
„Dzień dobry drodzy koledzy! 

Jestem zaszczycona móc powitać uczestników i gości Cashless Ukraina Summit. Już 

od dwóch tygodni nie milkną emocje dotyczące elektronicznych deklaracji. Według ostatnich 

podsumowań wszystkich zaistniałych zmian – posłowie oraz państwowi urzędnicy 

zadeklarowali blisko 30 miliardów hrywni, przy czym połowa tych środków stanowi gotówka. 

Bankowcy i przedstawiciele systemów płatniczych obecni na sali latami pracują nad 

powiększeniem ilości bezgotówkowych transakcji na Ukrainie. My wspólnie z Wami dobrze 

rozumiemy, że przywiązanie do rozliczeń gotówkowych oraz emocje im towarzyszące to na 

Ukrainie trend a zarazem wielki problem naszego Państwa. W rozwiniętych krajach taka 

sytuacja dawno została rozwiązana. Obywatele większości krajów Europejskich w niewielkim 

stopniu posługują się gotówką stawiając na płatności bezgotówkowe. Dla przykładu w Polsce 

kartą można rozliczyć się we wszystkich tramwajach, a w Bułgarii nawet na bazarze. 

Dlaczego Ukraina nie miałaby przegonić w płatnościach bezgotówkowych wyżej wspomniane 

państwa? Nasza drużyna <ekipa> postanowiła zmienić sytuacje  i wcielić w życie projekt 

„cashless economy”. Wprowadzenie bezgotówkowych płatności ustawiliśmy sobie jako 

zadanie priorytetowe. Uważamy to za jeden z strategicznych kierunków rozwoju systemów 

bankowych na Ukrainie. Wszystkie działania Narodowego Banku Ukrainy będą polegały na 

realizacji czterech kierunków… to jest obniżenia popytu na gotówkę, popularyzacji rozliczeń 

bezgotówkowych, rozwoju infrastruktury płatniczej i zmiany ludzkich przyzwyczajeń.  

Cashless economy to bezsprzecznie wielki projekt dotyczący  wszystkich uczestników rynku. 

Rozszerzenie płatności bezgotówkowych da wielką przewagę państwu, komercyjnym bankom i 

indywidualnym obywatelom. Według danych Narodowego Banku Ukrainy za poprzedni rok 

ponad połowa (dokładnie 58 %) mieszkańców otrzymało swoje wynagrodzenie w formie 

bezgotówkowej. Jednak tylko 18 % ich wydatków odbyło się bezgotówkowo, co świadczy, że 

większość mieszkańców otrzymując wynagrodzenie na konto wypłaca je w bankomacie. 

Dlatego naszą ambicją jest obniżyć obieg gotówkowy z 14,3 % w 2015 r. do 9,5 % WWP
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2020 r. Obszary, w których wprowadzane będą rozwiązania cashless ecoomy to transakcje 

życia codziennego m.in. opłaty za transport, usługi komunalne oraz przerzucenie wszystkich 

państwowych wypłat (przede wszystkim stypendiów i emerytur) na formę bezgotówkową. 

Warto zaznaczyć, że do dzisiaj nie istniał jeden państwowy program dotyczący transakcji 

bezgotówkowych na Ukrainie. Rozwój cashless economy odbywał się dzięki działaniom 

międzynarodowych systemów płatniczych i banków. Warto zaznaczyć, że nawet bez 

państwowej pomocy zrobiliście bardzo dużo…w 2011 roku część stanowiąca transakcje 

bezgotówkowe (z wykorzystaniem kart) stanowiła 8 %, a w 2015 wynosiła już ona 31 %. 

Teraz połączymy siły państwowych organów i zrobimy przełom w naszym wspólnym projekcie 

rozwoju transakcji bezgotówkowych”
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1
 Produkt krajowy brutto  

2
 Tłumaczenie własne 


