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Wprowadzenie

karta płatnicza jest kartą identyfikującą wydawcę (najczęściej bank) i upo-
ważnionego posiadacza (klienta) do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty1. 
według sposobu rozliczania transakcji karty dzieli się na: debetowe, kredytowe 
i obciążeniowe (charge)2. Niekiedy dodaje się jeszcze czwartą kategorię – karty 
wstępnie opłacone (przedpłacone)3.

celem artykułu jest zbadanie, za pomocą analizy regresji, w jaki sposób ilość 
transakcji przeprowadzanych danym typem kart wpływa na ich wartość. Badanie 
wpływu ilości kart na ilość przeprowadzanych nimi transakcji lub ich wartość 
mogłoby nie być zasadne, gdyż nie wszystkie wydane karty są użytkowane przez 
ich posiadaczy do dokonywania płatności.

* dr inż., akademia Morska w Gdyni.
1 ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. Dz. u. 

2002 r. nr 169, poz. 1385, z późn. zm., art. 7, pkt 7.
2 a. Borcuch, Bankowość	elektroniczna	w	Polsce, warszawa, s. 53; k. łabenda, Zakupy	po	polsku.	

Ochrona	praw	i	formy	płatności, warszawa 2011, s. 144; e. Ożdżeńska, Liczba	wyemitowanych	kart	
płatniczych	w	latach	1998–2012,	Liczba	transakcji	dokonanych	poszczególnymi	typami	kart	w	latach	
1998–2012.	Wartość	transakcji	dokonanych	poszczególnymi	typami	kart	w	latach	1998–2012. De-
partament systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski, warszawa 2013; B. Świecka, Bankowość	
elektroniczna, warszawa 2009, s. 51.

3 a. Borcuch, op. cit.; B. Świecka, op. cit.
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charakterystyka populacji

w tabeli 1. przedstawiono ilość kart, ilość transakcji oraz wartość transakcji 
przeprowadzanych w Polsce kartami (debetowymi, kredytowymi i obciążeniowy-
mi) w latach 1998–20124.

w wartościach liczbowych można zauważyć wzrost ilości kart debetowych 
od początku badanego okresu (na koniec 2012 roku wykazano ponad 26,5 
mln kart). wzrasta także ilość i wartość transakcji dokonywanych kartami 
debetowymi. w 2012 roku przeprowadzono nimi około 1,75 mld transakcji na 
kwotę 374 mld zł (oznacza to średnią wartość transakcji na poziomie około 
215 zł). Od 2010 roku rejestruje się spadek ilości wydawanych kart kredyto-
wych (na koniec 2009 roku wydano około 11 mln kart, a na koniec roku 2012 
około 6,5 mln kart). Liczba i wartość transakcji przeprowadzonych kartami 
kredytowymi ma jednak charakter rosnący i w 2012 roku wyniosła 222 mln, 
a łączna kwota tych transakcji kształtowała się na poziomie 32 mld zł (tak 
więc średnia wartość transakcji wyniosła około 145 zł). Liczbowy udział 
w ilości kart obciążeniowych jest niewielki, i spada od 2000 roku. Na koniec 
2012 roku ilość wydanych kart obciążeniowych wyniosła zaledwie 0,3 mln. 
kartami obciążeniowymi dokonano w roku 2012 około 13 mln transakcji 
na kwotę około 5 mld zł (co oznacza, iż średnia wartość transakcji wynosiła 
około 380 zł)5.

ilość kart debetowych oraz ilość przeprowadzanych nimi transakcji jest 
wyraźnie największa spośród trzech typów kart i waha się w przedziale 70-
90% wszystkich kart (w latach 2007, 2008 i 2009 jest ona nieco niższa niż 
70%), a ich wartość waha się w przedziale 80–90%. Mniejszy udział w ilości 
kart oraz ilości przeprowadzanych nimi transakcji (choć z tendencją rosnącą) 
mają karty kredytowe (najczęściej kilka procent, ale po roku 2006 już ponad 
10%). wartość udziału wartości tych transakcji również ma charakter rosnący, 
ale nie przekracza 10%. Najmniejszy udział w ilości kart, ilości transakcji i ich 
wartości mają karty obciążeniowe. Pod koniec lat 90. XX wieku udział ten co 
prawda znacząco przewyższał udział kart kredytowych, ale potem miał charakter 
wyraźnie malejący i obecnie stanowi zaledwie około 1%.

