach szacuje
się jedynie na około 4,5%, ale są to podmioty
sprawnie dostosowujące się do zmieniającego się
otoczenia biznesowego i rozszerzające swoją ofertę.
Ostatnio konkurencję dla banków stanowią też
firmy, proponujące wielowalutowe karty pre-paid
z korzystnym kursem wymiany, np. Revolut. W 2019
roku miesięczne obroty walutowe dokonywane
przez użytkowników Revoluta wynosiły około
1 mld PLN10. Ponadto dużym zagrożeniem dla
banków są podmioty oferujące szybkie i relatywnie
tanie przelewy międzynarodowe (np. Transferwise),
które świadczą usługi nie tylko osobom fizycznym,
ale również firmom. W tym przypadku banki tracą
przychody związane zarówno z wymianą walutową,
jak i z opłatami za przelew.

Wielkość i struktura obrotów walutowych
w Polsce (w mld PLN)
Banki

Kantory

Pozostałe
+9%

+22%

1081
7%

995
5%

+24%
656

4%

815

4%

19%

21%

27%

27%
74%

74%
69%

2013

69%

2016

2019

2022p

Źródło: Accenture Research na podstawie danych NBP, EMIS,
Oxford Economics, GlobalData.

Szacuje się, że udział
innowacyjnych, alternatywnych
rozwiązań w całkowitych obrotach
walutowych w Polsce wynosi
ponad 5%.
Wydaje się, że podobnie jak w przeszłości, kontynuacja
dominacji banków na rynku wymiany walutowej
będzie zależała od ich umiejętności dostosowania
się do zmieniającego się otoczenia – trendów
technologicznych oraz potrzeb konsumentów.

* Rynek wymiany walut przez podmioty niefinansowe – tzn.
z pominięciem transakcji międzybankowych oraz transakcji
terminowych
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Polacy
na rynku
wymiany
walut
Accenture zbadało nawyki
walutowe Polaków. W badaniu
wzięło udział 1002 osób o różnej
charakterystyce, zwyczajach,
poziomie wiedzy i upodobaniach.
Pochodziły one zarówno
z dużych miast oraz mniejszych
miejscowości.
Zapytaliśmy ich m.in. o to w jakich celach i w jaki
sposób wymieniają waluty oraz jak dużymi
kwotami obracają. Ankietowani odpowiedzieli
także na pytania dotyczące tego, jakie są dla nich
najważniejsze czynniki związane z wymianą walut.

Okazało się, że wśród Polaków posiadających
potrzeby walutowe prawie połowa w ciągu
ostatniego roku płaciła kartą lub gotówką
podczas wyjazdów zagranicznych. Zauważalna
jest również aktywność związana z płatnościami
w zagranicznych sklepach internetowych czy
transferami środków pieniężnych z zagranicy.

49%
37%
33%
17%
8%
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Płaciłam/em za granicą kartą płatniczą lub gotówką

Zrobiłam/em zakupy w zagranicznym sklepie internetowym

Otrzymałam/em środki pieniężne z zagranicy

Wysłałam/em środki pieniężne za granicę

Spłacałam/em kredyt walutowy
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Siła przyzwyczajenia
Mimo postępu technologicznego i nowych
możliwości, jakie pojawiły się na rynku wciąż
bardzo popularną formą wymiany walut są kantory
stacjonarne.

Klienci indywidualni deklarują,
że 44% ich pieniędzy zostało
wymienionych w kantorach
stacjonarnych.
Zdecydowanie mniejszą popularnością cieszą
się rozwiązania oferowane przez banki. Przelew
pomiędzy rachunkami, bankowy kantor internetowy
czy też wymiana pieniędzy w oddziale banku to
opcje, które uzyskały po 10% wskazań. Z kolei za
pomocą bankowej karty płatniczej wykonano tylko
8% operacji związanych z wymianą walut.

Popularność alternatywnych sposobów wymiany
walut jest jeszcze stosunkowo niska. Niebankowe
usługi nie uzyskały więcej niż 10% odpowiedzi.
Kantory stacjonarne cieszą się duża popularnością
wśród badanych praktycznie niezależnie od tego
w jakim celu wymieniamy waluty. Szczególnie
często Polacy korzystają z nich podczas wyjazdów
za granicę – aż 43% osób deklaruje, że odwiedziło
kantor stacjonarny przed podróżą. W przypadku
wymiany gotówki otrzymanej z zagranicy, czy
też pieniędzy, które mają służyć spłacie kredytu
walutowego, najchętniej używane są usługi
bankowe. Jednak kantory stacjonarne zajmują
drugą pozycję, stanowczo wyprzedzając
wszelkie alternatywne metody. Usługi bankowe
zdecydowanie dominują, gdy Polacy wysyłają środki
za granicę, w tym celu wykorzystywane są przez
ponad 46% klientów.
Popularność kantorów stacjonarnych jest
zaskakująca, jeśli wziąć pod uwagę kryteria,
jakie są brane pod uwagę przy wymianie walut.
Aż 70% osób wskazuje, że bardzo ważny jest dla
nich korzystny kurs wymiany.

Co ciekawe 34% ankietowanych
wskazało, że kantory stacjonarne
oferują najtańszą wymianę
gotówki.

