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Rakétafokozatra kapcsol a 

mobilos fizetés 

 

A mobiltárcák használata az utóbbi években is 

dinamikusan nőtt, ám a koronavírus utáni vi-

lágban a szegmens annyira felértékelődött, 

hogy az robbanásszerűen katalizálja a területet. 
 

 
 
Bár a mobil fizetési megoldásokhoz szükséges 
technológia már jó ideje rendelkezésre áll, a mobil-
tárcák elterjedése egészen az utóbbi évekig meg-
lehetősen komótos tempóban haladt, ráadásul 
régiós szinten is nagy különbséget mutatott a 
használati aránya. 2017-ben viszont már naponta 
több mint egymilliárd dollár folyt rajtuk keresztül, 
idénre pedig korábban azt jósolták a szakértők, 
hogy a szegmens forgalma átlépheti az 1000 milli-
árd dolláros szintet is. 

Aztán megérkezett közénk a koronavírus, és min-
dent a feje tetejére állított. Ellentétben az 
okostelefonos eladásokkal, a mobiltárcák esetében 
mindez nagyon komoly pozitívumokat hozott. Jár-
ványhelyzetben természetes, hogy az érintésmen-
tes fizetés lehetősége a „békeidőkhöz” képest 
felértékelődik, a szegmens azonban ezt figyelem-
be véve is elképesztő növekedésnek néz elébe. 

Másfélszeres ugrás 

A Statista rendszeresen kiadott Digital Market Out-
look tanulmányának korábbi változatában 2020-ra 
szűk 1018 milliárd dollárra tették a piac forgalmi 
potenciálját. Ehhez képest a nemrégiben frissített 
adatok már 1480 milliárd dollárnyi pénzmozgás 
történhet idén a mobiltárcákon. A nagy ugrás ter-

mészetesen a fentebb említett történéseknek kö-
szönhető, ami közel másfélszeresére hízlalhatja a 
piacot. 

Az adatok alapján a Buy Shares által készített 
lentebbi grafikonokból az is kitűnik, hogy a világ-
járvány miatti változások nem csak az idei évet 
érintik drasztikusan, de a szegmens az elkövetke-
ző években is bátor lépésekkel haladhat előre. 
Három év múlva például a korábban előrejelzett bő 
2100 milliárdos forgalom helyett 3400 milliárd fölé 
hízhat a piaci torta, 2024-ben pedig már 4100 mil-
liárdnál járhatunk majd. 

A mobil fizetési piac nem csak forgalmában, de 
minden más elemében is komoly élénkülést mutat. 
Az éves költések esetében például 790 dolláros 
átlag környékéről 1260 dollár fölé kúszott az 
előrejelzett szám. Ugyanez négy éven belül pedig 
már megközelítheti a 2400 dollárt. Miközben 2017-
ben 824 millió ember használt fizetésre mobil tár-
cát, idén a tábor mérete 1,2 milliárd közelébe ér-
het. 2024-ig pedig további félmilliárd ember csatla-
kozását vetítik előre. 

Helyi sajátosságok 

Ahogy megannyi más szegmensben, a mobil fize-
tési megoldások esetében is látványos fejlődést 
mutatott Kína. A távol-keleti ország lakossági szá-
ma és a használati arány növekedése miatt már 
tavaly is világos volt, hogy ez a régió tekinthető a 
piac „koronagyémántjának”. Érdekes módon azon-
ban a koronavírus megjelenése miatt újrakalibrált 
előrejelzésekben gyakorlatilag ez az egyetlen or-
szág, ahol csökkenteni kellett a forgalmi előrejel-
zéseket. A bő 755 milliárd dollárra taksált idei for-
galom persze így is messze meghaladja bármelyik 
másik ország teljesítményét. 

Máshol viszont durván meg kellett emelni az 
előrejelzett szinteket. Az USA-ban és az Egyesült 
Királyságban például több mint háromszor akkora 
forgalom várható a mobiltárcákon keresztül, mint 
amennyivel kalkuláltak a Covid-19 megjelenése 
előtt. 

Forrás: https://bitport.hu/raketafokozatra-kapcsol-a-

mobilos-fizetes 
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