4 w materiale źródłowym ilość kart i ilość transakcji kartami płatniczymi podana jest w tys., 
a wartość transakcji w mln zł, w każdym przypadku z dokładnością do jednego miejsca po prze-
cinku; e. Ożdżeńska, op. cit. tutaj obniżono te wartości o trzy rzędy wielkości, i w związku z tym 
ilość kart i ilość transakcji podana jest w mln, natomiast wartość transakcji w mld zł, w każdym 
przypadku z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Nie zmienia to tendencji wzrostu/
spadku, a jednocześnie przedstawione w ten sposób dane są bardziej czytelne i odpowiednie do 
przeprowadzonej później analizy regresji.

5 spadek ilości wydawanych kart debetowych i obciążeniowych (na przełomie lat 2002 
i 2003) wynika z błędu sprawozdawczego banków. w tym czasie przestały one podawać in-
formacje o ilości kart wyemitowanych, a nie odebranych przez klientów, przeterminowanych 
i zastrzeżonych; ibidem.
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ta b e l a  1
ilość kart, ilość transakcji oraz wartość transakcji przeprowadzanych w Polsce kartami 
poszczególnych typów w latach 1998–2012

rok

karty debetowe karty kredytowe karty obciążeniowe

ilość kart 
(mln sztuk)

ilość
transakcji 

(mln)

wartość 
transakcji 
(mld zł)

ilość kart 
(mln sztuk)

ilość
transakcji 

(mln)

wartość 
transakcji 
(mld zł)

ilość kart 
(mln sztuk)

ilość trans-
akcji (mln)

wartość 
transakcji 
(mld zł)