Cena – percepcja
vs. rzeczywistość
Rzeczywistość jest jednak inna.
Średni spread w tym kanale
sięga prawie 70 zł przy wymianie
1000 euro. Ponad dwa razy
tańsze są natomiast kantory
internetowe zarówno te bankowe,
jak i niebankowe. Jednak tylko
12% ankietowanych uważa,
że są to najtańsze opcje przy
wymianie walut.
Warto zwrócić uwagę, że wymiana staje się droższa
podczas weekendów niezależnie od sposobu
jej przeprowadzania. Najbardziej zauważalnie
średni spread rośnie w internetowych kantorach
bankowych (dwukrotnie wyższy niż w dni robocze)
oraz w Revolut – ok. 10-krotny wzrost.

Średni spread w PLN na 1000 EUR

dzień roboczy

weekend

Opis metodyki badania znajduje się na końcu raportu.

Revolut
tabela kursów
walut banków
internetowe kantory
niebankowe
internetowe kantory
bankowe
kantory
stacjonarne
0
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Klienci
indywidualni

Na podstawie tych kryteriów wyróżnić można
cztery, podstawowe typy osób korzystających
z wymiany walut. Są wśród nich Pionierzy,
Odkrywcy, Minimaliści oraz Tradycjonaliści.

Różne charaktery, różne potrzeby
Profil klienta na rynku wymiany walut można
określić na podstawie trzech czynników:
potencjału biznesowego, zwyczajów płatniczych
oraz zaawansowania cyfrowego.
W przypadku pierwszego z tych elementów
ważne jest to, jak często dana osoba w ciągu
ostatnich trzech miesięcy wymieniła walutę, z jaką
częstotliwością sprawdza kursy walut, ile gotówki
w obcej walucie posiada czy też w ilu sytuacjach
wymienia walutę.

niski

Zwyczaje płatnicze określają, jak często klient
korzysta z gotówki, a jak często z karty. Liczy się
więc to, ile gotówki posiada w portfelu, a także
sposób płatności przy ostatnich 10 transakcjach
wykonanych w Polsce.
Częstotliwość korzystania z aplikacji mobilnej
banku, serwisu bankowości internetowej, a także
wykorzystanie telefonu bądź smartwatcha przy
płatnościach pozwala z kolei określić poziom
zaawansowania technologicznego.

Potencjał biznesowy FX

wysoki

Ile razy wymieniłaś/eś walutę w ciągu ostatnich
3 miesięcy? Jak często sprawdzasz kursy walut?
Ile posiadasz obcych walut (gotówka, konto
walutowe)? Ile posiadasz potrzeb walutowych
(kredyt walutowy, wyjazd zagraniczny, wysyłanie/
odbieranie środków z zagranicy)?

gotówka

Zwyczaje płatnicze

karta

W jaki sposób płaciłeś/aś w ciągu ostatnich
10 transakcji? Ile zazwyczaj nosisz gotówki w portfelu?

niskie

Zaawansowanie cyfrowe

wysokie

Potencjał
biznesowy FX

Zwyczaje
płatnicze

Zaawansowanie
cyfrowe

wysoki

gotówka
i karta

wysokie

13%

Pionierzy

26%

Odkrywcy

przeciętny

gotówka
i karta

wysokie

40%

Minimaliści

przeciętny

karta

przeciętne

niski

gotówka

niskie

21%

Tradycjonaliści

Największy potencjał biznesowy mają Pionierzy,
którzy chętnie korzystają z innowacyjnych
rozwiązań cyfrowych (np. 87% płaci telefonem,
a 38% smartwatchem), a do płacenia wykorzystują
zarówno karty jak i gotówkę.
Odkrywcy mają umiarkowane potrzeby walutowe,
równomiernie rozłożone preferencje płatnicze
pomiędzy karty i gotówkę i cechują się wysokim
zaawansowaniem technologicznym.

Minimaliści to największa grupa (40% ogółu),
cechująca się średnim potencjałem biznesowym,
korzystająca na co dzień głównie z kart
płatniczych (92% zapłaciło w ostatnim czasie
głównie kartą) oraz umiarkowanie korzystająca
z innowacyjnych rozwiązań.
Tradycjonaliści to grupa osób, których potrzeby
walutowe są niskie, preferują tradycyjne sposoby
płatności (91% zapłaciło w ostatnim czasie gotówką)
oraz unikają nowinek technologicznych.

Czy zdarzyło Ci się zapłacić telefonem/
smartwatchem? Jak często korzystasz z aplikacji
mobilnej Twojego banku? Jak często logujesz się
do serwisu bankowości internetowej?
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Pionierzy –
liderzy innowacyjności

Czy Twój bank ma kantor internetowy
Tak
Nie wiem
Ogólnie

Pionierzy są osobami wykształconymi, które wyróżniają się wysokimi zarobkami.
Częściej także pochodzą z większych miast. Prawdopodobieństwo spotkania
przedsiębiorcy wśród tej grupy jest dwukrotnie większe niż w ogólnej populacji.
Charakteryzują się także większą świadomością produktową.

