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1. WSTĘP 

Obecnie liczba osób korzystających z gotówki zmniejsza się, ponieważ pensje, świadczenia 
oraz rachunki za media są coraz częściej płacone za pośrednictwem rachunków bankowych. 
Rachunek bankowy pełni rolę bramy, ponieważ stanowi istotne narzędzie umożliwiające 
dostęp do podstawowych usług finansowych, od płatności elektronicznych po kredyty 
konsumenckie, kredyty hipoteczne oraz ubezpieczenia na życie1. Dostęp do rachunku 
bankowego umożliwiającego dokonywanie szeregu podstawowych transakcji w ramach 
płatności elektronicznych stał się kluczowym elementem pozwalającym osobom na pełne 
uczestnictwo w rynku wewnętrznym oraz ułatwiającym im korzystanie ze swobody 
przemieszczania się. 

2. DEFINICJA PROBLEMU 

2.1. Problemy 

2.1.1. Skala problemu 

Chociaż dostęp do podstawowych usług finansowych stał się niezbędnym warunkiem pełnego 
uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym nowoczesnego społeczeństwa, dowody2 
wskazują, że zapewnienie wszystkim dostępu do usług bankowości transakcyjnej w całej UE 
nadal wymaga podjęcia znacznych wysiłków. W chwili obecnej z uwagi na brak dostępu do 
elektronicznych środków płatniczych wiele osób w UE nie może korzystać ze wszystkich 
dobrodziejstw oferowanych przez rynek wewnętrzny i w konsekwencji ponosi wysokie 
koszty związane z posługiwaniem się wyłącznie gotówką. Sytuacja ta powoduje utrzymujące 
się nierówności społeczne, które mogą doprowadzić do wykluczenia finansowego lub 
społecznego znacznej liczby obywateli UE3. 

Zgodnie z opublikowanymi niedawno danymi 7 % wszystkich konsumentów w UE, tj. 30 
milionów Europejczyków powyżej 18 roku życia, nie posiada rachunku bankowego4. Szacuje 
się, że spośród tych 30 milionów „nieubankowionych” obywateli 6,4 miliona osób jest 
pozbawionych możliwości otwarcia rachunku bankowego lub boi się zwrócić do banku o jego 
otwarcie, mimo że chciałoby posiadać taki rachunek5. Utrzymująca się w UE sytuacja w 
zakresie braku dostępu do rachunku bankowego jest bardzo zróżnicowana, a różnice te są 
szczególnie widoczne między UE12 a UE15: konto bankowe posiada średnio 91 % dorosłych 
mieszkańców UE12, w porównaniu z 97 % w UE15. W przypadku Rumunii i Bułgarii konta 
bankowego nie posiada około połowa respondentów. 

                                                 
1 Sprawozdanie dotyczące europejskiej integracji finansowej z 2008 r., SEC(2009) 19 wersja ostateczna. 
2 Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, DG ds. Zatrudnienia, Spraw 

Społecznych i Równości Szans, Komisja Europejska, 2008 r., Study on the Costs and Benefits of Policy 
Actions in the Field of Ensuring Access to a Basic Bank Account, DG ds. Rynku Wewnętrznego i 
Usług, Komisja Europejska, 2010 r., zwane dalej badaniem CSES. 

3 Sprawozdanie dotyczące europejskiej integracji finansowej z 2008 r., SEC(2009) 19 wersja ostateczna. 
4 Flash Eurobarometr 282, Consumers’ Views on Switching Providers, Komisja Europejska, w 

przygotowaniu. 
5 Liczba ta nie uwzględnia populacji mobilnej, która może napotykać trudności związane z otwarciem 

rachunku bankowego na zasadach transgranicznych, tj. rachunku w innym państwie członkowskim niż 
państwo, w którym dane osoby mają swoje miejsce pobytu. 
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Konsumenci nieposiadający konta bankowego są z powodu braku takiego konta narażeni na 
poważne straty z uwagi na wyższe koszty generowane wskutek okazjonalnego korzystania z 
usług płatniczych, brak dostępu do tańszych dóbr w Internecie oraz brak możliwości 
korzystania z usług w domu lub za granicą. Mogą oni również napotykać problemy przy 
zatrudnieniu, najmie oraz otrzymywaniu wynagrodzeń lub świadczeń. Osoby wyjeżdżające za 
granicę na studia, staże lub w celu podjęcia (tymczasowego) zatrudnienia mogą borykać się z 
wszystkimi tymi problemami, ponieważ bank może odmówić im otwarcia rachunku 
bankowego z uwagi na ich podstawowe miejsce pobytu. 