1998
3,34 47,08 9,49 0,09 1,81 0,36 0,44 16,28 1,74

86,22% 72,24% 81,87% 2,36% 2,78% 3,14% 11,42% 24,97% 14,99%

1999
7,28 140,01 29,44 0,18 5,96 1,23 0,83 12,24 3,71

87,82% 88,50% 85,63% 2,18% 3,77% 3,58% 10,00% 7,73% 10,79%

2000
9,91 251,25 55,49 0,38 10,83 2,21 1,01 19,17 6,52

87,73% 89,33% 86,41% 3,33% 3,85% 3,44% 8,94% 6,82% 10,15%

2001
12,74 354,41 76,61 0,60 17,92 3,44 1,05 22,89 8,45

88,55% 89,68% 86,57% 4,18% 4,53% 3,89% 7,28% 5,79% 9,54%

2002
15,08 417,69 96,46 0,81 25,15 4,49 1,03 23,06 8,36

89,15% 89,65% 88,24% 4,77% 5,40% 4,10% 6,08% 4,95% 7,65%

2003
13,32 483,39 116,52 1,17 32,97 6,04 0,64 25,14 7,51

88,01% 89,27% 89,59% 7,75% 6,09% 4,64% 4,24% 4,64% 5,77%

2004
14,28 578,49 141,27 2,00 45,56 8,05 0,63 21,27 7,35

84,46% 89,64% 90,17% 11,80% 7,06% 5,14% 3,74% 3,30% 4,69%

2005
15,37 685,47 168,10 4,38 69,70 11,99 0,62 21,02 7,15

75,45% 88,31% 89,78% 21,52% 8,98% 6,40% 3,03% 2,71% 3,82%

2006
16,94 792,92 195,83 6,35 97,60 15,94 0,55 19,85 7,17

71,05% 87,10% 89,45% 26,64% 10,72% 7,28% 2,31% 2,18% 3,27%

2007
18,26 929,17 237,44 7,81 128,71 21,25 0,43 17,87 6,46

68,90% 86,37% 89,55% 29,49% 11,96% 8,02% 1,62% 1,66% 2,44%

2008
20,46 1054,84 271,48 9,40 160,77 26,89 0,41 16,66 5,92

67,57% 85,60% 89,22% 31,06% 13,05% 8,84% 1,37% 1,35% 1,95%

2009
21,98 1192,13 296,09 10,86 186,87 28,95 0,37 15,60 5,41

66,18% 85,48% 89,60% 32,69% 13,40% 8,76% 1,12% 1,12% 1,64%

2010
22,75 1339,60 319,49 8,90 195,88 29,22 0,33 14,03 5,12

71,13% 86,45% 90,30% 27,83% 12,64% 8,26% 1,03% 0,91% 1,45%

2011
24,79 1551,73 353,44 6,95 206,85 30,42 0,31 13,72 5,18

77,35% 87,55% 90,85% 21,69% 11,67% 7,82% 0,97% 0,77% 1,33%

2012
26,55 1748,57 374,08 6,45 222,25 32,13 0,29 12,97 4,94

79,75% 88,14% 90,98% 19,37% 11,20% 7,82% 0,88% 0,65% 1,20%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: e. Ożdżeńska, Liczba	wyemitowanych	kart	płat-
niczych	w	latach	1998–2012,	Liczba	transakcji	dokonanych	poszczególnymi	typami	kart	w	latach	
1998–2012,	Wartość	transakcji	dokonanych	poszczególnymi	typami	kart	w	latach	1998–2012, 
Departament systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski, warszawa 2013.
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Budowa modelów regresji

Do zbadania zależności pomiędzy ilością a wartością transakcji przeprowa-
dzanych danym typem kart zastosowano trzy oddzielne modele regresji liniowej 
(każdy dla jednego typu kart). Możliwość zastosowania takich modelów wynika 
z liniowej współzależności pomiędzy ilością a wartością transakcji przeprowa-
dzanych kartami każdego typu (rysunki 1–3). wcześniej jednak określono zmien-
ne niezależne i zmienne zależne. Jako zmienną niezależną X dla każdego typu 
kart przyjęto ilość przeprowadzanych nimi transakcji (w mln), a jako zmienną Y 
zależną ich wartość (w mld zł) (tabela 2, por. z tabelą 1). zmienne (a także para-
metry – w dalszej części artykułu) oznaczono dodatkowo odpowiednim indeksem 
dolnym, zależnym od typu karty, tzn. „d” – dla kart debetowych, „k” – dla kart 
kredytowych i „o” – dla kart obciążeniowych (tzn. odpowiednio Xd,	Xk,	Xo oraz Yd, 
Yk, Yo). Liczebność populacji n w każdym z trzech badanych przypadków wynosi 
15 (ilość lat od roku 1998 do roku 2012).

ta b e l a  2
wartości zmiennych niezależnych (Xd,	Xk,	Xo) i zmiennych zależnych (Yd, Yk, Yo) dla budowa-
nych modelów regresji liniowej

rok

Dla modelu pierwszego Dla modelu drugiego Dla modelu trzeciego

ilość transakcji 
kartami

debetowymi
Xd (mln)

wartość trans-
akcji kartami 
debetowymi
Yd (mld zł)

ilość transakcji 
kartami

kredytowymi
Xk (mln)

wartość trans-
akcji kartami 
kredytowymi

Yk (mld zł)

ilość transakcji 
kartami

obciążeniowymi
Xo (mln)

wartość trans-
akcji kartami 

obciążeniowymi
Yo (mld zł)

