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1. INTRODUCERE 

În prezent, utilizarea de numerar este în scădere, deoarece salariile, prestațiile sociale și 
facturile la utilități se plătesc din ce în ce mai mult prin intermediul conturilor bancare. 
Deținerea unui cont bancar este indispensabilă pentru a putea avea acces la alte servicii 
financiare de bază, de la plăți electronice la credite de consum, credite ipotecare și asigurări 
de viață1. Accesul la un cont bancar, permițând efectuarea pe cale electronică a unui ansamblu 
de operațiuni de plată de bază, a devenit esențial pentru participarea deplină la piața internă și 
pentru a facilita exercitarea dreptului de liberă circulație a persoanelor. 

2. DEFINIREA PROBLEMEI 

2.1. Probleme 

2.1.1. Dimensiunea problemei 

Deși accesul la servicii financiare de bază a devenit o condiție prealabilă necesară pentru a 
participa pe deplin la viața economică și socială a unei societăți moderne, există dovezi2 care 
atestă că sunt încă necesare eforturi considerabile în întreaga UE pentru a asigura accesul la 
servicii bancare pentru toți. În prezent, din cauza lipsei de acces la mijloace de plată 
electronice, multe persoane din UE nu pot beneficia de toate avantajele pe care le oferă piața 
internă și suportă costuri mari în urma utilizării exclusive a numerarului. Această situație se 
află la originea unor inegalități sociale persistente și ar putea duce la excluderea financiară sau 
socială a unui număr considerabil de cetățeni ai UE3. 

Conform unor date recente, 7% dintre toți consumatorii din UE, și anume 30 de milioane de 
europeni cu vârsta peste 18 ani, nu au un cont bancar4. Printre aceste 30 de milioane de 
cetățeni care nu dețin un cont bancar, se estimează că unui număr de aproximativ 6,4 milioane 
nu li se oferă efectiv posibilitatea sau le este teamă să solicite deschiderea unui cont bancar în 
cazul în care ar dori acest lucru5. Situația legată de lipsa unui cont bancar variază considerabil 
în UE, cu un contrast evident între țările din UE-12 și cele din UE-15: în medie, 91% din 
populația adultă în UE-12 deține un cont bancar, în comparație cu 97% în UE-15. În cazul 
României și al Bulgariei, aproximativ jumătate dintre respondenți nu au un cont bancar. 

Lipsa unui cont bancar prezintă dezavantaje semnificative pentru consumatorii respectivi, din 
cauza costurilor mai ridicate generate de utilizarea ocazională a serviciilor de plată și de 
imposibilitatea achiziționării mărfurilor și serviciilor mai puțin costisitoare comercializate pe 

                                                 
1 Raport 2008 privind integrarea financiară europeană, SEC(2009) 19 final. 
2 Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion (Furnizarea de servicii financiare 

și prevenirea excluderii financiare), DG Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și egalitate de șanse, 
Comisia Europeană, 2008; Study on the Costs and Benefits of Policy Actions in the Field of Ensuring 
Access to a Basic Bank Account (Studiu privind costurile și beneficiile acțiunilor de politică pentru a 
asigura accesul la un cont bancar de bază), DG Piața internă și servicii, Comisia Europeană, 2010, 
denumit în continuare studiul CSES. 

3 Raport 2008 privind integrarea financiară europeană, SEC (2009) 19 final. 
4 Flash Eurobarometru nr. 282, Consumers’views on switching providers (Opiniile consumatorilor 

privind schimbarea furnizorilor), Comisia Europeană, în curs de apariție. 
5 Această cifră nu include persoanele „mobile” care pot întâmpina dificultăți la deschiderea unui cont 

bancar la nivel transfrontalier, și anume într-un alt stat membru decât statul lor de reședință. 
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internet, fie pe plan național, fie în străinătate. De asemenea, consumatorii care nu dețin un 
cont bancar se confruntă probabil cu dificultăți în a găsi un loc de muncă, a închiria un imobil 
și a primi salariile sau prestațiile sociale. Persoanele fizice aflate în străinătate pentru studii 
sau stagii ori cele care lucrează (temporar) în altă țară se pot confrunta cu toate aceste 
probleme, deoarece este posibil să li se refuze deschiderea unui cont bancar pe considerente 
de reședință. 