Nie

62%
4%
34%

Pionierzy

82%
4%
14%

Najmniejsze znaczenia przy wymianie walut mają dla nich metody oparte na
tradycyjnych rozwiązaniach. Walka o Pionierów odbywa się głównie w obszarze
cyfrowym. Firmy rywalizują więc o najbardziej prestiżowego, ale jednocześnie
i najbardziej wymagającego klienta.
Najpierw analiza, później decyzja
Pionier zanim podejmie decyzję o sposobie wymiany walut analizuje różne
dostępne opcje rynkowe. Jest świadom tego, że w jego banku korzystać można
z kantoru walutowego czy też platformy walutowej. Wiedzę taką posiada 82%
ankietowych z tej grupy. Dla ogółu odsetek ten wynosi 62%. Częściej także
korzysta on z kart wielowalutowych. Wskazało na to 29% osób. W badanej
populacji jest to 15%.
Pionierzy są bardziej świadomi również, jeśli chodzi o koszty, jakie związane są
z wymianą walut. Częściej bowiem mają do czynienia z produktami bankowymi
takimi jak kredyty hipoteczne – również tymi w walucie obcej. Badanie pokazuje, że
spośród wszystkich osób spłacających kredyt walutowy 44% stanowią Pionierzy.
Dlatego też Pionierzy, jako jedyna grupa, nie wskazali kantoru stacjonarnego jako
najtańszej opcji wymiany walut. Jako najkorzystniejszą opcję wskazało na to 15%
osób z tej grupy, podczas gdy dla całości odsetek ten wynosi 34%. Za najtańszy
sposób uznali oni kantory internetowe, zarówno bankowe, jak i pozabankowe
(17%). Najczęściej ze wszystkich grup wskazują oni również na karty i aplikacje
pozabankowe, jak i fintechy takie jak Revolut (14%).
Świadomość ta związana jest też ze stylem życia Pionierów. Są to bowiem osoby
często podróżujące, co też ma związek z ich aktywnością zawodową. 38% osób
z tej grupy (wobec 21% ogółu) w ciągu ostatniego roku było za granicą w związku
z delegacją czy też wyjazdem służbowym. 27% Pionierów częściej niż raz na
trzy miesiące jeździ za granicę. Biorąc pod uwagę wszystkie wyjazdy z Polski,
42% Pionierów spędziło za granicą więcej niż miesiąc w ciągu ostatniego roku.
Dla całości przebadanych odsetek ten wynosi tylko 19%.

16

Rynek wymiany walut w Polsce | Klienci indywidualni

Oprócz ceny liczy się również
i wygoda. Aż 81% Pionierów
wskazało, że ważna jest dla nich
możliwość zawierania transakcji
przez Internet. Równie istotna jest
też opcja korzystania z aplikacji
mobilnej, uważa tak 77% osób
z tej grup. Dla ogółu jest to
odpowiednio 70% i 62%

Rekomendacje
Bez wątpienia Pionierzy są grupą, która posiada
najwyższe wymagania w stosunku do oferowanych
im usług. Ich wysoka świadomość powoduje, że
bez trudu są w stanie ocenić funkcjonalność danej
usługi na tle innych dostępnych na rynku rozwiązań.
Czynniki te sprawiają, iż pozyskanie oraz utrzymanie
tej grupy klientów nie stanowi łatwego zadania.
Samo dostarczenie kompleksowej usługi może nie
być wystarczające.

W celu utrzymania pozycji
rynkowej usługa kierowana do
Pionierów musi być nieustannie
udoskonalana oraz uzupełniana
o nowe funkcjonalności. Innymi
słowy produkty oferowane
Pionierom muszą wyznaczać nowe
trendy na danym rynku.
Jednym z liderów ciągłego udoskonalania produktu
na rynku wymiany walut jest brytyjski Revolut, który
poza wymianą walutową po korzystnym kursie
ciągle rozszerza swoją ofertę usług dodatkowych.
Jego odpowiednikiem na rynku singapurskim jest
aplikacja YouTrip.

Revolut jest aplikacją mobilną, która umożliwia natychmiastową
wymianę walutową oraz przesyłanie pieniędzy do innych
użytkowników. Użytkownicy mają również możliwość zamówienia
karty wielowalutowej zintegrowanej z aplikacją. Oferta uzupełniona
jest również o możliwość automatycznego wykupienia ubezpieczenia
w przypadku wyjazdu zagranicę lub założenia rachunku
maklerskiego dla rynku akcji amerykańskich.
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Odkrywcy –
skarbnica danych
Odkrywcy to stosunkowo młoda grupa osób. Dużo podróżują za granicę m.in.
w celach zarobkowych lub biorąc udział w programach wymiany studenckiej. Są
równie zaawansowanymi cyfrowo klientami rynku wymiany walut jak Pionierzy.
Wyróżniają się wysoką aktywnością w Internecie, co zdecydowanie ułatwia
analizę ich nawyków i potrzeb walutowych.
W poszukiwaniu nowych możliwości
Jest to grupa, która częściej niż inne szuka alternatywnych i wygodniejszych
form wymiany gotówki. Proces wymiany walut powinien być łatwy, szybki i nie
wymagający dodatkowego zaangażowania. Stąd też popularność rozwiązań
cyfrowych. 78% Odkrywców wskazało, że ważna jest dla nich możliwość
zawarcia transakcji przez Internet. 73% ceni sobie wygodę i możliwość zawarcia
transakcji przez aplikację mobilną. Dla ogółu odsetek ten wynosi 62%
Upodobania te przekładają się na aktywność Odkrywców. 35% osób z tej
grupy wskazało, że w ciągu roku korzystało z usług kantora walutowego
w banku. Dla ogółu odsetek ten wynosi 25%. Z racji swojego zaawansowania
technologicznego, Odkrywcy są bardziej otwarci także na różnego
rodzaju nowinki.