1998 47,08 9,49 1,81 0,36 16,28 1,74

1999 140,01 29,44 5,96 1,23 12,24 3,71

2000 251,25 55,49 10,83 2,21 19,17 6,52

2001 354,41 76,61 17,92 3,44 22,89 8,45

2002 417,69 96,46 25,15 4,49 23,06 8,36

2003 483,39 116,52 32,97 6,04 25,14 7,51

2004 578,49 141,27 45,56 8,05 21,27 7,35

2005 685,47 168,10 69,70 11,99 21,02 7,15

2006 792,92 195,83 97,60 15,94 19,85 7,17

2007 929,17 237,44 128,71 21,25 17,87 6,46

2008 1054,84 271,48 160,77 26,89 16,66 5,92

2009 1192,13 296,09 186,87 28,95 15,60 5,41

2010 1339,60 319,49 195,88 29,22 14,03 5,12

2011 1551,73 353,44 206,85 30,42 13,72 5,18

2012 1748,57 374,08 222,25 32,13 12,97 4,94

Źródło: opracowanie własne na podstawie: e. Ożdżeńska, op. cit.
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Na kolejnych rysunkach (1–3) przedstawiono współzależność wartości trans-
akcji przeprowadzanych danym typem kart od ilości tych transakcji z linią trendu6.

r y s u n e k  1
współzależność wartości transakcji dokonywanych kartami debetowymi Yd (mld zł) od ilości 
tych transakcji Xd (mln) z linią trendu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: e. Ożdżeńska, op. cit.

r y s u n e k  2
współzależność wartości transakcji dokonywanych kartami kredytowymi Yk (mld zł) od 
ilości tych transakcji Xk (mln) z linią trendu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: e. Ożdżeńska, op. cit.

6 Brak indeksów dolnych przy oznaczeniach zmiennych niezależnych i zależnych (i stosowa-
nie zamiast nich małych liter) na rysunkach 1–3 wynika z ograniczeń programu Microsoft excel.
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r y s u n e k  3
współzależność wartości transakcji dokonywanych kartami obciążeniowymi Yo (mld zł) od 
ilości tych transakcji Xo (mln) z linią trendu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: e. Ożdżeńska, op. cit.

w przypadku kart debetowych (rysunek 1) i kredytowych (rysunek 2) współ-
zależność pomiędzy wartością dokonanych tymi kartami transakcji a ich ilością 
jest wyraźnie rosnąca, a punkty rozmieszczone są wzdłuż linii trendów. Natomiast 
w przypadku kart obciążeniowych (rysunek 3) tendencja wzrostowa również jest 
widoczna, ale niektóre punkty są znacząco oddalone od linii trendu, co wskazuje 
na większą nieregularność tej współzależności. Ponadto, w każdym z trzech przy-
padków tendencja wzrostowa nie musi pokrywać się z kolejnymi latami. Punkty 
uszeregowane są na poszczególnych rysunkach od najniższej do najwyższej war-
tości dla lat 1998–2012, niekoniecznie pokrywających się jednak z danym rokiem. 
Jak wskazuje tabela 1 i 2, w badanym okresie następowały wzrosty i spadki ilości 
transakcji i ich wartości. tak więc rysunki 1–3 przedstawiają tylko współzależność 
pomiędzy wartościami dwóch zmiennych.

Funkcja regresji ii rodzaju ƒ(x), szacująca funkcję regresji i rodzaju7, czyli 
w tym przypadku wpływ ilości transakcji poszczególnymi rodzajami kart płatni-
czych na wartość tych transakcji, ma postać8

  (1)

współczynniki a i b są estymatorami parametrów funkcji regresji i-ego rodzaju, 
a z jest składnikiem resztowym. współczynnik regresji b można obliczyć ze wzoru

7 a. Bielecka, Statystyka	w	biznesie	i	ekonomii.	Teoria	i	praktyka, warszawa 2005, s. 260–261.
8 zastosowane wzory podano za: ibidem, s. 262, 264, 269 i 279. Do obliczeń wykorzysta-

no tzw. tabele pomocnicze (prezentujące pośrednie obliczenia elementów poszczególnych 
wzorów), nie przedstawione w niniejszym artykule.
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  (2)

Natomiast wyraz wolny a może być wyrażony za pomocą wzoru

  (3)

Odchylenie standardowe Sz składnika resztowego może być natomiast obli-
czone ze wzoru

 