2.1.2. Przyczyny braku dostępu do rachunków bankowych 

Przyczyny braku dostępu do rachunków bankowych mogą leżeć zarówno po stronie podaży, 
jak i po stronie popytu. Jeżeli chodzi o popyt, do korzystania z dostępu do usług bankowości 
transakcyjnej i z samych usług mogą zniechęcać przyczyny o charakterze psychologicznym, 
kulturowym i edukacyjnym. Wiele z tych przyczyn wynika z braku podstawowej wiedzy o 
mechanizmach finansowych lub braku świadomości na temat korzyści wynikających z 
korzystania z usług bankowych. 

Jeżeli chodzi o podaż, waga problemu jest po części związana z poziomem rozwoju sektora 
bankowego: w społeczeństwach uboższych pod względem gospodarczym, w których poziom 
rozwoju sektora bankowego jest mniej zaawansowany, dostępność rachunków bankowych 
jest zazwyczaj niższa. Niezależnie od poziomu rozwoju gospodarczego lub finansowego w 
UE, dostępność produktów dla klientów postrzeganych jako nieatrakcyjni pod względem 
komercyjnym jest jednak ograniczona. Oferowane produkty mogą również okazać się zbyt 
drogie dla tego rodzaju klientów, jednak zjawisko to może dotyczyć także klientów 
„mobilnych” w przypadku, gdy oferuje się im inne – wyższe – ceny niż klientom krajowym. 
Ponadto brak przejrzystych informacji dotyczących całkowitej kwoty opłat związanych z 
prowadzeniem rachunku i korzystaniem z powiązanych z nim usług może odstraszać 
niektórych konsumentów od składania wniosków o otwarcie rachunku. Niektórym klientom 
odmawia się uzyskania dostępu do rachunku bankowego, ponieważ nie spełniają określonych 
warunków wynikających z wymogów prawnych (np. kontrola tożsamości) lub z praktyk i 
wymagań branżowych (wymagania dotyczące podstawowego miejsca pobytu, zaświadczenia 
o osiąganych dochodach, rentowność, ocena ryzyka, historia kredytowa itp.). Wiele osób 
składających wniosek o otwarcie rachunku bankowego jest również zobowiązanych do 
przedstawienia informacji na temat swojego aktualnego adresu lub dowodu potwierdzającego, 
że dany kraj jest ich miejscem stałego pobytu. Sytuacja ta stwarza problem dla obywateli UE 
korzystających z przysługującej im swobody przemieszczania się w celu podjęcia 
zatrudnienia lub studiów w państwach członkowskich innych niż ich miejsce stałego pobytu, 
ponieważ stykają się oni z kłopotami przy otwieraniu rachunku bankowego w państwie 
przyjmującym. 

2.2. Skutki 

Zidentyfikowane problemy niosą następujące konsekwencje dla konsumentów, branży oraz 
administracji publicznej. 

2.2.1. Skutki dla konsumentów 

Ograniczony wybór towarów i usług 
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Coraz więcej towarów i usług jest oferowanych w Internecie. W takich sytuacjach brak 
dostępu niektórych konsumentów do elektronicznych środków płatniczych jest dla nich 
szczególnie niekorzystny, ponieważ tacy konsumenci nie mogą w pełni korzystać z 
możliwości oferowanych przez rynek wewnętrzny. Dysponują oni ograniczonym wyborem 
dóbr i usług i często spotykają się z wyższymi cenami. Na przykład dokonywanie zakupów w 
Internecie (handel elektroniczny) nie jest możliwe bez uzyskania dostępu do elektronicznych 
środków płatniczych. 