Częściej sięgają po pozabankowe karty i aplikacje
tj. Revolut, Curve, N26 czy też DiPocket. Z rozwiązań
tych korzysta około 20% Odkrywców.
Z racji stosunkowo młodego wieku potencjał finansowy tej grupy nie jest zbyt
wysoki. Nie przeszkadza to jednak w większej aktywności w zagranicznych
sklepach internetowych.

Ponad 43% Odkrywców w ciągu ostatniego roku
wydało w zagranicznych sklepach internetowych
ponad 1000 zł.
Większość Odkrywców nadal nie korzysta jednak z rozwiązań, które pozwoliłyby
obniżyć koszty takich transakcji.
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Rekomendacje
Analizując potencjał biznesowy Odkrywców,
firmy powinny unikać pułapki związanej
z intensyfikacją działań marketingowych, których
celem będzie zwiększenie potrzeb walutowych
tej grupy. Odkrywcy swobodnie poruszają się
w rzeczywistości cyfrowej, dlatego firmy, by
przekonać do siebie tę grupę przede wszystkim
powinny zrobić krok wstecz i przeanalizować,
jakie dane o swoich klientach i ich transakcjach
walutowych już posiadają. Analiza taka pozwoli
wypracować skuteczne mechanizmy targetowania
swojej oferty.

Płatności walutowe tej grupy
są impulsywne i nieregularne,
dlatego największym wyzwaniem
dla firm będzie zaprezentowanie
swojej oferty wymiany walut,
zanim sama transakcja zostanie
wykonana.
Zagraniczne sklepy internetowe już teraz umiejętnie
wykorzystują impulsywny charakter zakupów
poprzez aktywne przeliczanie wartości koszyka
z waluty obcej na PLN. Cały proces dzieje się
automatycznie i często niepostrzeżenie tuż przed
dokonaniem transakcji.

PagoFX – aplikacja mobilna
do wymiany i ekspresowego
przesyłania walut pomiędzy
krajami stworzona przez bank
Santander. Serwis będzie
dostępny dla wszystkich,
nie tylko dla klientów
hiszpańskiego banku.

PayU – operator płatności
internetowych podjął
współprace z chińskim
AliExpressem. Dokonywanie
płatności za zakupy za pomocą
PayU umożliwia klientowi
automatycznie przewalutowanie
kosztów transakcji na PLN.

Wykorzystanie zaawansowanej
analityki pozwoli firmom w płynny
sposób dostosować się do rytmu
płatności walutowych Odkrywców.
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Minimaliści – talia kart
Minimaliści to najliczniejsza grupa klientów rynku walutowego. Pod względem
demograficznym dobrze odzwierciedlają strukturę całej populacji.
Niezbyt często korzystają z wymiany walut, ale robią to dość regularnie. Odbywa
się to zazwyczaj przy okazji zagranicznych wakacji. Ponad połowa Minimalistów
bywa zagranicą co najmniej dwa razy w roku.
Dwa oblicza
Ich zwyczaje płatnicze w kraju znacznie odbiegają od zagranicznych.

W Polsce w ogóle nie używają gotówki, a zagranicą
ponad jedna trzecia Minimalistów deklaruje
wykorzystywanie tej formy płatności.
Dla płatności kartą sytuacja jest zupełnie odwrotna. W Polsce dominują płatności
kartą. Przyznaje się do tego ponad 90% Minimalistów, a w ich portfelu znaleźć
można przede wszystkim karty debetowe. Płatności zagraniczne kartą wykonuje
jedynie 37% Minimalistów, a tylko nieliczni z nich posiadają kartę walutową (7%)
lub wielowalutową (13%).
Ich świadomość możliwości wymiany walut jest ograniczona. Pomimo, że
Minimaliści częściej biorą pod uwagę niskie koszty wymiany oraz korzystny kurs
walutowy, to nadal korzystają głównie z kantorów stacjonarnych. Prawie 50%
pieniędzy wymienionych przez Minimalistów pochodziło właśnie z tego źródła.
Dla ogółu odsetek ten wynosi 44%.

Czy Twój bank ma kantor internetowy
Tak

Nie

Nie wiem
Ogólnie

62%
4%
34%
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Minimaliści

60%
3%
37%
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Przyzwyczajenia to jednak
tylko jedna strona medalu. 40%
Minimalistów nie jest w ogóle
świadoma, że bank, z którego
usług korzystają, posiada kantor
internetowy. Jeśli już kojarzą jakieś
firmy wymieniające waluty, to
przede wszystkim te niezwiązane
z grupami bankowymi. Liderem
rozpoznawalności jest firma
Cinkciarz.pl. Za nim znajdują się
marki takie jak Walutomat.pl oraz
WesternUnion.

Rekomendacje
Minimaliści gotowi są korzystać z innych,
szczególnie tańszych, sposobów wymiany walut niż
kantory stacjonarne, ale ich wiedza na ten temat
jest ograniczona. Dla banków to wielka szansa,
ale też i wyzwanie. Muszą uświadomić klientom,
że oprócz „tradycyjnych” usług dedykowanych
rynkowi krajowemu, oferują także szereg możliwości
związanych z rynkiem wymiany walut. Ważne jest,
aby przekonać Minimalistów, że są to rozwiązania
nie tylko tańsze, ale też wygodniejsze niż kantory
internetowe i stacjonarne.

