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Analiza ekonometryczna wybranych zjawisk na rynku  

kart płatniczych w Polsce 

 

Abstrakt. W artykule przedstawiono procedurę budowy modeli trendu, sezonowości i 

autoregresji dla liczby wyemitowanych kart płatniczych w Polsce, liczby transakcji 

dokonanych przy pomocy kart płatniczych oraz wartości transakcji dokonanych przy użyciu 

kart płatniczych. Dodatkowo zanalizowano przyrosty względne tych zjawisk. Zbadano 

przydatność do prognozowania stworzonych modeli oraz wyznaczono prognozy na rok 2009 

(o ile stworzone modele miały odpowiednie własności prognostyczne). 

Słowa kluczowe: modele trendu, modele sezonowości, modele autoregresji, modele 

struktury, karty kredytowe. 

Wprowadzenie 

Niniejszy artykuł poświęcony jest wybranym zjawiskom na rynku kart płatniczych w Polsce. 

Dane z lat 1999 - 2009 pochodzą z oficjalnej strony internetowej Narodowego Banku 

Polskiego (www.nbp.pl). Dokonano analizy danych bezwzględnych oraz przyrostów 

względnych. Modele ekonometryczne zbudowano na podstawie danych z lat 1999-2008 dla 

danych bezwzględnych, zaś na podstawie obserwacji z lat 2000-2008 dla danych względnych 

(ze względu na metodę obliczeń przyrostów względnych). Dane z 2009 roku posłużą do 

weryfikacji prognoz, a  mianowicie do obliczenia błędów ex post. 

Cel badań 

Celem badań jest opisanie, przy pomocy modelu struktury, wybranych szeregów czasowych 

opisujących zjawiska na rynku kart płatniczych w Polsce oraz wyznaczenie prognoz tych 

zjawisk. 

Plan artykułu jest następujący: Na początku opisano karty płatnicze, ich podział i historię na 

świecie oraz w Polsce. Następnie przedstawiono cały proces konstrukcji modeli 

ekonometrycznych wraz z wyznaczeniem prognoz. 
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Co to jest karta płatnicza? 

Trudno, by w dzisiejszej Polsce znaleźć kogoś, kto nie wie czym jest i do czego służy 

karta płatnicza. Według Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe karta płatnicza 

to „karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniająca do wypłaty 

gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję 

ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonywania wypłaty gotówki lub 

zapłaty z wykorzystaniem kredytu
1
”. W taki sposób ustawodawca definiuje popularny w 

portfelach Polaków „plastik” służący do pobierania pieniędzy z bankomatów oraz 

dokonywania płatności w przeróżnych miejscach.  

Podział kart płatniczych 

Klasyfikacja kart płatniczych według sposobu rozliczania jest następująca
2
: 

- karty kredytowe 

- karty debetowe 

- karty charge 

- karty pre-paid 

Karty kredytowe to takie za pomocą których można dokonać płatności do wysokości 

limitu kredytowego. Więc jeżeli zabraknie środków na koncie można zaciągnąć kredyt na 

warunkach opisanych w umowie z wydawcą karty. Natomiast  karta debetowa pozwala na 

wykonywanie operacji płatniczych tylko do wysokości salda rachunku do niej przypisanego
3
. 

Karta typu charge pozwala za zaciąganie kredytu kupieckiego (więc można się nią 

posługiwać płacąc tylko za towary lub usługi). Rozliczanie się z wydawcą następuje po 

upływie określonego okresu rozliczeniowego. Użytkownik karty otrzymuje wykaz operacji i 

musi uregulować dług. Karty pre-paid znacznie różnią się od poprzednich. Główna różnica 

jest taka, że użytkownik dokonuje przedpłaty za produkt lub usługę, którą dopiero otrzyma. 

Często stosowane jako karty telefoniczne. 

 

                                                             
1
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Rozdz.1 Art. 4 Pkt. 4) 

2 J. Masiota, Elektroniczne instrumenty płatnicze, Bydgoszcz 2003, s. 47 
3  A. Bury , Karty płatnicze w Polsce, Warszawa 2002, s. 25 
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Podział kart płatniczych ze względu na budowę karty (czyli użytą technologię)
4
: 

 - embosowane 

 - wirtualne 

 - elektroniczne 

 magnetyczne 

 mikroprocesorowe 

Karty embosowane mają wyraźnie wytłoczone imię i nazwisko posiadacza oraz numer 

konta. Ich autoryzacja polega na porównaniu wzoru podpisu znajdującego się na karcie z tym, 

który zostawił użytkownik na rachunku. Karty wirtualne opracowane zostały do dokonywania 

płatności bez fizycznej obecności karty. Służą one do płatności w sieci Internet, głównie 

płatności MOTO (ang. Mail Order & Telephone Order), czyli płatności dokonywane za 

pomocą poczty elektronicznej bądź telefonu. Nie można nią płacić w sklepie, ani nie ma 

możliwości pobrania pieniędzy z bankomatu. Karty magnetyczne wykorzystują pasek 

magnetyczny znajdujący się na rewersie karty. Są na nim przechowywane wszelkie potrzebne 

informacje o posiadaczu, wydawcy i autoryzacji karty. Karty z mikroprocesorem, zamiast 

paska magnetycznego jako środka przechowywania danych, używają wbudowanego 

mikroprocesora. Przechowuje on te same informacje, ale dzięki posiadanej mocy 

obliczeniowej mechanizm autoryzacji przebiega beż użycia infrastruktury telekomunikacyjnej 

(koniecznej dla kart magnetycznych). Dlatego karty te są dużo tańsze i prawdopodobnie już 

niedługo wyprą „stare” karty z paskami magnetycznymi. 

Historia kart płatniczych na świecie 

Początki kart płatniczych datuje się nawet na wczesne lata XX wieku. Pierwowzór 

narodził się w Stanach Zjednoczonych, gdzie takie karty były stosowane jako potwierdzenie 

uprawnienia do odbioru zamówionego towaru i zapisania go w poczet kredytu danego klienta. 

