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czas na biznes kantor wymiany walut

Obrót obcymi walutami od zawsze wi!za" si# 
w Polsce z du$ymi emocjami i kontrowersjami. 
W poprzednim ustroju budzili je przede wszystkim 
zaradni na swój sposób obywatele, którzy 
wyczekuj!c na zagranicznych turystów g"ównie 
na dworcach i lotniskach, pe"nili rol# mobilnych 
kantorów. Przeobra$enia gospodarcze lat 90. 
przynios"y prawdziwy boom na (tym razem ju$ 
oficjaln! i legaln!) dzia"alno%& punktów wymiany 
walut. Nie by"a ona jednak wolna od wad i wielu 
ryzyk. G"o%ne napady, powi!zania z grupami 
przest#pczymi – nie przysparza"y kantorom 
dobrej s"awy. Dzi% dzia"alno%& ta znacznie si# 
„ucywilizowa"a”, a same kantory ob"o$one wieloma 
obowi!zkami i ograniczeniami zaczynaj! bardziej 
przypomina& nowoczesne centra finansowe 
%wiadcz!ce coraz szerszy zakres us"ug.

Charakterystyka rynku
Dynamiczny rozwój rynku us"ug wymiany walut jest bezpo%rednio 

zwi!zany w g"ównej mierze z otwieraniem przez inne kraje swoich granic 
i masow! emigracj! zarobkow! Polaków. Wed"ug ró$nych szacunków od 
momentu wej%cia naszego kraju do Unii Europejskiej pracuj!cy na jej ob-
szarze rodacy przes"ali do kraju ponad 70 mld z". Na wymianie tych pieni#-
dzy banki i kantory zarabiaj! rocznie ok. 50 mln euro.

Ponadto a$ ok. 700 000 polskich rodzin jest zad"u$onych w walutach ob-
cych. Wi#kszo%& z tych d"ugów stanowi! kredyty hipoteczne zawierane na 
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kilkana!cie, a nawet kilkadziesi"t lat. W zwi"zku z wprowadzon" w 2011 roku 
mo#liwo!ci" ich sp$aty !rodkami pochodz"cymi z kantorów wymiany walut 
powi%ksza to w sposób znaczny potencjaln" grup% klientów tych placówek.

Cho& kantory oferuj" wymian% prawie wszystkich, cz%sto nawet bardzo 
egzotycznych walut, to najwi%cej klientów wymienia euro. Bardzo znacz"-
cym w ostatnim czasie przedmiotem dzia$alno!ci kantorów staje si% oprócz 
wymiany walut tak#e obrót z$otem. Inwestorzy oraz osoby prywatne, oba-
wiaj"ce si% skutków kryzysu, wywindowa$y jego kurs do najwy#szych w hi-
storii poziomów. Popyt na z$oto jest tak du#y, #e w wi%kszo!ci punktów cz%-
sto zaczyna go brakowa&, a kantory skupuj" z$ote monety od ka#dego, kto 
jest gotów je sprzeda&. Mimo #e ponad po$ow% krajowego rynku z$ota in-
westycyjnego kontroluje Mennica Pa'stwowa, to obrót tym kruszcem jest 
!wietnym biznesem tak#e dla pozosta$ych podmiotów, w tym kantorów.

Konkurencja
W Polsce dzia$a ok. 4000 tradycyjnych kantorów wymian walut. Mo#na 

spotka& je w najró#niejszych lokalizacjach: od wielkich aglomeracji miejskich po 
ma$e miasteczka czy tereny przygraniczne. Dzia$aj"ce na rynku kantory oprócz 
rywalizowania ze sob" kursami wymiany walut czy mo#liwo!ci" negocjacji 
cen coraz cz%!ciej konkuruj" z innymi tak#e !wiadczeniem wielu dodatkowych 
us$ug. Dla wielu z nich wymiana walut jest tylko jednym z kilku obszarów dzia-
$ania. Cz%sto oferuj" one p$atno!ci masowe, przekazy pieni%#ne, a nawet tak 
nietypowe dla siebie us$ugi, jak: do$adowania telefonów, sprzeda# monet ko-
lekcjonerskich czy po!rednictwo w sprzeda#y nieruchomo!ci.

Jak w prawie ka#dej ga$%zi gospodarki tak#e w tym segmencie coraz cz%-
!ciej spotka& mo#na kantory zrzeszone w sieciach franczyzowych. Jednym 