Bankom i operatorom kart
najłatwiej będzie przekonać
Minimalistów do zaadaptowania
krajowych zwyczajów
płatniczych poza granicą.
Cele te nie mogą zostać
osiągnięte bez znacznych
inwestycji w obszarze
marketingu i edukacji klientów.
Przykładem innowacyjnego podejścia do obsługi
walutowej opartej o karty jest aplikacja Curve,
dzięki której możemy połączyć wiele swoich
kart w jedną i mieć zapewnione korzystne kursy
przy przewalutowaniach oraz wygodę przy
płatnościach zagranicą.

Curve – aplikacją pozwalająca
zastąpić wszystkie posiadane
w portfelu karty w jedną i za
pomocą aplikacji wybrać tę,
której w tym momencie chcesz
używać. Przy płatnościach
w walutach obcych
przewalutowanie odbywa
się po korzystnych kursach
międzybankowych oferowanych
przez Curve. Dodatkowo
aplikacja zapewnia cashback,
zwiększone bezpieczeństwo
(m.in. ochrona przed
oszustwami do 100 000 funtów,
brak konieczności noszenia
wszystkich kart w portfelu) oraz
funkcję agregacji wydatków
z różnych kart w jednym miejscu.

Cinkciarz.pl – od początku
swojej działalności firma mocno
dbała o odpowiednie wsparcie
marketingowe swojej platformy
poprzez partnerstwo z innymi
podmiotami. Firma podpisała
liczne umowy sponsoringowe
z klubami sportowymi,
producentami filmowymi
czy stacjami telewizyjnymi.
Skuteczność marketingu
potwierdzają ankietowaniu,
którzy wskazali Cinkciarz.pl
jako zdecydowanego lidera
spontanicznej rozpoznawalności
marek oferujących wymianę walut.
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Tradycjonaliści –
przywiązani do gotówki
Tradycjonaliści to w głównej mierze osoby pochodzące z mniejszych
miejscowości, o wykształceniu średnim lub zawodowym. Niezależnie od
płatności w Polsce czy za granicą Tradycjonaliści zawsze preferują gotówkę.
Konserwatywni w każdym calu
Ich potrzeby walutowe są ograniczone i sporadyczne. Większość z nich
realizowanych jest za pośrednictwem kantorów stacjonarnych. Wiedza
Tradycjonalistów na temat usług bankowych, a tym bardziej tych związanych
z wymianą walut, jest więc ograniczona. Tradycjonaliści nie mają potrzeby
trzymania pieniędzy na rachunku bankowym.

Według badania 45% Tradycjonalistów wykonuje
większość płatności krajowych bez użycia kart
bankowych, natomiast za granicą ponad 60% tej
grupy płaci głównie gotówką, co wyróżnia ich na tle
wszystkich ankietowanych.
Płatności gotówkowe w Polsce i za granicą

Jeśli Tradycjonalista pojawi się na rynku
walutowym, to zazwyczaj przy okazji
wyjazdu za granicę lub otrzymania
pieniędzy z zagranicy. Dlatego też
częściej niż przeciętny klient korzysta
z odbioru pieniędzy w oddziale firmy
transferowej czy też bezpośredniego
przekazu pieniężnego. Wciąż jednak
najpopularniejszą formą z jakiej korzysta
przy tej okazji jest przelew na konto.
Tradycjonalista częściej niż przeciętny
klient otrzymuje przelew z zagranicy
denominowany już w polskim złoty.
Tym samym nie musi już dokonywać
wymiany waluty.

w Polsce
Ogólnie
Tradycjonaliści

10% 3%
32%

13%

za granicą
Ogólnie
Tradycjonaliści

10% 23%
26%

0%

10%

35%

20%

Raczej większość płatności
wykonałam/em gotówką
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30%

40%

50%

60%

70%

Zdecydowaną większość
płatności wykonałam/em
gotówką
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Rekomendacje
Tradycyjnie banki oferują niekorzystne kursy
walutowe przy wymianie gotówkowej w oddziale,
stąd Tradycjonaliści, przywiązani do gotówki oraz
oszczędni, unikają tego sposobu wymiany walut.
Zmiana ich przyzwyczajeń może być bardzo trudna.
Zapewniając konkurencyjne kursy, banki mogą
zaoferować klientom możliwość wymiany walutowej
przez telefon lub online z opcją odbioru gotówki
w oddziale. W Szwecji popularnością cieszy się tego
typu usługa oferowana przez Forex Bank, założony
przez właściciela biura podróży, który chciał
oferować swoim klientom usługę wymiany walut
przy okazji rezerwacji wycieczek zagranicznych.

W dobie tworzenia rozległych
ekosystemów, w podobny
sposób banki mogłyby nawiązać
współpracę z biurami podróży.
Rezerwując wczasy zagraniczne,
Tradycjonalista wymieniałby
przy okazji środki pieniężne
przeznaczone na wakacyjne
wydatki. Podobnymi partnerami
mogłyby stać się sieci stacji
benzynowych czy sieci spożywcze.

ANZ Cash Pack, usługa
oferowana w Australii,
umożliwia zakup waluty
obcej po korzystnym kursie,
bez dodatkowych opłat
i w preferowanych nominałach
w oddziałach banku (np.
w oddziale na lotnisku). Przy
okazji oferowana jest karta prepaid. Oferta skierowana jest
nie tylko do klientów banku.
ANZ umożliwia również usługę
zamówienia gotówki przez
bankowość internetową oraz
telefonicznie i odbiór w oddziale.

Chcąc zapewnić szybki dostęp klientom do
gotówki, można też rozważyć automatyzację –
wprowadzenie opcji gotówkowej wymiany walut
w bankomatach i wpłatomatach.