2.1.2. Cauze ale lipsei de acces la conturi bancare 

Cauzele lipsei de acces la un cont bancar de bază țin atât de cerere, cât și de ofertă. În ceea ce 
privește cererea, o persoană poate fi descurajată să solicite și să utilizeze servicii bancare din 
motive de ordin psihologic, cultural și educațional. Multe dintre ele pot fi explicate prin 
necunoașterea elementară a mecanismelor financiare sau prin lipsa de informare cu privire la 
avantajele utilizării serviciilor bancare. 

În ceea ce privește oferta, acuitatea problemei este într-o oarecare măsură legată de nivelul de 
dezvoltare a sectorului bancar: în societățile mai puțin prospere din punct de vedere 
economic, unde nivelul de dezvoltare a sectorului bancar este mai puțin avansat, accesul la un 
cont bancar este în general mai scăzut. Totuși, oricare ar fi nivelul de dezvoltare economică 
sau financiară în UE, disponibilitatea produselor este limitată în cazul clienților percepuți 
drept neatractivi din punct de vedere comercial. Produsele pot fi, de asemenea, prea 
costisitoare pentru acest tip de clienți, însă și clienții „mobili ” pot fi afectați atunci când le 
sunt propuse comisioane diferite – mai ridicate - decât cele percepute clienților locali. În plus, 
lipsa unor informații clare cu privire la suma totală a comisioanelor aferente unui cont și 
serviciilor asociate acestuia poate descuraja anumiți consumatori să solicite deschiderea unui 
cont. Unor consumatori li se refuză accesul la un cont bancar deoarece nu îndeplinesc anumite 
condiții de eligibilitate, fie impuse prin legislație (de exemplu, dovada identității), fie 
provenite din practicile și cerințele specifice sectorului (cerințe privind reședința, dovada 
venitului, rentabilitatea, evaluarea riscurilor, istoricul de credit etc.). Multor persoane care 
solicită deschiderea unui cont bancar li se cere, de asemenea, să furnizeze adresa curentă sau 
să facă dovada reședinței în țara respectivă. Aceasta constituie o problemă pentru cetățenii UE 
care își exercită dreptul la liberă circulație pentru a lucra sau a studia într-un alt stat membru 
decât statul lor de reședință și care întâmpină astfel dificultăți la deschiderea unui cont bancar 
în statul gazdă. 

2.2. Consecințe 

Problemele identificate au ca rezultat următoarele consecințe pentru consumatori, industria de 
profil și administrațiile publice. 

2.2.1. Consecințe pentru consumatori 

Gamă limitată de opțiuni în materie de mărfuri și servicii 

Din ce în ce mai multe mărfuri și servicii sunt vândute online. În aceste cazuri, imposibilitatea 
anumitor consumatori de a avea acces la instrumente electronice de plată prezintă mari 
dezavantaje deoarece acești consumatori nu pot beneficia pe deplin de oportunitățile oferite de 
piața internă; în speță, ei dispun de o gamă mai redusă de opțiuni în materie de mărfuri și 
servicii și de multe ori plătesc prețuri mai mari. Cumpărăturile online (comerțul electronic), 
de exemplu, sunt imposibile fără mijloace de plată electronice. 
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Costuri mai ridicate 

La utilizarea ocazională a serviciilor bancare, consumatorii suportă costuri mai ridicate decât 
un client regulat al băncii. Un consumator care nu dispune de un cont bancar poate fi nevoit să 
plătească un comision sau să facă apel la un intermediar pentru a încasa un cec, comision care 
poate atinge 3% din valoarea cecului. În cazul în care un astfel de consumator dorește să facă 
o plată, de exemplu, să achite o factură de utilități sau mărfuri ori servicii, acesta ar putea fi 
nevoit să achiziționeze un cec sau să utilizeze un serviciu de transfer de fonduri, ceea ce poate 
fi foarte costisitor. Lucrătorii transfrontalieri sau sezonieri care s-au mutat într-un alt stat 
membru pot avea nevoie să trimită bani acasă și, în cazul în care aceștia îi trimit în afara 
sistemului bancar, suportă costuri mari de transfer. În plus, reducerile de preț oferite de către 
furnizorii de utilități la plata electronică vor fi inaccesibile pentru consumatorii care nu dețin 
un cont bancar. 