  (4)

wyznaczone parametry analizy regresji oraz postać funkcji regresji przed-
stawiono w tabeli 3.

ta b e l a  3
wyznaczone parametry analizy regresji oraz postać funkcji dla zbudowanych modelów 
regresji

Parametr / funkcja
Dla modelu
pierwszego

(karty debetowe)

Dla modelu
drugiego

(karty kredytowe)

Dla modelu
trzeciego

(karty obciążeniowe)
wzór

współczynnik regresji 0,23 0,15 0,35 (2)

wyraz wolny 5,48 1,00 – 0,26 (3)

Funkcja regresji 5,48+0,23x 1+0,15x – 0,26+0,35x (1)

Odchylenie
standardowe składnika 
resztowego

14,67 1,01 1,16 (4)

Źródło: opracowanie własne.

Średnie w ramach poszczególnych populacji mają następujące wartości, dla 
kart debetowych:  wynosi 771,12, a  ma wartość 182,75, dla kart kredyto-
wych:  wynosi 93,92, a  ma wartość 14,84 oraz dla kart obciążeniowych: 

 wynosi 18,12, a  ma wartość 6,07. wartości teoretyczne  (we wzorze na 
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odchylenie standardowe składnika resztowego ) są wyznaczane na podstawie 
już zbudowanych wzorów funkcji regresji z następującego wzoru

  (5)

wartości współczynników regresji, obliczone ze wzoru (2), dla poszczegól-
nych modelów są następujące: bd wynosi 0,23, bk 0,15, a bo 0,35. Oznacza to, że 
jeśli ilość transakcji kartami debetowymi wzrośnie o 1 mln transakcji, wartość 
tych transakcji wzrośnie przeciętnie o 0,23 mld zł (230 mln zł), wzrost ilości 
transakcji o 1 mln w przypadku kart kredytowych spowoduje przeciętny wzrost 
wartości transakcji o 0,15 mld zł (150 mln zł), a wzrost ilości transakcji o 1 mln 
w przypadku kart obciążeniowych spowoduje przeciętny wzrost wartości trans-
akcji tymi kartami o 0,35 mld zł (350 mln zł)9.

wyraz wolny a określa teoretyczną wartość zmiennej zależnej Y, jeśli wartość 
zmiennej niezależnej X wynosi 0. Graficznie jest to punkt przecięcia funkcji regresji 
z osią y10. tutaj nie podlega on jednak interpretacji ekonomicznej11, ponieważ w każ-
dym przypadku jeśli ilość transakcji wyniosłaby 0, wartość tych transakcji również 
wyniosłaby 0. Jest on jednak niezbędny do zbudowania równań funkcji regresji. 
wartości wyrazów wolnych, obliczone ze wzoru (3), są następujące: ad w przypadku 
kart debetowych wynosi 5,48, wyraz wolny ak (dla kart kredytowych) ma wartość 
1,00, a wartość wyrazu wolnego dla kart obciążeniowych ao  wynosi -0,26. tak więc 
funkcje regresji, zbudowane w oparciu o wzór (1) będą miały następującą postać:

,  i .

Odchylenie standardowe składnika resztowego, obliczone ze wzoru (4),  
wynosi 14,67 (dla kart debetowych),  ma wartość 1,01 (dla kart kredytowych), 
a wynosi 1,16. Oznacza to, że jeśli będzie się szacować wartość transakcji 
kartami debetowymi Yd na podstawie funkcji regresji o postaci

 

można się średnio pomylić o 14,67 mld zł. Przy szacowaniu wartości trans-
akcji kartami kredytowymi Yk na podstawie funkcji regresji o postaci

średnio można pomylić się o 1,01 mld zł. Natomiast jeśli będzie się szacować 
wartość transakcji kartami obciążeniowymi Yo na podstawie funkcji regresji 

9 Na podstawie: ibidem, s. 264.
10 ibidem.
11 w. starzyńska, Statystyka	praktyczna, warszawa 2000, s. 298.
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średnio można się pomylić o 1,16 mld zł12.