Kiedy Tradycjonalista zamierza
jednak wymienić walutę to korzysta
głównie z kantorów stacjonarnych.
W ten sposób dokonują oni 58%
swoich wymian waluty, co wyraźnie
przewyższa statystyki ogółu.
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Ekspansja
zagraniczna
Transakcje o charakterze międzynarodowym zyskują
coraz większe znaczenie. Od lat systematycznie
rośnie wartość handlu zagranicznego Polski. Średni
roczny wzrost wartości handlu zagranicznego Polski
w latach 2010–2018 wynosił 8,2% (5,9% w USD)11.
Przed kryzysem wywołanym przez epidemię
COVID-19, WTO prognozowało zmniejszenie
dynamiki wzrostu w najbliższych latach, przy czym
w firmach z sektora MŚP panował optymizm.

Mali i średni
przedsiębiorcy

Połowa ankietowanych polskich firm deklarowała,
że w ciągu najbliższych trzech lat zamierza
zwiększyć inwestycje zagraniczne oraz eksport
swoich towarów i usług na inne rynki. Nieco
mniejszy odsetek przedsiębiorstw planował
zwiększenie zakupów środków trwałych oraz
importu. Przedsiębiorcy będą jednak zmuszeni do
dostosowania swoich planów do obecnej sytuacji
gospodarczej.

Rynek wymiany walut to nie tylko klienci
indywidualni. Ważną jego część stanowią
również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Z wymianą walut stykają się one przy okazji handlu
zagranicznego, inwestycji zagranicznych czy też
zakupu środków trwałych. W celu poznania ich
nawyków Accenture przebadało 500 małych
i średnich podmiotów gospodarczych, które
posiadają regularne potrzeby wymiany walut.
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Kto odpowiada za
wymianę walut?
Wymiana walut w małych
i średnich firmach jest czymś
naturalnym i powszechnym.
54% dokonuje jej co najmniej
kilka razy w tygodniu, a aż trzy
na cztery przedsiębiorstwa tego
typu operacje przeprowadza raz
w tygodniu lub częściej.

Wymiana walut najczęściej odbywa
się poprzez aplikację Revolut a także
poprzez wymianę bankową. Decyzje
podejmowane są w dziale księgowości.
Jest to metoda bardzo bezpieczna
i szybka i w miarę opłacalna.

Rekomendacje
Przedsiębiorcy rzadko kiedy jednak sami
angażują się w ten proces. Zazwyczaj robią to
działy finansów lub księgowość, które decydują
o sposobie wymiany walut. Dzieje się tak w 69%
firm zatrudniających powyżej 50 pracowników
oraz w 62% przedsiębiorstw, w których pracuje co
najmniej 10 osób. Niezależnie od wielkości firmy
jedynie w 36% przypadków decyzję tę podejmuje
sam właściciel czy też kadra menedżerska wyższego
szczebla. Działy finansów i księgowość w większości
przypadków odpowiedzialne są także za samo
przeprowadzenie operacji.

FX Market Order API –
rozwiązanie oferowane przez
jeden ze skandynawskich
banków. Pozwala ono między
innymi na podłączenie programu
księgowego firmy do systemu
banku i zautomatyzowanie
wymiany walutowej w oparciu
o nadchodzące faktury.
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Ponieważ w większości firm wybór sposobu
wymiany oraz jej realizacja są wykonywane
w działach księgowo-finansowych kluczowa
jest integracja pomiędzy systemami używanymi
w firmach z systemami walutowymi banków.
Rozwiązaniem może być też udostępnienie Klientom
platformy, która ułatwia zarządzanie ryzykiem
walutowym przez co pozwala przedsiębiorcom na
zaoszczędzenie czasu i skupieniu się na głównej
działalności biznesowej.

HedgeWiz – system
umożliwiający automatyczne
zarządzanie pozycją walutową,
zawieranie transakcji
walutowych, ustawianie alertów
kursowych oraz porównywanie
kursów w wielu źródeł.
Platforma zapewnia również
API do integracji z systemami
księgowymi oraz ERP.

Wiek firmy ma
znaczenie
Osoby odpowiedzialne za wymianę walut w firmach
stawiają przede wszystkim na usługi oferowane
przez banki. Mniejszą, ale istotną popularnością
cieszą się inne rozwiązania takie jak firmy
transferowe, kantory stacjonarne czy też fintechy.
Analizując cały rynek SME okazuje się, że jedynie co
piąta firma w ogóle nie korzysta z usług bankowych
przy wymianie walut.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli skupimy
się wyłącznie na młodszych firmach. Te bowiem
częściej korzystają z usług pozabankowych. Ma to
też związek z rozwojem samego rynku wymiany
walut. Większość firm, które wybierają usługi
bankowe powstała zanim na rynku zaczęły pojawiać
się kantory internetowe. Mediana roku ich powstania
wynosi 2008 r. Natomiast mediana roku powstania
przedsiębiorstw, które korzystają z niebankowych
rozwiązań to 2013.

Spośród firm, które w ogóle nie
wymieniają walut w banku 60%
powstało po 2010 roku.
Od samego początku pieniądze były
wymieniane w kantorze internetowym i tak
już zostało. W najbliższym czasie firma nie
myśli o żadnej zmianie.
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Liczy się cel
Niezależnie od tego z pośrednictwa jakiego
podmiotu następuje wymiana, zdecydowana
większość firm wskazuje, że ważna jest dla nich
możliwość dokonania transakcji w Internecie.
Twierdzi tak ponad 80% przedsiębiorstw. Firmy idą
jednak z duchem czasu.