W 1914 roku amerykańska firma Western Union wydała pierwszą, wykonaną z metalu kartę, 

która umożliwiała najlepszym klientom płacenie za usługi firmy. Takie karty bardzo 

rozprzestrzeniały się na terenie USA, były wydawane przez domy towarowe, stacje 

benzynowe czy nawet duże domy handlowe. Transakcji można było dokonywać tylko i 

wyłącznie w punktach wydawcy karty. Działo się tak do rozpoczęcia II Wojny Światowej, 

kiedy to korzystanie z nich zostało zabronione.  

                                                             
4 Masiota, Elektroniczne instrumenty płatnicze, Bydgoszcz 2003, s. 51 



E–debiuty – Przestrzeń Akademickiej Pracy Twórczej 

 
 

www.e-debiuty.byd.pl 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

4/21 

 

Po wojnie karty przeżyły swój renesans. W 1950 roku, pewien nowojorski biznesmen 

Frank McNamara wybrał się ze znajomymi do restauracji. Niestety, kiedy otrzymał rachunek, 

okazało się, że zostawił portfel z gotówką w domu. Na szczęście uratowała go żona, która 

miała przy sobie pieniądze, i zapłaciła. Ale McNamara nie chciał już nigdy więcej znaleźć się 

w tak niezręcznej sytuacji dlatego postanowił stworzyć nowy rodzaj kart płatniczych. Jego 

idea była prosta – chciał stworzyć kartę, która mogłaby zastąpić bogatym ludziom gotówkę 

(której mieli przecież dużo, a noszenie większej jej ilości było dość niebezpieczne) i mogła 

być używana w restauracjach, większych sklepach i na stacjach benzynowych. Dlatego już na 

początku roku 1950 wraz z Ralphem Schneiderem i Casey R. Taylor założył firmę Diners 

Club, która miała zająć się wydawaniem takich kart. Pod koniec tego samego roku zostało 

wydanych już 20 000 kart. Każdy posiadacz mógł dokonywać płatności w miejscach, gdzie 

akceptowano kartę, później dostawał zestawienie operacji i w ciągu 60 dni musiał uregulować 

zaległości (była to więc karta typu charge).  

Kolejną instytucją, która zauważyła potencjał nowego produktu, była firma American 

Express, która wcześniej zajmowała się wydawaniem czeków podróżnych. Przed wejściem na 

rynek mieli podpisane umowy z dużą liczbą instytucji, co pozwoliło im na bardzo doby start, 

tak więc do końca 1958 roku wydali 250 tysięcy sztuk, a do końca 1959 aż 600 tysięcy. Firma 

ta jako pierwsza zaczęła używać plastiku do wydawania kart. W tym samym roku swoją 

pierwszą kartę o nazwie BankAmericard wydał w Kaliforni Bank of America (była to 

pierwsza na świecie karta kredytowa). Klient po otrzymaniu rozliczenia transakcji mógł 

dokonać spłaty całości zadłużenia lub spłacić kwotę mniejszą, równą co najmniej wyliczonej 

minimalnej spłacie, by na resztę zaciągnąć kredyt. Jednocześnie karty Diners Club i American 

Express są wydawane i akceptowane w wielu krajach na świecie. W USA można nawet 

zauważyć swego rodzaju modę na karty płatnicze, będące oznaką luksusu i dostatniego życia.  

Na rynku europejskim pojawia się konkurencyjna firma EuroCard, która zaczyna 

wydawać i rozpowszechniać swoje karty na terenie starego kontynentu. W 1970 roku władza 

w BankAmericard zostaje przekazana w ręce reprezentantów zrzeszonych w niej banków. 

Powstaje National BankAmericard Inc. (NBI). Jest to okres, w którym banki włączają swoje, 

dotychczas wydawane niezależnie karty do sieci BankAmericard lub Master Charge.  

W 1970 roku ponad 1400 banków w USA oferuje już karty jednej z tych dwóch 

organizacji. W następnych latach w Stanach Zjednoczonych pojawiają się pierwsze ustawy o 

kartach płatniczych. Wprowadzały one zakaz wysyłania aktywnych kart do klientów, którzy 

nie złożyli na nie zamówienia (taki proceder był wówczas bardzo popularny).  
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W roku 1972 na kartach BankAmercicard pojawia się pasek magnetyczny służący do 

autoryzacji transakcji. Wcześniej autoryzacja trwała dość długo (około 5 min) i polegała na 

rozmowie telefonicznej akceptującego kartę z centrum autoryzacyjnym wydawcy. W 1973 

roku NBI wdrożyła pierwszy system służący do elektronicznej autoryzacji kart BASE I, który 

skrócił czas autoryzacji do około 1 minuty. Już w 1974 roku powstaje modyfikacja tegoż 

systemu -  BASE II, który umożliwia sprzedawcom elektroniczne przesyłanie płatności do 

centrów rozliczeniowych, co znacznie zredukowało ilość formalności związanych z 

akceptacją kart. W 1976 roku BankAmercicard zmienia swoją nazwę na Visa, a w 1979 roku 

MasterCharge decyduje o zmianie nazwy na MasterCard. W 1979 roku zostają wprowadzone 

do użytku pierwsze terminale POS (Point Of Sales). Pozwalają one na dokonywanie szybkiej 

autoryzacji kart, poprzez zeskanowanie paska magnetycznego w czytniku terminala. Dzięki 

temu możliwe było przyspieszenie procesu płatności kartą. Wprowadzony system jest 

stosowany, z niewielkimi usprawnieniami, do dnia dzisiejszego.  

W 1980 roku pojawiają się pierwsze bankomaty, pozwalają one na pobieranie gotówki 

przez całą dobę. Od 1986 roku firma MasterCard rozpoczyna eksperymenty nad 

wykorzystaniem karty mikroprocesorowej w celach płatniczych
5
. W 1991 roku MasterCard 

wraz z Europay wprowadził na rynek pierwszą globalna kartę debetową Maestro. W 1995 

roku Visa i MasterCard stworzyły wspólnie standard kart chipowych EMV. Jego 

wprowadzenie miało zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. W drugiej połowie lat 

90-tych pojawiają się kolejne technologie służące poprawieniu bezpieczeństwa korzystania z 

kart płatniczych, jak np. Visa 3D Secure czy MasterCard SPA. Zwiększenie bezpieczeństwa 

kart staje się priorytetem organizacji płatniczych.  