Wyższe koszty 

Okazjonalne korzystanie z usług bankowych jest bardziej kosztowne niż bycie stałym 
klientem banku. Konsument nieposiadający rachunku bankowego może zostać zmuszony do 
uiszczenia opłaty lub skorzystania z usług pośrednika w celu zrealizowania czeku, a prowizja 
za przeprowadzenie takiej transakcji może sięgać 3 % kwoty czeku. Jeżeli taki konsument 
chce dokonać płatności, np. zapłacić rachunek za media bądź zapłacić za towary lub usługi, 
może on być zmuszony do wykupienia czeku lub skorzystania z usługi przekazania płatności, 
co może być bardzo kosztowne. Pracownicy transgraniczni lub sezonowi, którzy przenieśli się 
do innego państwa członkowskiego, mogą chcieć przesłać pieniądze do swojego kraju 
macierzystego, a jeżeli dokonają tego poza systemem bankowym, poniosą wysokie koszty 
związane z korzystaniem z usług przekazu pieniężnego. Ponadto konsumenci nieposiadający 
rachunku bankowego nie będą mogli skorzystać z oferowanych przez dostawców mediów 
zniżek związanych z dokonywaniem płatności elektronicznych. 

Wykluczenie finansowe, wykluczenie społeczne i pułapka ubóstwa 

Konsument nieposiadający dostępu do rachunku bankowego może mieć problemy z dostępem 
do innych usług finansowych i w związku z tym może zetknąć się z wykluczeniem 
finansowym. Taki konsument prawdopodobnie będzie również borykać się z problemami w 
innych dziedzinach życia codziennego, ponieważ obecnie płace coraz częściej są wypłacane 
na rachunki bankowe, a właściciele nieruchomości oraz dostawcy mediów coraz częściej 
wymagają regulowania należności za pośrednictwem płatności elektronicznych. Dotyczy to w 
szczególności krajów, w których korzystanie z gotówki jest mniej powszechne. Konsumenci 
w państwach członkowskich, w których bankowość nie jest jeszcze tak silnie 
rozpowszechniona, prawdopodobnie zetkną się jednak z tymi problemami w nadchodzących 
latach. 

Wykluczenie finansowe może prowadzić do nieuczestniczenia w życiu społecznym, tj. do 
wykluczenia społecznego, natomiast wykluczenie społeczne może z kolei prowadzić do 
wykluczenia finansowego. Dzieje się tak w przypadku, gdy grupy w niekorzystnej sytuacji 
nie mogą otworzyć rachunku bankowego ze względu na związane z tym procesem koszty lub 
z powodu ustanowionych przez banki kryteriów. 

Bariera dla swobodnego przepływu osób 

Korzystanie ze swobody przemieszczania się w ramach UE nie powinno być zagrożone 
takimi utrudnieniami, jak te związane z otwarciem rachunku bankowego. Jednolity obszar 
płatności w euro (SEPA) ma na celu zagwarantowanie, aby do wykonywania wszystkich 
transakcji krajowych i transgranicznych wystarczył jeden rachunek bankowy. SEPA ma 
jednak zastosowanie wyłącznie do płatności w euro przeprowadzanych w ramach EOG, a 
prace nad nim nie zostały jeszcze ukończone. Ponadto dotyczy on wyłącznie transakcji 
elektronicznych. W przypadku gdy konsumenci przenoszą się do innego państwa 
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członkowskiego, które nie należy do strefy euro, otwarcie rachunku bankowego w takim 
państwie członkowskim wciąż może być dla nich bardziej korzystne. 

2.2.2. Skutki dla branży 

Coraz większa liczba dostawców oferuje zniżki za dokonywanie płatności elektronicznych 
lub oferuje swoje towary i usługi w Internecie. W takich przypadkach brak dostępu 
niektórych konsumentów do elektronicznych środków płatniczych oznacza, że zarówno 
dostawcy, jak i konsumenci nie mogą w pełni korzystać z możliwości stwarzanych przez 
rynek wewnętrzny. Konsumenci dysponują mniejszym wyborem towarów i usług, które są 
często oferowane po wyższych cenach, a dostawcy tracą możliwości sprzedaży. 