Revolut obsługuje już ponad
5000 firm w Polsce, a jego
głównym kanałem dostępu
jest aplikacja mobilna Revolut
Business. Globalnie Revolut ma
tu już ponad 200 tys. firmowych
klientów i codziennie przybywa
mu pięciuset nowych.

Dla większości z nich (80%) ważna
lub bardzo ważna jest możliwość
wymiany pieniędzy w aplikacji
mobilnej. Istotny jest także fakt,
że przedsiębiorstwa częściej niż
przeciętni konsumenci rozpoznają
firmę Revolut.

47%
42%
6%
2%
2%
1%
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Singapurska inicjatywa FAST we współpracy ze
SWIT przeprowadziła udane próby transferów
międzykontynentalnych, które trwały poniżej
25 sekund.
Na rynku europejskim rozwijana jest inicjatywa
Euro Express Elixir, obsługiwana w Polsce przez
KIR, która ma zapewniać realizacje przelewów
w euro w czasie 10 sekund.
Banki powinny dołączać do tych inicjatyw
i aktywnie je wspierać w celu dostarczenia
swoim klientom natychmiastowych przelewów
zagranicznych.

W segmencie tym jest więc ona większym
zagrożeniem dla banków niż w przypadku
rywalizacji o klientów indywidualnych.

Co poprawić w banku

Turecki bank Garanti daje już możliwość
podejrzenia aktualnego statusu przelewu
zagranicznego, banków pośredniczących oraz
przewidywanego czasu otrzymania środków
przez beneficjenta.

To natomiast na jaki sposób wymiany walut
decydują się firmy ma również związek z tym,
jaki cel chcą osiągnąć. Za główną zaletę
kantorów stacjonarnych firmy uznają możliwość
fizycznego otrzymania gotówki. Istotne jest także
bezpieczeństwo czy też wygoda i prostota tego
typu operacji.
W opinii przedsiębiorców banki wciąż muszą
pracować nad ofertą. Jako główne słabości firmy
wskazują wysokie koszty wymiany oraz szybkość
z jaką wymienione środki docierają do ich
kontrahentów.
Pole do poprawy w tych dwóch aspektach widzi
ponad 40% firm. Jest to ważne także w kontekście
walki o nowe firmy, które pojawiają się na rynku.
Banki powinny dążyć do uproszczenia zasad realizacji
przelewów międzynarodowych, udostępnienia
możliwość śledzenia przelewu oraz docelowo
zapewnienie ich realizacji w trybie on-line.

Do zmiany sposobu wymiany walut
przekonałyby nas: gwarantowany
najniższy kurs wymiany waluty.
Największym wyzwaniem płatności
międzynarodowych jest czas realizacji
vs opłaty vs bezpieczeństwo. Przydałaby
się też jakaś porównywarka kursów
kantorów bankowych. Sądzę, że niejedna
firma założyłaby konto w banku, który
ma w danym momencie najlepszy kurs
wymiany z możliwością zakupu online.

Bank jest bezpiecznym pośrednikiem,
bankowi ufam i wiem, że transakcje
są bezpieczne. Ale rzadko korzystam
w sprawie wymiany walut, mimo, że mamy
konta walutowe oraz karty walutowe,
ponieważ opłaty są wysokie. Korzystam
z tego tylko w ostateczności.
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Rekomendacje
Accenture zidentyfikowało cztery główne trendy
pokazujące na jakich działaniach powinny skupić
się organizacje oferujące wymianę walut w Polsce
tak, aby rynek ten rozwijał się poprzez dostarczenie
klientom wartościowych i kompletnych usług,
a sama wymiany walut:

1

Budowanie
świadomości =
skuteczny marketing

Znaczna część klientów nie ma pełnej wiedzy
o wszystkich dostępnych sposobach wymiany
walut oraz o ich rzeczywistych kosztach. Nadal
królują stereotypy: przekonanie o niskich cenach
w kantorach stacjonarnych i wysokich w bankach.
Zwiększenie świadomości rynkowej poprzez
działania edukacyjne i marketingowe przyniosłoby
istotne korzyści obu stronom transakcji.
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dla klientów indywidualnych była „niezauważalna”,
przejrzysta cenowo i dostępna w każdej życiowej
sytuacji
w przypadku firm nie była koniecznym do
poniesienia kosztem, a stała się miejscem
budowania dodatkowej przewagi konkurencyjnej
w globalnej gospodarce.

2

Wygoda, szybkość
i transparentność
– „niezauważalna”
wymiana walutowa

Wygoda i szybkość, przy jednoczesnym zachowaniu
konkurencyjnej ceny, są kluczowymi czynnikami
determinującymi sposób wymiany walut.
Upowszechnienie „niezauważalnej” oraz korzystnej
i transparentnej cenowo wymiany walutowej,
która odbywałaby się automatycznie podczas
dokonywania płatności np.: w czasie płatności
bezgotówkowych, poprzez aplikacją mobilną czy
w trakcie wykonywania przelewu, który rozliczy się
on-line. Rozwiązania dające pełną wiedzę i kontrolę
nad przebiegiem i całościowym kosztem realizacji
transakcji dla klienta końcowego są ważne zarówno
przy planowaniu budżetu na wyjazd wakacyjny jak
i zarządzaniu płynnością i ryzykiem walutowym
w firmie prowadzącej działalność międzynarodową.