Nie wyznaczano innych parametrów analizy regresji i współczynników dla 
badanych populacji, tj.: współczynnika zgodności , współczynnika indeter-
minacji , współczynnika determinacji  i kowariancji . szczególnie nie-
uzasadnione byłoby to w przypadku kart debetowych i kredytowych, gdzie nie 
tylko istnieje bardzo silna zależność zmiennej zależnej od zmiennej niezależnej 
(w każdym przypadku pojedyncza transakcja kartą płatniczą powoduje wydatek 
o określonej wartości), ale także punkty położone są bardzo blisko linii trendu 
(por. rysunki 1 i 2). Dlatego też wartości poszczególnych parametrów i współ-
czynników można przewidzieć – byłby one krańcowe.

współczynnik zgodności  i współczynnik indeterminacji  byłyby bliskie 
wartości 0. w przypadku współczynnika zgodności  wartość ta oznaczałaby 
bardzo dobre dopasowanie funkcji regresji do danych empirycznych (tzn. rzeczy-
wistych danych przedstawionych w tabeli 1 i 2). w przypadku zaś współczynnika 
indeterminacji  (równemu współczynnikowi zgodności ) wartość równa 
0 oznaczałaby praktyczny brak wpływu innych czynników niż ilość transakcji 
na ich wartość. w związku z tym wartość przeciwnego do niego współczynnika 
determinacji  byłaby bardzo bliska 1. Nie jest także zasadne obliczanie kowa-
riancji, która wskazywałaby kierunek zależności, w każdym bowiem przypadku 
jest ona wyraźnie dodatnia13.

Dla kart obciążeniowych wartości tych parametrów i współczynników mo-
głyby być jednak inne od krańcowych (wyżej podanych) z uwagi na oddalenie się 
niektórych punktów od linii trendu (por. rysunek 3).

prognoza na podstawie modelów regresji

w tabeli 4 podano założenia, obliczone na podstawie tabel 1 i 2 (średnią 
zmianę ilości transakcji i założoną ilość transakcji  – w mln zł) oraz wyzna-
czoną na ich podstawie prognozowaną wartość transakcji  i standardowy błąd 
prognozy  na koniec roku 2013 – w mld zł. Średnią zmianę ilości transakcji 

 (w mln zł) obliczono przez wyznaczenie średniej arytmetycznej z sumy różnic 
ilości transakcji poszczególnymi typami kart w kolejnych latach. Natomiast za-
łożoną ilość transakcji  (w mln zł) poszczególnymi typami kart wyznaczono 
poprzez dodanie średniej zmiany ilości transakcji  do ilości transakcji w ostat-
nim roku, tzn. 201214.

12 Na podstawie: a. Bielecka, op. cit., s. 269.
13 Oznaczenia parametrów i współczynników podano za: ibidem, s. 268, 274, 275. Natomiast 

interpretacja ich wartości w badanych populacjach (bliska 0 i bliska 1) pochodzi od autora.
14 Przyjęcie takiego rozwiązania jest podejściem znacząco uproszczonym, jednak w pośredni 

sposób wiąże rok 2013 z badanym okresem (lata 1998–2012).
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ta b e l a  4
założenia i wyznaczone parametry dla prognozowania wartości transakcji na podstawie 
zbudowanych modelów regresji na koniec roku 2013

Parametr
Dla modelu

pierwszego (karty 
debetowe)

Dla modelu
drugiego

(karty kredytowe)

Dla modelu
trzeciego

(karty obciążeniowe)
wzór

Średnia zmiana
ilości transakcji

121,53 15,75 – 0,24 –

założona ilość
transakcji

1870,11 237,99 12,74 –

Prognozowana
wartość transakcji

435,39 36,06 4,19 (6)

standardowy
błąd prognozy

17,26 1,15 1,26 (7)

Źródło: opracowanie własne.