W przypadku dostawców mediów konieczność przeprowadzania transakcji z konsumentami 
nieposiadającymi rachunku bankowego również jest bardziej kosztowna. Ponadto taka 
sytuacja wyklucza możliwość skorzystania z polecenia zapłaty jako środka płatniczego, które 
umożliwia dostawcom zabezpieczenie swoich przepływów pieniężnych6, ułatwiając tym 
samym proces zarządzania finansami. 

2.2.3. Skutki dla administracji publicznej 

Jak wykazały badania7, istnieje silna korelacja między poziomem dochodów a 
nieposiadaniem rachunku bankowego, tj. w przypadku osób o niskich dochodach (w UE 
zagrożone ubóstwem są 84 miliony osób), osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub osób 
samotnie wychowujących dzieci jest bardziej prawdopodobne, że nie będą one posiadać 
rachunku bankowego. Grupy te są również najbardziej prawdopodobnymi beneficjentami 
świadczeń społecznych. Zaobserwowano ponadto korelację między faktem nieposiadania 
rachunku bankowego a wiekiem, przy czym rachunku bankowego nie posiadają osoby 
najstarsze, tj. osoby pobierające renty i emerytury (głównie w UE12). 

Państwa członkowskie, które nie wypłacają świadczeń z zabezpieczenia społecznego lub rent 
i emerytur za pośrednictwem elektronicznych środków płatniczych, np. poleceń przelewu, 
ponoszą wyższe koszty z tytułu przekazów pieniężnych. Ponieważ szereg państw 
członkowskich boryka się obecnie z poważnymi ograniczeniami budżetowymi, coraz bardziej 
w ich interesie powinno być obniżanie kosztów transakcyjnych dzięki stosowaniu płatności 
elektronicznych zamiast fizycznego przetwarzania płatności. Zakłada się przy tym, że 
administracje w państwach członkowskich dysponują infrastrukturą niezbędną do 
wykonywania i otrzymywania płatności za pośrednictwem rachunków bankowych. Ponadto 
cel przedstawiony w ramach Europejskiej agendy cyfrowej oraz planu działań na rzecz 
administracji elektronicznej, polegający na pełnej digitalizacji stosunków między 
obywatelami a organami publicznymi, może nie zostać osiągnięty, jeżeli beneficjenci 
świadczeń społecznych nie będą mogli otworzyć rachunku bankowego. 

2.3. Dynamiczny scenariusz odniesienia 

W ramach dynamicznego scenariusza odniesienia należy uwzględnić szereg czynników, 
ponieważ mogą one częściowo przyczynić się do rozwiązania problemów osób 

                                                 
6 Przynajmniej teoretycznie, ponieważ w pewnych okolicznościach konsumenci o niskich dochodach 

mogą decydować się na korzystanie z poleceń przelewu lub innych środków płatniczych, aby 
sprawować ścisłą kontrolę nad swoimi finansami. 

7 Zob. przypis 2. 
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nieposiadających rachunków bankowych w UE. Po pierwsze, szczególna sytuacja w Bułgarii i 
Rumunii, gdzie prawie połowa mieszkańców nie posiada obecnie rachunku bankowego, 
powinna ulec poprawie zgodnie z prognozami dotyczącymi wzrostu gospodarczego i rozwoju 
sektora finansowego w tych państwach na przestrzeni kolejnych 15–20 lat, i osiągnąć poziom 
obserwowany obecnie na Węgrzech. 

Po drugie, należy rozważyć kwestię, czy obecna sytuacja gospodarcza nie skłoni 
usługodawców z branży finansowej do nasilenia starań na rzecz wykorzystania wszystkich 
okazji do osiągnięcia zysku, w tym także z segmentu rynku obejmującego konsumentów o 
niskich dochodach, który najprawdopodobniej będzie się powiększał. Nie ma jednak żadnej 
gwarancji, że taka sytuacja faktycznie będzie miała miejsce, ponieważ usługodawcy mogą 
równie dobrze zdecydować się na zastosowanie bardziej zachowawczej strategii, podejmując 
próbę maksymalnego wykorzystania związków z już istniejącą bazą swoich klientów. 