3

Niekonwencjonalne
potrzeby klientów –
personalizacja oferty

Różnorodność sytuacji, w jakich następuje wymiana
walutowa, a także oczekiwania i przyzwyczajenia
klientów zmuszają do ciągłej innowacyjności w tym
obszarze. Zapewnienie rozwiązań dopasowanych
do aktualnych potrzeb umożliwiają zaawansowane
narzędzi do analizy dużych zbiorów danych. Dla
niektórych klientów indywidualnych dużą wartość
stanowi możliwość wymiany walut poprzez aplikację
mobilną, natomiast inni chcą mieć dostęp do
gotówki. W przypadku klientów firmowych, można
zaoferować atrakcyjne usługi dodatkowe: szybkie
przelewy w oparciu o technologię rozproszonych
rejestrów czy systemy wspomagające zarządzanie
ryzykiem walutowym. Dostawcy usług wymiany
walut powinni rozpoznawać te potrzeby i dostarczać
spersonalizowane rozwiązania, które zapewnią
maksimum korzyści klientom końcowym.

4

Ekosystem usług
i partnerów –
kompletne
doświadczenie
walutowe

Sukces w realizacji powyższych kierunków
rozwoju może być spotęgowany dzięki tworzeniu
ekosystemów usług i partnerów. Klienci zarówno
indywidualni, jaki i firmowi, powinni mieć
zapewnione kompletne doświadczenie walutowe
obejmujące różnorodne sytuacje wymagające
wymiany walut. Tam, gdzie nie jest możliwe
zaoferowanie ich w ramach danej organizacji, należy
zastanowić się na partnerstwem i nawiązaniem
współpracy z podmiotami zewnętrznymi, np.
z zagranicznymi platformami e-commerce, biurami
podróży czy dostawcami systemów finansowo-księgowych dla firm. Organizacje powinny też
wykorzystać możliwości jakie daje dyrektywa
PSD2 oraz rozwijające się międzynarodowe alianse
dotyczące płatności walutowych realizowanych
w czasie rzeczywistym.
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Metody badania
Oszacowanie wartości obrotów na rynku wymiany walut zostało
przygotowane w oparciu o historyczne dane o obrotach w kantorach
stacjonarnych oraz w bankach (NBP), oszacowanie obrotów
w kantorach internetowych (dane publikowane przez spółki) oraz
informacje o działalności fintechów (m.in. dane publikowane przez
spółki, informacje prasowe, badanie Accenture). Do przygotowania
prognozy wykorzystano dane i prognozy makroekonomiczne oraz
kursów walutowych udostępnione przez Oxford Economics.
Porównanie kosztów wymiany zostało opracowane na podstawie
kursów kantorów stacjonarnych, banków oraz niebankowych platform
wymiany walut w Polsce i zagranicą w grudniu 2019. Badanie nie
uwzględnia dodatkowych kosztów wymiany (m.in. wykonanie
przelewu, opłata za prowadzenie rachunku walutowego, opłata
za kartę walutową/wielowalutową). Jako kwotę wymiany przyjęto
1000 euro. Ceny w kantorach stacjonarnych zostały obliczone na
podstawie próby 241 kantorów mieszczących się w 62 miastach
w Polsce. Wartości z tabeli kursów walut oszacowano na podstawie

Autorzy raportu
banków: mBank, ING, PKOBP, Santander, Millenium, BNP Paribas,
Pekao SA. Bankowe kantory internetowe, których ceny zostały
porównane: mBank, ING, PKOBP, Santander, Alior. Niebankowe kantory
internetowe, które wzięto pod uwagę to: walutomat.pl, cinkciarz.pl,
rKantor.pl, internetowykantor.pl.
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Badanie konsumenckie zostało przeprowadzone na zlecenie Accenture
na próbie 1002 Polaków posiadających potrzeby walutowe, w wieku
18+ metodą CAWI (wywiady internetowe) w listopadzie 2019 r.
Badanie firm prowadzących działalność związaną z eksportem
i importem usług lub towarów zostało przeprowadzone z właścicielami
małych i średnich przedsiębiorstw oraz z osobami, które są
w tych firmach odpowiedzialne za wymianę walutową. Realizacja
wywiadów miała miejsce w styczniu 2020 r. Próba badawcza jest
reprezentowana przez 270 małych przedsiębiorstw (zatrudniających do
49 pracowników) oraz 260 średnich przedsiębiorstw (zatrudniających
50–250 pracowników).

Źródła
1.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_799

2.

http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/05/MiesiecznikMakroekonomiczny_4-2020.pdf

3.

https://www.accenture.com/pl-pl/insights/retail/reportconsumers-behavior-poland-2020

4.

https://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/w-marcuplatnosci-blik-iem-wzrosly-o-ponad-200-proc,183179.html

5.

https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/dane-zkart-platniczych-polakow-obraz-kryzysu-w-polsce/nrtr74f

6.

https://www.revolut.com/pl-PL

7.

https://www.cashless.pl/7679-Revolut-milion-klientow-konkurscashless-metal-konto

8.

Oxford Economics

9.

WTO

10. Revolut, dane za sierpień 2019

Witold Korczyński
Analityk z praktyki
Rynków Kapitałowych,
Accenture Polska

11. GUS, Rocznik Statystyczny Handlu zagranicznego

Dziękujemy za wsparcie Joannie Zalewskiej oraz
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