Na całym świecie przybywa entuzjastów płacenia kartą. Postęp techniki i 

wszechobecnej miniaturyzacji pozwolił na stworzenie kart zawierających mikroprocesor. 

Dzięki nim korzystanie z kart płatniczych staje się coraz bardziej bezpieczne i tańsze w 

obsłudze. 

 

Historia kart płatniczych w Polsce 

Historia kart płatniczych na świecie sięga początków XX wieku. W Polsce tak 

naprawdę elektroniczny pieniądz pojawił się po upadku komunizmu w 1989 roku. Wcześniej 

karty były akceptowane w naszym kraju, ale posługiwali się nimi głównie obcokrajowcy. 

                                                             
5 M. Molski, M. Kubas, Karta elektroniczna - bezpieczny nośnik informacji, Warszawa 2002, s. 16 
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Dlatego socjalistyczne władze były zmuszone do stworzenia odpowiednich do tego 

warunków. Dlatego Biuro Podróży Orbis musiało wprowadzić sieć akceptacji kart 

płatniczych. Orbis utworzył w tym celu Dział do spraw Legitymacji Kredytowych (tak kiedyś 

nazywano karty płatnicze). Od 1969 roku akceptowane były karty Diners Club, od 1971 

American Express, od 1974 AmeriCard, a od 1975 MasterCharge. Karty były akceptowane w 

około 500 punktach (głownie w hotelach i restauracjach, gdzie pojawiali się zagraniczni 

turyści). Akceptowano je również w sklepach sieci Pewex, Batona, Cepelia i Desa.  

W latach 80-tych bank Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao S.A.) wprowadził w III 

oddziale w Warszawie karty identyfikacyjne oraz udostępnił dla swoich klientów pierwszy w 

Polsce bankomat. W 1990 roku Visa zaczyna podpisywać pierwsze umowy z polskimi 

bankami, przyznające im prawo emisji kart kredytowych z logiem tej firmy. Były to: Bank 

Inicjatyw Gospodarczych S.A., Bank Pekao S.A., PKO BP, Bank Śląski S.A., Kredyt Bank 

S.A. i Bank Przemysłowo-Handlowy S.A., ale niestety żaden z nich nie zdecydował się  na 

wydawanie kart. Dopiero w 1991 r. Bank Pekao SA wydał kartę dla klientów 

indywidualnych. Była to karta bankomatowa połączona z rachunkiem oszczędnościowym 

posiadacza
6
.  

W grudniu 1990 roku ze struktur Orbisu wyłączono specjalny dział zajmujący się 

akceptacją kart, tworząc tym samym firmę PolCard. Jej udziałowcami stał się Orbis wraz z 

Bankiem Inicjatyw Gospodarczych S.A. W kolejnym roku BIG S.A. wydał pierwszą na 

polskim rynku kartę Visa. Była to, przeznaczona dla firm, karta Visa Bussiness. Kolejne 

banki zaczęły wydawanie kart, jednak akceptowalnych jedynie w ich własnej sieci 

bankomatów.  

W 1999 roku polskie banki przystąpiły do pilotażowego programu kart chipowych 

Visa Smart, a w czerwcu 2003 roku Kredyt Bank rozpoczął wydawanie pierwszych 

chipowych kart kredytowych. Pod koniec 2002 roku w portfelach Polaków znajdowało się 

niecałe 17 milionów plastikowych kart płatniczych.  

Dnia 12 września 2002 roku podpisano Ustawę o elektronicznych instrumentach 

płatniczych, która wchodziła w życie rok później. Regulowała ona najważniejsze zagadnienia 

dotyczące kart, m.in. prawa i obowiązki posiadacza karty oraz kwestie bezpieczeństwa.  

                                                             
6 A. Tochmański, Rynek kart płatniczych w Polsce, Warszawa 2003,s. 6 
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Analiza danych 

  

Wykres 1 Wykres liczby wyemitowanych kart płatniczych w 
Polsce w latach 1999-2008 [w tys. szt.] 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wykres 2 Wykres przyrostów względnych liczby 
wyemitowanych kart płatniczych w Polsce w latach  2000-

2008  
Źródło: Opracowanie własne. 

 
 

Wykres 3 Wykres liczby transakcji dokonanych przy 

pomocy kart płatniczych w Polsce w latach 1999-2008 

[w tys.]  

Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 4 Wykres przyrostów względnych liczby transakcji 

dokonanych przy pomocy kart płatniczych w Polsce w latach 

2000-2008  

Źródło: Opracowanie własne 

  

Wykres 5 Wykres wartości transakcji dokonanych przy 

pomocy kart płatniczych w Polsce w latach 1999-2008 

Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 6 Wykres przyrostów względnych wartości 

transakcji dokonanych przy pomocy kart płatniczych w 

Polsce w latach 2000-2008  

Źródło: Opracowanie własne 
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Na wykresach 1-6 umieszczono wybrane szeregi czasowe. Przyrosty obliczono według 

wzoru: 

 

. 

 

Wzór ten wynika z kwartalnej charakterystyki obserwacji. Porównujemy obecny kwartał do 

kwartału w roku ubiegłym. Pozwala nam to ocenić tempo wzrostu danego procesu. Dzięki 

temu można oceniać dynamikę i rozwój poszczególnych zjawisk. 

 Budowa modeli ekonometrycznych poszczególnych zjawisk na rynku kart płatniczych 

Modele trendowo-sezonowo-autoregresyjne zostały zbudowane dla każdego z  

procesów . Do estymacji modeli struktury użyto programu Gretl. 

 

Zbadane zostaną: rząd trendu, istotność wahań sezonowych oraz rząd autoregresji. 