Po trzecie, inicjatywa samoregulacyjna w zakresie przejrzystości i porównywalności opłat 
bankowych podjęta przez sektor bankowy powinna umożliwić konsumentom podejmowanie 
świadomych decyzji, co w połączeniu z możliwościami w zakresie przenoszenia rachunku 
bankowego do innego banku na szczeblu krajowym może przynieść posiadaczom rachunków 
korzyści dzięki zwiększeniu poziomu konkurencji. Ograniczenie tej inicjatywy polega na tym, 
że jest ona realizowana na szczeblu krajowym, nie zaś na szczeblu ogólnoeuropejskim, i 
dlatego nie wpływa na warunki strukturalne panujące na rynku krajowym. 

Ponadto, o ile działania w zakresie edukacji finansowej podejmowane na szczeblu UE lub 
państw członkowskich mogą z czasem przyczynić się do zwiększenia poziomu wiedzy 
finansowej wśród 30 milionów konsumentów nieposiadających rachunku bankowego i w 
konsekwencji doprowadzić do wzrostu odsetka osób posiadających rachunek bankowy, same 
takie działania prawdopodobnie nie rozwiążą kluczowego dla omawianej sprawy problemu, 
na co zwraca też uwagę wiele organizacji konsumenckich. 

3. CELE POLITYKI 
Główne cele inicjatywy to, po pierwsze, wspieranie pełnego uczestnictwa wszystkich 
obywateli UE w rynku wewnętrznym, a po drugie, wspieranie procesu włączenia finansowego 
i włączenia społecznego. Szczegółowym celem inicjatywy jest poprawa dostępu do 
rachunków płatniczych i elektronicznych środków płatniczych w całej UE. Cele operacyjne 
zakładają: 

– zagwarantowanie, aby konsumenci postrzegani jako komercyjnie nieopłacalni 
(nieatrakcyjni pod względem handlowym) mogli uzyskać dostęp do odpowiedniego 
produktu; 

– zapewnienie sprzyjających włączeniu warunków w zakresie otwierania rachunków 
bankowych dla konsumentów mających trudności ze spełnieniem ustalonych przez 
bank warunków uzyskania dostępu (np. w zakresie przychodów, sytuacji finansowej, 
historii kredytowej lub statusu pobytu). 

4. ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA PODJĘCIEM DZIAŁANIA PRZEZ UE 

Zidentyfikowane problemy powodują szkody dla części naszego społeczeństwa jako 
konsumentów ze względu na ograniczony wybór towarów i usług, wysokie koszty i trudności 
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w podejmowaniu pracy i otrzymywaniu dochodów. Na chwilę obecną większość państw 
członkowskich nie zajęła się kwestią dostępu do zwykłego rachunku płatniczego na szczeblu 
krajowym, natomiast państwa, które podjęły tę kwestię, nie zapewniają dostępu 
transgranicznego konsumentom z innych państw członkowskich. Taki brak działań na 
szczeblu krajowym w większości państw członkowskich prowadzi do upośledzenia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i tworzy niepotrzebne obciążenia dla mobilności 
transgranicznej. Ponadto z punktu widzenia UE działania podejmowane przez państwa 
członkowskie są niewystarczające, a pomiędzy poszczególnymi państwami utrzymują się 
znaczne różnice. Jest mało prawdopodobne, aby w najbliższej przyszłości stan obecny uległ 
zmianie, szczególnie ze względu na skutki światowych zawirowań finansowych i 
wprowadzania oszczędności na rynkach krajowych. 

Zagwarantowanie dostępu do rachunków płatniczych w całej UE stanowiłoby dla 
konsumentów pierwszy krok na drodze do uzyskania dostępu do usług finansowych i 
czerpania korzyści oferowanych przez rynki finansowe UE. Dostęp do rachunku płatniczego 
umożliwiłby również konsumentom korzystanie z jednolitego obszaru płatności w euro oraz z 
praw i ochrony, które wprowadzono dyrektywą w sprawie usług płatniczych. Wypłacanie 
świadczeń przez administracje publiczne byłoby łatwiejsze i wiązało się z mniejszymi 
kosztami. Ponadto konsumenci nieposiadający rachunku bankowego nie są w stanie korzystać 
w pełni z jednolitego rynku, szczególnie w zakresie jego wymiaru internetowego. 