Excluderea financiară, excluderea socială și sărăcia 

Un consumator fără acces la un cont bancar poate întâmpina probleme în a beneficia de alte 
servicii financiare și, prin urmare, poate fi expus riscului de excludere financiară. Un astfel de 
consumator este, de asemenea, foarte probabil dezavantajat și în alte domenii ale vieții de zi 
cu zi, deoarece astăzi salariile se plătesc din ce în ce mai mult în conturi, iar proprietarii de 
imobile și furnizorii de utilități solicită din ce în ce mai mult plăți electronice. Acest lucru este 
valabil mai ales în țările în care utilizarea de numerar este mai puțin frecventă. Totuși, este 
foarte probabil ca și consumatorii din statele membre în care serviciile bancare nu sunt încă 
utilizate pe scară largă să întâmpine probleme în următorii ani. 

Deși excluderea financiară poate fi o cauză a lipsei de participare în societate, și anume a 
excluderii sociale, și excluderea socială poate conduce, la rândul său, la excludere financiară, 
în cazul în care grupurile dezavantajate nu pot deschide conturi bancare, fie din cauza 
costurilor pe care le implică acestea, fie din cauza criteriilor de eligibilitate stabilite de bănci.  

Obstacol în calea liberei circulații a persoanelor 

Exercitarea dreptului la liberă circulație a persoanelor în UE nu ar trebui să fie periclitată de 
dificultăți precum cele referitoare la deschiderea unui cont bancar. Într-adevăr, spațiul unic 
european de plăți (Single European Payment Area - SEPA) are obiectivul de a garanta că un 
cont bancar va fi suficient pentru a efectua toate operațiunile de plată naționale și 
transfrontaliere. Cu toate acestea, SEPA se aplică numai plăților în euro în cadrul SEE și nu 
este încă finalizat. În al doilea rând, acesta se referă doar la tranzacțiile electronice. În cazul în 
care consumatorii se mută temporar într-un alt stat membru, dacă aceasta din urmă nu face 
parte din zona euro, poate fi mai avantajos pentru aceștia să deschidă un cont bancar în statul 
membru respectiv. 

2.2.2. Consecințe pentru industria de profil 

Un număr tot mai mare de furnizori oferă reduceri pentru plățile electronice sau își 
comercializează mărfurile și serviciile online. În astfel de cazuri, imposibilitatea anumitor 
consumatori de a avea acces la un mijloc de plată electronic împiedică atât furnizorii, cât și 
consumatori să beneficieze pe deplin de oportunitățile create de piața internă. Consumatori au 
acces la o ofertă mai redusă de mărfuri și servicii și de multe ori plătesc prețuri mai mari, iar 
furnizorii pierd oportunități de a face vânzări. 
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Pentru furnizorii de utilități este, de asemenea, mai costisitor să aibă clienți care nu dețin un 
cont bancar. Mai mult, furnizorii nu pot să propună debitarea directă ca mijloc de plată, ceea 
ce le-ar permite să își asigure fluxurile de numerar6, facilitându-și astfel gestionarea 
trezoreriei. 

2.2.3. Consecințe pentru administrațiile publice 

După cum indică o serie de studii7, există o corelație puternică între nivelul veniturilor și 
accesul la serviciile bancare, ceea ce înseamnă că persoanele cu venituri reduse (există 84 de 
milioane de persoane expuse riscului de sărăcie în UE), persoanele cu dizabilități, șomerii sau 
părinți singuri sunt mai susceptibili de a nu avea un cont bancar. De asemenea, aceste grupuri 
sunt, cel mai probabil, beneficiarii asistenței sociale. În plus, există o corelație între absența 
unui cont și vârstă, persoanele în vârstă, și anume acelea care primesc pensii (mai ales în UE-
12), neavând un cont bancar.  

Statele membre care nu plătesc prestațiile sociale sau pensiile prin mijloace electronice, și 
anume prin virament, suportă costuri de transfer mai ridicate. Deoarece mai multe state 
membre se confruntă în momentul de față cu constrângeri bugetare severe, reducerea 
costurilor operațiunilor prin utilizarea plăților electronice în locul procesării fizice ar trebui să 
prezinte din ce în mai mult interes. Aceasta implică existența în cadrul administrațiilor din 
statele membre a infrastructurii necesare pentru a efectua și a primi plățile prin conturi 
bancare. În plus, obiectivul Agendei digitale și al inițiativei E-guvernare de a digitaliza 
integral relația dintre cetățeni și autoritățile publice nu poate fi atins dacă beneficiarii 
asistenței sociale nu pot să își deschidă un cont bancar. 