Prognozowaną wartość transakcji obliczono ze wzoru

  (6)

Natomiast błąd standardowy prognozy wyznaczono ze wzoru

 

  (7)

zakładając, że ilość transakcji kartami debetowymi na koniec roku 
2013 wyniesie 1870,11 mln zł (czyli ok. 1,87 mld transakcji) ich wartość  
wyniesie 435,39 mld zł (ok. 435 mld zł) przy błędzie standardowym prognozy 

 przeciętnie 17,26 mld zł (ok. 17 mld zł). z kolei, w przypadku kart kredy-
towych, przy założeniu ilości transakcji  na poziomie 237,99 mln zł (czyli 
ok. 238 mln zł), prognozowana wartość transakcji tymi kartami  wyniesie 
36,06 mld zł (ok. 36 mld zł) przy standardowym błędzie prognozy  przecięt-
nie 1,15 mld zł. Natomiast w przypadku kart obciążeniowych, przy założeniu 
ilości transakcji  na poziomie 12,74 mln zł, ich prognozowana wartość  
wyniesie 4,19 mld zł, przy standardowym błędzie prognozy 

opy
S ˆ  przeciętnie 

1,26 mld zł.
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Wnioski

zdecydowanie największy udział w ilości kart, ilości transakcji i ich warto-
ści mają karty debetowe (26,5 mln kart, 1,75 mld transakcji o wartości 374 mld 
zł w 2012 roku), następnie karty kredytowe (6,5 mln kart, 222 mln transakcji 
o wartości 32 mld zł), a niewielki karty obciążeniowe (0,3 mln kart, 13 mln 
transakcji o wartości 5 mld zł). stosunkowo wysoka średnia wartość transakcji 
w przypadku kart debetowych (w 2012 r. około 215 zł) oznacza, iż tylko zakupy 
na większe kwoty przeprowadzane są z ich użyciem, a większość zakupów (na 
mniejsze kwoty) dokonywana jest w tradycyjny sposób – gotówką. w przypadku 
kart kredytowych ta średnia wartość jest nawet mniejsza (i wynosi około 145 zł). 
Może to oznaczać dużą ostrożność w płaceniu tym rodzajem kart i niechęć do 
zadłużania się, co pośrednio potwierdza także mniejsza ilość wydawanych kart 
kredytowych, pomimo wzrostu ilości samych transakcji i ich wartości. stosun-
kowo wysoka średnia wartość transakcji dokonywanej kartami obciążeniowymi 
(około 380 zł) może być związana z wykorzystywaniem tego rodzaju kart przede 
wszystkim w działalności firm, a nie przez osoby fizyczne.

Potencjał wzrostu wartości transakcji, wyrażony za pomocą współczynnika 
regresji, jest najwyższy w przypadku kart obciążeniowych (wynosi 0,35, co oznacza 
przeciętny wzrost o 350 mln zł na każdy 1 mln transakcji), następnie debetowych 
(0,23, czyli przeciętny wzrost o 230 mln zł na 1 mln transakcji) i kredytowych (0,15, 
czyli przeciętny wzrost o 150 mln zł na 1 mln transakcji). kolejność jest tu taka sama, 
jak w przypadku średniej wartości transakcji, w pewnym stopniu zbieżna również 
liczbowo, choć rząd wielkości jest inny. Przyczyną niskiego potencjału wzrostu wartości 
transakcji kartami kredytowymi może być postępujący spadek siły nabywczej pieniądza 
(związany przede wszystkim z inflacją, ale także niekiedy faktycznym zmniejszeniem 
dochodów). wpływa on na zmniejszenie się zdolności konsumpcyjnych społeczeństwa, 
a więc także zdolności do spłacania zadłużenia na karcie kredytowej. Przezorność 
konsumentów również może wpływać na zmniejszenie ich chęci do zadłużania się. 
tak więc, emitenci kart kredytowych (głównie banki, ale także sieci supermarketów) 
mogą mieć znaczące trudności z dalszą promocją płatności tymi kartami.