 

Oznaczenia zmiennych są następujące: 

X1t – liczba wyemitowanych kart płatniczych w Polsce w latach 1999-2008 

X1t* - przyrosty względne liczby wyemitowanych kart płatniczych w Polsce w   

latach 2000-2008 

X2t - liczba transakcji dokonanych przy pomocy kart płatniczych w latach 1999-2008 

X2t*- przyrosty względne liczby transakcji dokonanych przy pomocy kart  

płatniczych w latach 2000-2008 

X3t - wartość transakcji dokonanych przy pomocy kart płatniczych w latach  

1999-2008 

X3t* - przyrosty względne wartości transakcji dokonanych przy pomocy kart  

płatniczych w latach 2000-2008 

 

 Ustalanie stopnia trendu 

Zestawienie wyników zawiera tabela 1: 
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Tabela 1 Wyniki estymacji modeli trendu 
Źródło: Opracowanie własne. 

zm r const. t (p-value) t t (p-value) t2 t (p-value) t3 t (p-value) t4 t (p-value) a5 t (p-value) F FKR S(u) V(u) R2 

X1t 1 5875,560 12,560 (0,000) 554,574 27,890 (0,000)                             1451,611 8,418 95,34 

  2 6971,800 10,030 (0,000) 397,969 5,089 (0,000) 3,820 2,065 (0,046)                   1,086 1,664 1393,020 8,078 95,82 

X1t* 1 0,375 6,579 (0,000) -0,010 -3,583 (0,001)                             0,167 85,034 27,41 

  2 0,651 10,120 (0,000) -0,053 -6,639 (0,000) 0,001 5,608 (0,000)                   1,895 1,725 0,121 61,765 62,83 

  3 0,918 14,770 (0,000) -0,134 -9,362 (0,000) 0,007 7,363 (0,000) -0,0001 -6,127 (0,000)             2,107 1,689 0,084 42,549 82,89 

  4 0,971 11,660 (0,000) -0,160 -5,289 (0,000) 0,010 2,947 (0,000) -0,0002 -1,699 (0,099) 0,000002 0,966 (0,341)       1,002 1,752 0,084 42,593 83,39 

X2t 1 14811,900 3,724 (0,001) 7207,550 42,630 (0,000)                             12343,680 7,593 97,95 

  2 37444,900 9,593 (0,000) 3974,260 9,052 (0,000) 78,861 7,594 (0,000)                   2,491 1,664 7820,717 4,811 99,20 

  3 23716,100 5,335 (0,000) 7760,690 8,368 (0,000) -149,193 2,857 (0,007) 3,708 4,426 (0,000)             1,503 1,689 6380,240 3,925 99,48 

X2t* 1 0,530 10,070 (0,000) -0,014 -5,604 (0,000)                             0,155 56,689 48,01 

  2 0,808 14,930 (0,000) -0,058 -8,559 (0,000) 0,001 6,697 (0,000)                   2,290 1,725 0,102 37,464 77,96 

  3 1,091 36,990 (0,000) -0,144 -21,100 (0,000) 0,007 16,280 (0,000) -0,00010 -13,670 (0,000)             6,634 1,689 0,040 14,545 96,78 

  4 1,178 36,390 (0,000) -0,186 -15,780 (0,000) 0,012 9,356 (0,000) -0,00031 -6,052 (0,000) 0,000003 4,067 (0,000)       1,486 1,752 0,033 11,934 97,90 

X3t 1 1882,730 1,738 (0,090) 1809,100 39,290 (0,000)                             3361,633 8,626 97,60 

  2 8004,630 7,452 (0,000) 934,544 7,735 (0,000) 21,331 7,464 (0,000)                   2,440 1,664 2152,232 5,523 99,04 

  3 4185,410 3,442 (0,000) 1987,890 7,836 (0,000) -42,112 2,948 (0,000) 1,032 4,501 (0,000)             1,521 1,689 1745,334 4,479 99,38 

X3t* 1 0,588 9,570 (0,000) -0,016 -5,449 (0,000)   

 

    

 

    

 

    

 

      0,180 60,961 46,62 

  2 0,913 14,580 (0,000) -0,067 -8,605 (0,000) 0,001 6,787 (0,000)                   1,815 1,725 0,118 39,976 77,72 

  3 1,227 29,630 (0,000) -0,162 -16,990 (0,000) 0,008 12,980 (0,000) -0,0001 -10,800 (0,000)             4,503 1,689 0,056 18,839 95,20 

  4 1,393 40,830 (0,000) -0,242 -19,540 (0,000) 0,017 12,820 (0,000) -0,0005 -9,380 (0,000) 0,000005 7,312 (0,000)       2,640 1,752 0,034 11,596 98,23 

  5 1,484 39,610 (0,000) -0,304 -15,620 (0,000) 0,028 8,949 (0,000) -0,0013 -6,047 (0,000) 0,000029 4,575 (0,000) -0,00000025 -3,752 (0,000) 1,422 1,767 0,029 9,724 98,80 



E–debiuty – Przestrzeń Akademickiej Pracy Twórczej 

 
 

www.e-debiuty.byd.pl 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

10/21 

 

 Na podstawie tabeli 1 można zauważyć, że: 

- trend liniowy występuje w modelu dla liczby wyemitowanych kart płatniczych (X1t), 

- trend kwadratowy występuje w modelach dla liczby (X2t) i wartości (X3t)  transakcji 

kartowych oraz w modelu dla, 

- trend stopnia trzeciego występuje w modelu dla przyrostów względnych liczby 

wyemitowanych kart (X1t*) oraz w modelu dla przyrostów względnych liczby transakcji 

dokonanych przy użyciu kart płatniczych (X2t*), 

- trend stopnia czwartego występuje w modelu dla przyrostów względnych wartości transakcji 

dokonanych przy pomocy kart płatniczych (X3t*).  

