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„THE BANKER” (CZERWIEC 2007)

RR osnąca liczba użytkowników 
telefonów komórkowych na świe-
cie stworzyła nowe bodźce dla 

świata mobilnych płatności. Zawsze kiedy 
trzeba zastanowić się nad funkcjonowa-
niem kanałów dystrybucji produktów 
bankowych, zarządy banków muszą 
pobawić się w matematykę. Do roku 2010 
będzie na świecie 4 miliardy komórek 
– prawie cztery razy więcej niż rachunków 
bankowych. Miliony ludzi na świecie będą 
pracować za granicami swojego kraju 
i zasilać rynek płatności wysyłanych do 
rodziny 800 mld dolarów rocznie. Wiele 
z tych osób nie będzie miało rachunku 
bankowego, podobnie jak ich najbliżsi. 
Jednak mają oni i mieć będą telefony 
komórkowe, a banki, które wykorzystają 
to i zaoferują usługę przekazywania 
pieniędzy tą drogą zarobią fortunę.

WSZECHOBECNA KOMÓRKA
Czy jednak to właśnie banki spiją tę 

śmietankę, czy też delektować się nią 
będą inni, bardziej sprawni gracze?

Nadal jest wiele problemów do prze-
zwyciężenia – choćby bezpieczeństwo 
transakcji czy relacje między bankami 
a firmami telekomunikacyjnymi. Techno-
logia oferuje każdego dnia coraz to nowe 
możliwości, jak np. płacenie za małe 
zakupy czy podróż bez potrzeby kontak-
towania się z bankiem. Dlaczego dzieje 
się to właśnie teraz? Na początku tego 
wieku niepowodzenia usług opartych 
na WAP i nie dość bezpieczne transakcje 
w internecie na chwilę kazały zapomnieć 
o możliwościach tkwiących w komórkach. 
Jednak ich wszechobecność na świecie 
nakazuje na nowo przeanalizować ten 
kanał jako główną, o ile nie jedyną, drogę 
do kontaktów z bankiem. Dziś funkcjo-
nują dwa rodzaje mobilnych płatności: 
pierwszy to płatność na odległość, gdzie 
wykorzystuje się telefon komórkowy przy 
dokonywaniu płatności w internecie. 
W tym przypadku jest on kanałem 
alternatywnym dla peceta. Drugi rodzaj, 
nazywany płatnością przybliżoną, to taki, 
w którym komórka jest wykorzystywana 
jako narzędzie do dokonywania płatności 
w punkcie sprzedaży i zastępuje, dzięki 
tzw. technologii NFC, karty plastikowe.

Pełniąc podwójną funkcję w płat-
nościach na odległość, bez fizycznego 
kontaktu z bankiem, telefon komórkowy 
może odegrać znaczącą rolę w takich 
obszarach, jak przekazy transgraniczne 
i płatności bezpośrednie między osobami, 
a także znaleźć nowe zastosowanie 
– choćby przy kupowaniu biletów. W sy-
stemach transportowych w Londynie, 
Hongkongu czy Nowym Jorku bezkon-
taktowa karta okazała się sukcesem. 
Jeżeli zagraniczni pracownicy w Arabii 

Saudyjskiej czy USA mogliby – przy użyciu 
komórki – zasilać swoimi zarobkami 
rodziny w Pakistanie czy Meksyku, ozna-
czałoby to głębokie zmiany na rosnącym 
rynku przekazów tzw. expatów. Szacuje 
się, że wielkość tego rynku do roku 2008 
osiągnie 345 mld dolarów, nieoficjalne 
przekazy expatów mogą natomiast wy-
nieść nawet 800 mld.

BEZPIECZEŃSTWO, GŁUPCZE!
Komórka nowoczesnym narzędziem 

finansowym dla następnych pokoleń? 
Brzmi nieźle, ale banki i operatorzy na ra-
zie zachowują ostrożność. Zbyt bowiem 
często zapędzano się w ślepy zaułek, po-
szukując „killera” problemów i tracono 
miliony. Tak więc tym razem zaczyna się 
od projektowania modelu współpracy 
między wszystkimi podmiotami, które 
byłyby nią zainteresowane – chodzi 
o zbudowanie wiarygodnych funda-
mentów dla wykorzystywania komórki 
w świecie finansów, w tym – jakże waż-
ne – bezpieczne identyfikowanie klien-
tów. Powinno się na przykład określić 

„usprzętowienie” komórki. Każdy telefon 
zawiera już element bezpieczeństwa 
(kartę SIM), posiada go i wydaje ope-
rator. Czy banki mogą go też używać? 
Jak utrzymałyby one swoją niezależność 
w relacjach z klientami, gdyby zostały 
uzależnione od sprzętu produkowane-
go przez inne przedsiębiorstwo? Czy 
operatorzy będą skłonni udostępniać 
SIM bankom? Czy technologia SIM 
będzie zgodna z wysokimi wymogami 
bezpieczeństwa nakładanymi na banki? 
Czy można tu stosować jeszcze inne 
rozwiązania, takie jak bezpieczne karty 
pamięciowe?

Banki wypracowują teraz odpowiedzi 
na te pytania. A rozwiązanie musi być 
szybkie i tanie. Jak uważa Van Wezel 
z ABN AMRO, konsumenci nie zapłacą 
więcej tylko dlatego, że mogą zrealizować 
płatność ze swojego telefonu komór-
kowego. Podobnie nie ma co liczyć na 
taką gotowość ze strony kupców. Model 
musi być po prostu inny. Van Wezel 
odwołuje się do nowej usługi płatniczej 
w internecie – iDeal, którą wprowadzono 
niedawno w Holandii. Spotkała się ona 
z niesamowitym popytem – pewnie ze 
względu na imponującą mieszankę moż-
liwości dokonywania płatności i atrakcyj-
nego modelu cenowego.

Chociaż płatności dokonywane przez 
telefon komórkowy stają się popularne 
w niektórych rozwijających się gospo-
darkach – jak np. w Kenii czy Filipinach, 
gdzie komórka może być zresztą jedynym 
dostępnym kanałem bankowym – to 
szersze jej wykorzystywanie w usługach 
finansowych wymaga znacznych wysił-
ków i nakładów na rzecz standaryzacji 
technologii i systemów. 

Większe wykorzystywanie telefonów 
komórkowych to jednak większa dostęp-
ność banków. W Afryce Południowej na 
przykład, 20–25 proc. osób, które nigdy 
nie miały rachunku bankowego ma ko-
mórki. Brytyjska organizacja pozarządo-
wa FinMark ocenia, że połowa wszystkich 
rachunków bankowych w Afryce Połu-
dniowej za pięć lat będzie administrowa-
na przez telefony komórkowe. 

Opracowała Jolanta Zombirt

Czas na mobilność
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