wartość odchylenia standardowego składnika resztowego jest zdecydowanie 
najwyższa w przypadku kart debetowych i wynosi 14,67, co oznacza błąd sza-
cunku wartości transakcji tymi kartami 14,67 mld zł. wartość ta nie przekracza 
jednak przeciętnego corocznego wzrostu wartości transakcji kartami debetowymi 
w ostatnich latach. Natomiast w przypadku kart kredytowych wartość odchylenia 
standardowego składnika resztowego dla kart kredytowych (wynosząca 1,01) jest 
już znacznie bliższa, a niekiedy przewyższa średni wzrost wartości transakcji tymi 
kartami. Dla kart obciążeniowych wartość tego odchylenia (wynosząca 1,16) za-
wsze jest znacząca wyższa od średniej zmiany wartości transakcji tymi kartami. 
wszystkie te trzy wartości są porównywalne z wartościami dla błędu standardowego 
prognozy na koniec roku 2013, wynoszącego dla kart debetowych, kredytowych 
i obciążeniowych odpowiednio: 17,26, 1,15 i 1,26. Można więc zauważyć zbieżność 
obydwu tych błędów nie tylko z wartością przeprowadzanych transakcji, ale także 
przebiegiem linii trendu. Dla kart obciążeniowych, gdzie niektóre punkty są od 
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niej oddalone, wartość błędów znacząco przekracza coroczną zmianę wartości 
transakcji. Potwierdza to przydatność zbudowanych modeli dla kart debetowych 
i kredytowych, ale tylko częściowo dla kart obciążeniowych.
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StReSZcZeNie

w artykule we wprowadzeniu przedstawiono podział kart płatniczych ze 
względu na sposób rozliczania transakcji oraz cel artykułu, którym było zbada-
nie wpływu ilości transakcji kartami danego typu na wartość tych transakcji. Do 
zrealizowania tego celu zbudowano trzy modele regresji liniowej, wyznaczając 
następujące parametry: współczynnik regresji, wyraz wolny oraz odchylenie 
standardowe składnika resztowego, korzystając z danych opublikowanych przez 
Narodowy Bank Polski z ostatnich 15 lat (1998–2012). Na podstawie wyznaczo-
nego współczynnika regresji oraz wyrazu wolnego zbudowano równania funkcji 
liniowych oraz oszacowano wartość transakcji kartami poszczególnych typów na 
koniec roku 2013, a także określono błąd standardowy prognozy. Średnia wartość 
transakcji oraz potencjał wzrostu wartości transakcji jest największy dla kart 
obciążeniowych, następnie debetowych i kredytowych. Jednak z drugiej strony, 
wzrost ilości i wartości transakcji kartami debetowymi jest stosunkowo szybki, 
a w przypadku kart kredytowych wolniejszy, a błąd prognozy nie przekracza lub 
tylko jest zbliżony do corocznego wzrostu. Natomiast w przypadku kart obciąże-
niowych następuje spadek, zarówno ilości, jak i wartości przeprowadzanych nimi 
transakcji, z błędem prognozy przekraczającym coroczny spadek.

SŁOWA KLUcZOWe: karty płatnicze, analiza regresji, prognoza wartości transakcji
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SUMMARY

in the introduction of the paper presents the classification of payment cards 
because of the way the settlement of transactions and the purpose of the article, 
which was to examine the influence of the number of card transactions on the 
value of these transactions. to achieve this purpose built three models of linear 
regression setting the following parameters: the regression coefficient, the intercept 
and the residual standard deviation, using data published by the National Bank of 
Poland on the last 15 years (1998-2012). Based on the regression coefficient and 
the intercept the equation linear functions built and estimated the value of each 
type of card transactions at the end of 2013, and also set the predicted standard 
error. the average value of transactions and the potential increase of the tran-
sactions value is the biggest for charge cards, then debit and credit cards. On the 
other hand, the increase in the number and value of debit card transactions is 
relatively fast, and in case of credit cards slower and predicted standard error does 
not exceed or is just close to the annual growth. However, in the case of charge 
cards decreases in both number and value of transactions made with these cards, 
with predicted standard error exceeded the annual decline.

KeYWORDS: payments cards, regression analysis, prediction of the payments value