 

Badanie występowania sezonowości 

 Z założenia wahania sezonowe nie występują w procesach X1t* (przyrosty względne 

liczby wyemitowanych w Polsce kart), X2t* (przyrosty względne liczby dokonanych przy 

użyciu kart płatności), X3t* (przyrosty względnych wartości płatności dokonanych przy 

pomocy kart płatniczych), ponieważ obliczanie tempa wzrostu je eliminuje. Zestawienie 

wyników zawiera  tabela 2: 

 

Tabela 2 Wyniki estymacji modeli trendu i sezonowości 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
zm X1t X2t X3t 

  wart. t (p-value) wart. t (p-value) wart. t (p-value) 

const. 5910,390 12,210 (0,000) 37892,500 10,690 (0,000) 8232,220 10,170 (0,000) 

t  552,875 26,850 (0,000) 3947,960 9,910 (0,000) 922,200 10,140 (0,000) 

t2        79,026 8,389 (0,000) 21,377 9,940 (0,000) 

Q1t*  -250,721 -0,610 (0,546) -6234,520 8,389 (0,000) -2459,320 -5,529 (0,000) 

Q2t*  -85,911 -0,210 (0,835) 3603,610 1,854 (0,072) 499,252 1,125 (0,268) 

Q3t*  18,492 0,045 (0,964) 1094,990 0,564 (0,577) 805,538 1,816 (0,078) 

S(u) 1496,377 7093,837 1619,535 

V(u) 8,678 4,364 4,156 

R2 95,440 99,930 99,500 

 

      
Badając wyniki tabeli 2 można zauważyć, że sezonowość nie występuje w procesie X1t 

ponieważ żaden spośród parametrów stojących przy zmiennych sezonowych Q1t*, Q2t* i Q3t* nie jest 

istotny statystycznie (tzn. p-value > 0,05).  

 Występowanie sezonowości stwierdzono zaś w procesach X2t oraz X3t. W obu tych 

procesach istotnie statystycznie są parametry d1 stojące przy zmiennej Q1t*. 
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Ustalenie rzędu autoregresji 

 W celu ustalenia rzędu autoregresji obliczono wartości PACF (współczynniki 

autokorelacji cząstkowej) dla reszt z odpowiednich modeli trendu i sezonowości. 

Współczynniki te prezentuje tabela 4: 

 

Tabela 4 Wartości PACF 
Źródło: Opracowanie własne 

 

PACF 

Opóźnienie X1t X1t* X2t X2t* X3t X3t* 

1 0,868 0,693 0,629 0,395 0,514 0,101 

2 -0,101 -0,282 0,215 0,289 0,209 0,164 

3 -0,252 -0,521 0,063 0,091 0,016 0,170 

4 -0,048 -0,282 -0,193 -0,338 0,098 -0,389 

5 -0,117 0,370 -0,208 -0,012 -0,254 -0,245 

6 -0,105 -0,199 -0,090 -0,313 -0,111 -0,014 

7 -0,034 -0,117 -0,210 -0,151 -0,139 -0,238 

8 -0,154   -0,004   0,057   

Wart. Kryt 0,310 0,327 0,310 0,327 0,310 0,327 

 

 Stosując metodę „od góry do dołu” i porównując kolejne wartości PACF z wartością 

krytyczną możemy stwierdzić, że rząd autoregresji dla procesów X1t, X2t oraz X3t jest równy 

1, ponieważ we wszystkich trzech procesach wartość PACF tylko dla pierwszego opóźnienia 

jest większa od wartości krytycznej równej 0,310 (kolejno 0,868; 0,629; 0,514). Dla zmiennej 

X1t* ustalono rząd autoregresji równy 5, ponieważ wartość PACF dla tego opóźnienia jest 

większa od wartości krytycznej(|-0,370|>0,327). Występowanie składnika autoregresyjnego w 

modelu dla procesu X2t* oraz jego rząd równy 4 stwierdzono, gdyż dla czwartego opóźnienia 

wartość współczynnika autokorelacji cząstkowej(|-0,338|) jest większa od wartości krytycznej 

(0,327). Rząd autokorelacji dla procesu X3t* to również 4, ponieważ wartość PACF 

czwartego opóźnienia jest większa od wartości krytycznej. 

  

Wynik oszacowania modeli trendu, sezonowości i autoregresji przedstawia tabela 5: 
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Tabela 5 Wyniki estymacji modeli trendu, sezonowości i autoregresji 
Źródło: Opracowanie własne 

zm X1t X1t* X2t X2t* X3t X3t* 

  wart. t (p-value) wart. t (p-value) wart. t (p-value) wart. t (p-value) wart. t (p-value) wart. t (p-value) 

const. 1004,780 2,376 (0,023) 0,793 2,182 (0,040) 18745,300 3,451 (0,002) 0,321 0,956 (0,348) 4830,910 3,587 (0,001) 1,049 1,680 (0,106) 

t 41,287 1,081 (0,287) -0,108 -2,253 (0,035) 1328,110 2,192 (0,036) -0,037 -0,891 (0,382) 431,124 2,726 (0,010) -0,155 -1,496 (0,148) 

t2        0,005 2,336 (0,029) 34,004 2,626 (0,013) 0,002 0,979 (0,338) 11,161 2,979 (0,006) 0,010 1,418 (0,170) 

t3       -0,0001 -2,378 (0,027)       0,000 -1,068 (0,296)       -0,0003 -1,320 (0,200) 

t4                               0,000002 1,204 (0,241) 

Q1*              -6431,490 -4,078 (0,000)       -2926,020 -6,691 (0,000)       

Q2*              7249,870 4,225 (0,000)       1719,550 3,221 (0,003)       

Q3*              -1431,870 -0,906 (0,372)       505,988 1,280 (0,210)       

Xt-1 0,928 13,580 (0,000) 0,619 2,863 (0,009) 0,631 4,769 (0,000) 0,347 2,005 (0,056) 0,515 3,450 (0,002) 0,218 1,234 (0,230) 

Xt-2       0,329 1,455 (0,160)       0,347 1,93 (0,066)       0,211 1,248 (0,225) 

Xt-3       -0,262 -1,168 (0,255)       0,221 1,15 (0,262)       0,101 0,665 (0,512) 

Xt-4       -0,473 -2,160 (0,042)       -0,348 -1,885 (0,072)       -0,340 -2,023 (0,055) 

Xt-5       0,132 0,648 (0,524)                         

S(u) 590,239 0,043 5466,921 0,031 1409,806 0,024 

V(u) 3,360 30,739 3,293 14,817 3,540 11,169 

R2 99,20 87,70 99,64 91,19 99,62 93,07 
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 Analizując tabelę 5 można zauważyć, że niektóre modele zawierają nieistotne 

parametry. W modelu dla zmiennej X1t (liczba wyemitowanych w Polsce kart płatniczych) 

nieistotny statystycznie jest parametr  stojący przy zmiennej czasowej t (p = 0,287 > 0,05). 