Zapewnienie konsumentom dostępu do zwykłych rachunków płatniczych doprowadzi w 
długiej perspektywie do sytuacji korzystnej dla wszystkich uczestników, zarówno z 
perspektywy krajowej, jak i transgranicznej. Problem czynników uniemożliwiających 
konsumentom w UE uzyskanie dostępu do rachunków płatniczych i w związku z tym 
uniemożliwiających im pełne uczestnictwo w rynku wewnętrznym można rozwiązać dzięki 
odpowiednim inicjatywom politycznym UE. 

5. WARIANTY STRATEGICZNE 

Określono szereg wariantów strategicznych, których podsumowanie zawarto w poniższej 
ramce. Zachowane warianty zostały wyróżnione. W drodze analizy dowiedziono, że 
zastosowanie tych wariantów jest najskuteczniejszym i najefektywniejszym sposobem 
osiągnięcia wyżej opisanych celów. 

Produkty i usługi 

1: Brak zmian w polityce 

2: Dopilnowanie, aby dostawcy usług płatniczych oferowali zwykłe usługi płatnicze 

3: Dopilnowanie, aby dostawcy usług płatniczych oferowali zwykłe usługi płatnicze i kartę płatniczą 

4: Dopilnowanie, aby dostawcy usług płatniczych oferowali zwykłe usługi płatnicze, kartę płatniczą oraz kredyt 
w rachunku bieżącym (linię kredytową) 

Cena zwykłego rachunku płatniczego 

1: Brak interwencji na szczeblu UE 

2: Dopilnowanie, aby w przypadkach, w których korzystanie ze zwykłego rachunku płatniczego nie jest 
nieodpłatne, cena była racjonalna 
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3: Nieodpłatne zapewnianie dostępu do zwykłego rachunku bankowego 

Warunki dostępu do zwykłego rachunku płatniczego 

1: Brak zmian w polityce 

2: Dostęp do zwykłego rachunku płatniczego dla gospodarstw domowych 
nieposiadających rachunku bankowego 

3: Wymóg udzielania dostępu do zwykłego rachunku płatniczego wszystkim konsumentom 
nieposiadającym rachunku bankowego 

3.1: Dostęp wyłącznie dla nieposiadających rachunku bankowego rezydentów w ich państwie 
członkowskim pochodzenia 

3.2: Dostęp dla nieposiadających rachunku bankowego rezydentów i nierezydentów 

4: Dostęp do zwykłego rachunku płatniczego dla wszystkich konsumentów w UE 

4.1: Dostęp wyłącznie dla rezydentów w ich państwie członkowskim pochodzenia 

4.2: Dostęp dla rezydentów i nierezydentów 

6. SKUTKI 

Oczekuje się, że preferowane warianty będą miały długoterminowy pozytywny wpływ na 
włączenie finansowe i społeczne oraz na zaufanie konsumentów, sprzyjając mobilności 
konsumentów również w wymiarze transgranicznym. Realizacja tych wariantów miałaby 
szczególnie pozytywny wpływ na konsumentów, promując ich pełne uczestnictwo w rynku 
wewnętrznym poprzez poprawę dostępności i przystępności cenowej zwykłych rachunków 
płatniczych oraz dostępu do nich. W rezultacie w znacznym stopniu polepszyłby się dostęp do 
rachunków płatniczych i elektronicznych środków płatniczych na terenie całej UE. 

Oczekuje się, że dostawcy zarówno odniosą ewentualne korzyści, jak i poniosą ewentualne 
koszty. W rezultacie ogólny wpływ może wahać się między słabo pozytywnym, neutralnym a 
negatywnym. W tym przypadku czynnikiem warunkującym jest poziom, na jakim zostanie 
ustalona cena, oraz kwestia, czy ewentualne straty zostaną w pełni lub częściowo pokryte 
przez inne strony bądź w ogóle nie zostaną pokryte. 

Ogólny wpływ na administracje państw członkowskich również będzie zależeć od szeregu 
ewentualnych kosztów i korzyści. W tym przypadku istotna jest kwestia, czy i w jakim 
stopniu państwa członkowskie wezmą na siebie ewentualne straty, jakie ponieśliby dostawcy, 
zapewniając zwykłe rachunki ze stratą. Oczekuje się, że wpływ będzie się wahał między 
umiarkowanie pozytywnym a negatywnym. 