Mimo braku istotności tego parametru zdecydowano się nie usuwać go, ponieważ jego 

usunięcie spowodowałoby niestacjonarność autoregresji. W modelu dla zmiennej X2t (liczba 

dokonanych za pomocą kart płatności) i X3t (wartość płatności dokonanych przy pomocy kart) 

wszystkie parametry są statystycznie istotne, oprócz parametru stojącego przy zmiennej 

sezonowej Q3t*, którego się nie usuwa ponieważ pozostałe dwa są istotne. W modelach dla 

zmiennych X1t* (przyrosty względne liczby wyemitowanych w Polsce kart), X2t* (przyrosty 

względne liczby dokonanych przy użyciu kart płatności), X3t* (przyrosty względnych 

wartości płatności dokonanych przy pomocy kart płatniczych) można zauważyć, że prawie 

wszystkie parametry strukturalne (trendu i autoregresji) nie są istotne statystycznie (p > 0,05). 

Dlatego oszacowano dla każdej zmiennej dwa modele dodatkowe: pierwszy tylko ze 

składnikiem trendu, drugi zaś tylko z autoregresją. We wszystkich modelach postanowiono 

usunąć składnik trendu na rzecz modelu autoregresyjnego, ponieważ taka struktura pozwala 

na uzyskanie modeli o lepszej jakości. Modele po poprawkach prezentuje tabela 6. 

 

W modelach dla zmiennych X1t* (przyrosty względne liczby wyemitowanych kart w Polsce) 

oraz X2t* (przyrosty względne liczby dokonanych transakcji przy użyciu kart płatniczych) 

parametry przy najdalszych opóźnieniach są istotne, więc nie usuwa się wcześniejszych 

opóźnień. Natomiast w modelu dla zmiennej X3t*, postanowiono przyjąć poziom α=10% i 

parametry uznać za istotne. 
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Tabela 6 Wyniki estymacji modeli trendu, sezonowości i autoregresji z uwzględnieniem poprawek 

Źródło: Opracowanie własne 
 

zm X1t X1t* X2t X2t* X3t X3t* 

  wart. t (p-value) wart. t (p-value) wart. t (p-value) wart. t (p-value) wart. t (p-value) wart. t (p-value) 

const. 1004,780 2,376 (0,023) 0,025 1,740 (0,094) 18745,300 3,451 (0,002) 0,042 3,174 (0,004) 4830,910 3,587 (0,001) 0,068 4,026 (0,000) 

t  41,287 1,081 (0,287)       1328,110 2,192 (0,036)       431,124 2,726 (0,010)       

t2              34,004 2,626 (0,013)       11,161 2,979 (0,006)       

t3                                     

t4                                     

Q1*              -6431,490 -4,078 (0,000)       -2926,020 -6,691 (0,000)       

Q2*              7249,870 4,225 (0,000)       1719,550 3,221 (0,003)       

Q3*              -1431,870 -0,906 (0,372)       505,988 1,280 (0,210)       

Xt-1 0,928 13,580 (0,000) 0,940 5,515 (0,000) 0,631 4,769 (0,000) 0,457 3,065 (0,005) 0,515 3,450 (0,002) 0,283 1,616 (0,118) 

Xt-2       0,303 1,258 (0,220)       0,362 2,059 (0,049)       0,277 1,682 (0,104) 

Xt-3       -0,403 -1,801 (0,084)       0,274 1,490 (0,148)       0,251 1,836 (0,077) 

Xt-4       -0,457 -1,959 (0,061)       -0,336 -2,558 (0,017)       -0,186 -1,691 (0,102) 

Xt-5       0,394 2,973 (0,006)                         

S(u) 590,239 0,046 5466,921 0,031 1409,806 0,025 

V(u) 3,360 32,875 3,293 14,843 3,540 11,610 

R2 99,20 84,01 99,64 90,06 99,62 91,22 
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Badanie stopnia dopasowania modelu do danych empirycznych 

Jako wartość krytyczną  przyjęto 80%. Wszystkie modele cechują się bardzo 

wysokim stopniem dopasowania do danych empirycznych, ponieważ wszystkie posiadają 

dopasowanie większe od wartości granicznej.  

Wartość graniczną  przyjęto na poziomie 15%, więc tylko model dla procesu X2t 

(liczba transakcji dokonanych przy użyciu kart płatniczych) wartość współczynnika 

zmienności losowej jest większy. W pozostałych modelach współczynnik zmienności losowej 

nie przekracza wartości granicznej. Podsumowując, stworzone modele mają dość wysokie 

dopasowanie do danych empirycznych.      

 

Badanie przydatności modeli do prognozowania 

Aby stwierdzić, czy dany model posiada własności prognostyczne, należy sprawdzić, 

czy: 

a) wariancja resztowa jest homoscedastyczna, 

b) parametry strukturalne są stabilne i istotne, 

c) rozkład reszt jest normalny, 

d) zależność jest liniowa, 

e) występuje korelacja składnika losowego. 

 

Na podstawie tabeli 7 możemy zauważyć, że tylko model dla zmiennej X3t ma 

heteroscedastyczną wariancję (LM = 32,258 > Wart. Kryt = 31,410). Pozostałe modele 

posiadają jednorodną wariancję. Ponadto tylko procesy X2t* (przyrosty względne liczby 

płatności dokonanych przy pomocy kart płatniczych) i X3t* (tempa wzrostu wartości 

transakcji dokonanych za pomocą kart) posiadają stabilne parametry strukturalne (F < FKR). 

W pozostałych przypadkach niestabilność może wynikać z załamania o którym mowa w 

rozdziale 3.2. Normalny rozkład reszt posiada tylko model stworzony dla liczby transakcji 

dokonanych przy pomocy kart płatniczych (X2t) (3,680 < 5,991, p-value = 0,159 > 0,05). 

Liniową postać zależności stwierdzono tylko dla procesów X2t* i X3t* (p-value > 0,05).  
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Tabela 7 Wyniki poszczególnych testów dla modeli trendowo-sezonowo-autoregresyjnych 
Źródło: Opracowanie własne 

test X1t  X1t*  X2t  X2t*  X3t  X3t*  

  liczba wyemitowanych w 

Polsce kart płatniczych 

przyrosty względne dla 

zmiennej X1 

liczba transakcji 

dokonywanych za 

pośrednictwem kart 

płatniczych w Polsce 

przyrosty względne dla 

zmiennej X2 

wartość transakcji 

dokonywanych za 

pośrednictwem kart 

płatniczych w Polsce 

przyrosty względne dla 

zmiennej X3   stat. (p-value) wart. 

kryt 

stat. (p-value) wart. 

kryt 

stat. (p-value) wart. 

kryt 

stat. (p-value) wart. 

kryt 

stat. (p-value) wart. 

kryt 

stat. (p-value) wart. 

kryt Homoscedastyczność 8,183 (0,146) 11,071 28,601 (0,096) 31,410 26,683 (0,144) 31,410 10,984 (0,687) 23,685 32,258 (0,041) 31,410 7,976 (0,891) 23,685 

Stabilność parametrów 

strukturalnych  

5,773 (0,003) 2,892 3,597 (0,015) 2,628 5,053 (0,001) 2,405 0,534 (0,748) 2,661 7,092 (0,000) 2,405 2,522 (0,060) 2,661 

Normalność rozkładu reszt  45,932 (0,000) 5,991 15,236 (0,000) 5,990 3,680 (0,159) 5,991 8,920 (0,012) 5,991 10,747 (0,005) 5,991 6,614 (0,037) 5,991 

Liniowość zależności 13,083 (0,001) 5,991 15,540 (0,008) 11,071 17,755 (0,007) 12,592 8,653 (0,070) 9,488 22,559 (0,001) 12,592 5,867 (0,209) 9,488 

 

 
Tabela 8 Wartości PACF dla modeli trendowo-sezonowo-autoregresyjnych 
Źródło: Opracowanie własne 

Opóźnienie X1t X1t* X2t X2t* X3t X3t* 

1 0,229 0,008 -0,240 0,039 -0,178 0,046 

2 0,362 -0,012 0,005 -0,120 0,085 0,140 

3 -0,057 0,086 0,213 0,004 0,029 -0,160 

4 -0,062 -0,216 0,146 -0,316 0,278 -0,310 

5 -0,033 0,069 -0,126 0,002 -0,060 -0,135 

6 -0,049 0,146 -0,036 -0,047 -0,081 0,007 

7 0,065 0,119 -0,230 0,098 -0,210 -0,114 

8 -0,053   -0,051   0,053   

Wart. Kryt. 0,310 0,327 0,310 0,327 0,310 0,327 
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Autokorelację badano przy pomocy testu PACF. W prawie wszystkich modelach nie 

stwierdzono autokorelacji składnika losowego. Wyjątkiem jest model dla liczby 

wyemitowanych kart płatniczych w Polsce (X1t), w którym stwierdzono autokorelację rzędu 

2, ponieważ współczynnik PACF dla drugiego opóźnienia jest większy od wartości 

krytycznej (0,362 > 0,310). Dlatego postanowiono stworzyć nowy model (X12t) dla tego 

procesu, który uwzględnia dodatkowe dwa opóźnienia. Po estymacji tego modelu okazało się, 

że parametr stojący przy zmiennej czasowej t jest nieistotny statystycznie. Po jego usunięciu 

pozostałe parametry były istotne. Model ten ma następującą strukturę:  

 

Tabela 9 Wyniki estymacji modelu autoregresji dla X12t (po korekcie) 

Źródło: Opracowanie własne 

  X12t 

  wsp. t-Studenta p-value 

const 225,576 0,726 0,473 

Xt-1 1,120 6,897 0,000 

Xt-2 0,248 0,991 0,329 

Xt-3 -0,362 -2,243 0,032 

S(u) 562,105 
V(u) 3,094 

R
2
 99,19 

 

Zweryfikowano także przydatność stworzonego modelu do prognozowania. Testy 

wykazały homoscedastyczność wariancji, liniowość zależności, brak autokorelacji oraz 

niestabilność parametrów i to, że rozkład składnika losowego nie jest rozkładem normalnym. 

Powyższe wnioski można przedstawić w postaci tabelarycznej: 

 
Tabela 10 Podsumowanie wyników poszczególnych testów  
Źródło: Opracowanie własne 

  X1t X12t X1t* X2t X2t* X3t X3t* 

Homoscedastyczność + + + + + - + 

Stabilność parametrów strukturalnych  - - - - + - + 

Normalność rozkładu reszt  - - - + - - - 

Liniowość zależności - + - - + - + 

Autokorelacja 2 0 0 0 0 0 0 

(+ gdy dane zjawisko występuje, - gdy jego brak) 

Analizując tabelę 10 można szybko zauważyć, że modele nie posiadają idealnych 

własności prognostycznych. Jednakże modele dla procesów X2t* i X3t* (kolejno: przyrosty 

względne liczby dokonanych transakcji przy pomocy kart płatniczych i przyrosty względne 

wartości transakcji dokonanych przy użyciu kart płatniczych) mają najlepsze właściwości 

(mimo tego, że rozkład składnika losowego w tych modelach nie jest rozkładem normalnym), 

zaś modele o najniższej jakości opisują przyrosty względne liczby wyemitowanych kart 



E–debiuty – Przestrzeń Akademickiej Pracy Twórczej 

 

www.e-debiuty.byd.pl 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 18/21 

 
2021 

płatniczych (zm. X1t*) oraz wartość transakcji dokonanych przy pomocy kart płatniczych 

(zm. X3t). 

 

Prognozowanie na podstawie oszacowanych modeli 

 Ze względu na opisane w wcześniej własności poszczególnych modeli, do 

prognozowania zostały dopuszczone modele dla przyrostów względnych liczby transakcji 

dokonanych przy użyciu kart płatniczych w Polsce (X2t*) i przyrostów względnych wartości 

transakcji dokonanych przy pomocy kart płatniczych w Polsce (X3t*).  