Łączny wpływ pod względem ilościowym będzie najprawdopodobniej zasadniczo 
pozytywny, ponieważ nad wszelkimi negatywnymi skutkami dla dostawców powinny 
przeważyć znaczne, pozytywne skutki dla konsumentów (oraz w mniejszym stopniu dla 
państw członkowskich). 

Większość skutków wynikających z preferowanych wariantów będzie odczuwalna na terenie 
całej UE, przy czym główny wpływ odczują państwa UE-12 i większość państw EU-15, w 
których jak dotąd nie oferuje się żadnych tego rodzaju zwykłych rachunków płatniczych. 
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Korzyści i koszty będą większe w tych państwach członkowskich, które będą musiały w 
znacznym stopniu dostosować obowiązujące przepisy lub wprowadzić pełne ramy prawne. 

W odniesieniu do większości zachowanych wariantów obciążenie administracyjne będzie 
prawdopodobnie miało charakter marginalny. 

7. WNIOSEK 

Po przeprowadzeniu analizy sformułowano wniosek, że najskuteczniejszy/preferowany 
wariant zakładałby przyjęcie podejścia stopniowego, w ramach którego Komisja Europejska 
w drodze zalecenia określiłaby szereg zasad i działań, jakich państwa członkowskie miałyby 
przestrzegać lub które miałyby opracować, aby zapewnić dostęp do zwykłego rachunku 
płatniczego konsumentom nieposiadającym rachunku bankowego w państwie, w którym chcą 
oni taki rachunek otworzyć. W ramach tej inicjatywy wszystkim obywatelom i rezydentom 
EU zapewniono by możliwość dostępu do rachunku bankowego oferowanego po racjonalnej 
cenie. 

Państwa członkowskie zostałyby wezwane do dopilnowania, aby przynajmniej jeden 
dostawca usług płatniczych oferował zwykły rachunek płatniczy. W przypadku gdyby 
dostawcy usług płatniczych nie oferowali dobrowolnie zwykłych rachunków płatniczych, 
państwa członkowskie mogłyby wyznaczyć jednego dostawcę (jak to uczyniono w Austrii, w 
której utworzono specjalny bank oferujący „społeczny” rodzaj usług płatniczych) lub 
dopilnować, aby wnioski o otwarcie zwykłego rachunku płatniczego były rozdzielane 
pomiędzy różnych dostawców (jak ma to miejsce we Francji), bądź zobowiązać wszystkich 
dostawców do oferowania zwykłego rachunku płatniczego (tak, jak w Belgii, w której oferta 
wszystkich banków musi zawierać możliwość korzystania ze zwykłego rachunku 
płatniczego). 

Połączenie wariantów strategicznych sprzyjałoby pełnemu uczestnictwu wszystkich 
konsumentów UE w rynku wewnętrznym, a w szczególności tych, którzy mają niskie 
dochody, są wyłączeni finansowo lub w trudnej sytuacji, oraz w bardziej ogólnym wymiarze 
promowałoby włączenie finansowe i społeczne. Poprawiłoby ono również mobilność 
transgraniczną, w szczególności pracowników oraz studentów i stażystów. 

W proponowanym zaleceniu przewidziano by przeprowadzenie oceny skuteczności 
przedmiotowego mechanizmu w zakresie dostępu do zwykłych rachunków płatniczych oraz 
przeglądu jego stosowania przez państwa członkowskie pod kątem osiągnięcia celów. 

Korzyścią związaną z wystosowaniem zalecenia jest wysłanie szybkiego i przejrzystego 
przekazu określającego, jakie działania państw członkowskich są niezbędne i podjęcia jakich 
działań się oczekuje w celu rozwiązania problemu obecnej niedoskonałości rynku. Zalecenie 
posłużyłoby również jako czynnik przyspieszający opracowanie spójnych zasad, które mają 
być stosowane w całej Unii Europejskiej. Zapewniłoby to państwom członkowskim wyraźne 
wskazówki, umożliwiając im od tej pory w razie potrzeby łatwiejsze wykonanie wiążących je 
wymogów. 