 

Wykres 7 Prognozy dla przyrostów względnych liczby transakcji dokonanych przy użyciu kart  

          płatniczych na  rok 2009  

Źródło: Opracowanie własne 

 
Wykres 8 Prognozy dla przyrostów względnych wartości transakcji dokonanych przy użyciu kart  

          płatniczych na  rok 2009  

Źródło: Opracowanie własne 



E–debiuty – Przestrzeń Akademickiej Pracy Twórczej 

 

www.e-debiuty.byd.pl 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 19/21 

 
2021 

 

 

Tabela 11 Prognozy oraz błędy prognoz dla wybranych procesów 

Źródło: Opracowanie własne 

Zm. Okres 
     

X2t* Q1 0,133 0,031 23,104 0,137 0,004 

Q2 0,114 0,034 29,557 0,121 0,006 

Q3 0,148 0,038 25,737 0,143 -0,005 

Q4 0,144 0,044 30,265 0,127 -0,017 

X3t* Q1 0,169 0,025 15,050 0,116 -0,053 

Q2 0,158 0,026 16,701 0,085 -0,073 

Q3 0,159 0,028 17,519 0,081 -0,078 

Q4 0,177 0,030 16,902 0,067 -0,110 

  

Wartość krytyczną  przyjęto na poziomie 15%. Wszystkie prognozy dla pierwszej zmiennej 

są niedopuszczalne ( ). Prognozy mówią, że wartości temp wzrostu liczby transakcji 

dokonywanych przy pomocy kart (X2t*) na kolejne kwartały 2009 roku są następujące: 13,3%; 11,4%; 

14,8% i 14,4%. Znaczy to tyle, że tempo wzrostu liczby transakcji kartowych będzie wynosić około 

11,4% - 14,8%.  

Analizując błędy ex post, można zauważyć, że prognozy na ostatnie dwa kwartały 2009 roku 

są przeszacowane o 0,004% i 0,006% (czyli zawyżają rzeczywistą wartość tego zjawiska), natomiast 

prognozy na pierwsze dwa kwartały są niedoszacowane o 0,005% i 0,017%. Względnego błędu ex 

post dla temp wzrostu nie można obliczyć, ze względu na to, że tempa są podane w procentach.  

Kierunek prognoz wydaje się być właściwy. Na podstawie historii tego zjawiska można było 

się spodziewać, że tempo wzrostu liczby transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych będzie 

wahać się między 10 a 15%. Można sądzić, że zjawisko to zaczyna się stabilizować. 

Wszystkie prognozy dla drugiego zjawiska, czyli przyrostów względnych wartości 

dokonywanych przy pomoc kart płatności (X3t*), także są niedopuszczalne. Prognozy dla wartości 

temp wzrostu wartości dokonywanych przy pomocy kart transakcji (X3t*) na kolejne kwartały 2009 

roku są następujące: 16,9%; 15,8%; 15,9% i 17,7%. Znaczy to tyle, że tempo wzrostu wartości 

transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych będzie wynosić około 15,8% - 17,7%. 

Prognozy są  przeszacowane o: 0,053% dla pierwszego kwartału; 0,073% dla drugiego kwartału; 

0,078% dla trzeciego kwartału i 0,110% dla kwartału czwartego. Dla tego zjawiska, ze względy na 

wartości wyrażone w procentach, także nie można obliczyć względnego błędu ex post. 

Prognozowane tempo wzrostu wartości transakcji dokonywanych przy pomocy kart 

płatniczych w Polsce przyjmuje zupełnie inny kierunek niż realizacja tego procesu. Rozbieżności 
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pomiędzy wartościami teoretycznymi a wartościami empirycznymi da się zauważyć już pod koniec 

2008 roku, więc trudno się dziwić, że prognozy są rozbieżne z rzeczywistością. 

Zakończenie 

 Przeprowadzone badanie wykazało, że modele struktury okazały się być 

niedostatecznie dobre by poprawnie prognozować wielkości związane z rynkiem kart 

płatniczych w Polsce. Do prognozowania nadawały się tylko dwa modele – opisujące tempa 

wzrostu liczby dokonanych transakcji kartowych oraz tempa wzrostu wartości transakcji 

dokonywanych przy pomocy kart płatniczych. Chociaż i tak modele te nie są idealne. 

Wszystkie prognozy są niedopuszczalne. Słabe własności prognostyczne pozostałych modeli 

wynikają zapewne z faktu, iż wprowadzenie w życie Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o 

elektronicznych instrumentach płatniczych w trzecim kwartale 2003 spowodowało załamanie 

na rynku. Możliwe, że badanie przyniosłoby inne, dużo lepsze wyniki, gdyby analizować 

wszystkie te procesy od tego momentu. Jednak dane historyczne pokazują, że jest to cały czas 

proces stabilizujący się, więc można wysnuć wniosek, że jest to główna przyczyna 

niedoskonałości przedstawionych modeli ekonometrycznych. Dlatego też modele te nie 

posiadały odpowiednich  właściwości do prognozowania. 

Przez to, że tempa wzrostu są wyrażone w procentach, nie można zweryfikować, czy 

stworzone modele ekonometryczne generują trafne prognozy. Jednakże, da się zauważyć, że 

model dla przyrostów względnych dokonanych transakcji przy pomocy kart płatniczych 

(X2t*) prognozuje dużo lepiej niż model dla przyrostów względnych wartości transakcji 

dokonanych przy użyciu kart płatniczych (X3t*). Najwyraźniej na tendencję rozwoju rynku 

kart płatniczych w Polsce ma wpływ dużo innych czynników. Przede wszystkim kryzys 

finansowy, przez który bankowcy zaczęli dużo ostrożniej wydawać karty kredytowe, co 

znacznie wpłynęło na wszystkie opisywane w tym artykule zjawiska; ale także sytuacja na 

rynkach zagranicznych i aktualna oferta banków. Możliwe, że wraz z napływem nowych 

danych statystycznych, stworzenie modeli o wysokich właściwościach prognostycznych 

będzie wykonalne. 
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