2.3. Un scenariu de referință evolutiv 

Trebuie luați în considerare mai mulți factori în cadrul unui scenariu de referință evolutiv, 
deoarece aceștia ar putea contribui la soluționarea problemelor pentru o parte din populația 
UE care nu are acces la un cont bancar. În primul rând, situația specifică a Bulgariei și a 
României, unde aproape jumătate din populație nu deține în prezent un cont bancar ar trebui 
să se amelioreze, în conformitate cu creșterea economică estimată și dezvoltarea sectorului 
financiar în cursul următorilor 15-20 de ani, la nivelul din Ungaria. 

În al doilea rând, se pune întrebarea dacă actuala situație economică nu ar încuraja prestatorii 
de servicii financiare să își intensifice eforturile de a exploata toate oportunitățile de profit, 
inclusiv segmentul de consumatori cu venituri reduse, care este probabil să crească. Nu există 
totuși nicio garanție că acest lucru se va întâmpla, deoarece prestatorii ar putea, de asemenea, 
să opteze pentru o strategie mai conservatoare, în încercarea de a-și maximiza relația cu 
clienții lor existenți. 

În al treilea rând, inițiativa de autoreglementare a industriei bancare în ceea ce privește 
transparența și comparabilitatea comisioanelor bancare ar trebui să permită consumatorilor să 
ia decizii în cunoștință de cauză, care, combinate cu posibilitățile oferite prin transferul 
conturilor bancare la nivel național, ar putea oferi titularilor de conturi avantajul unui nivel 

                                                 
6 Cel puțin teoretic, deoarece pot exista situații în care consumatorii cu venituri reduse ar opta mai 

degrabă pentru virament sau pentru alte mijloace de plată care să le permită un control strict al situației 
lor financiare. 

7 A se vedea nota de subsol nr. 2. 
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mai ridicat de concurență. Această inițiativă este însă limitată, deoarece se desfășoară la nivel 
național, nu paneuropean, lăsând neschimbate condițiile structurale ale pieței interne. 

În cele din urmă, deși acțiunile la nivelul UE sau al statele membre privind educația financiară 
ar putea, în timp, să sporească gradul de informare al celor 30 de milioane de consumatori 
care nu dețin un cont bancar cu privire la avantajele deținerii unui cont de plăți și, prin 
urmare, să crească proporția populației care deține un cont, este puțin probabil ca numai prin 
aceste acțiuni să se rezolve esența problemei în cauză, aceasta fiind o perspectivă împărtășită 
de multe organizații de consumatori. 

3. OBIECTIVE DE POLITICĂ 
Obiectivele generale ale inițiativei sunt, în primul rând, promovarea participării depline a 
tuturor cetățenilor UE la piața internă și, în al doilea rând, promovarea incluziunii financiare 
și a incluziunii sociale. Obiectivul specific este îmbunătățirea accesului la conturi de plăți și la 
mijloace de plată electronice în întreaga UE. Obiectivele operaționale ar fi: 

– să se asigure oferirea unui produs adecvat consumatorilor percepuți a fi neprofitabili 
din punct de vedere comercial (neatractivi din punct de vedere comercial); 

– să se asigure condiții incluzive la deschiderea de conturi bancare pentru consumatorii 
care întâmpină probleme în a îndeplini condițiile de acces impuse de bănci (de 
exemplu, în ceea ce privește veniturile, situația economică, istoricul de credit sau 
reședința). 

4. NECESITATEA INTERVENțIEI UE 

Problemele identificate sunt în detrimentul unei părți a consumatorilor din societatea noastră, 
întrucât aceștia au acces la o varietate mai mică de mărfuri și servicii, suportă costuri ridicate 
și întâmpină dificultăți la obținerea unui loc de muncă și la primirea veniturilor. În prezent, 
majoritatea statelor membre nu au soluționat, la nivel național, problema accesului la un cont 
de plăți de bază, în timp ce statele care au luat măsuri în acest sens nu prevăd accesul 
transfrontalier pentru consumatorii din alte state membre. Absența măsurilor la nivel național 
în majoritatea statelor membre duce la o funcționare a pieței interne sub nivelul optim și 
creează obstacole inutile pentru mobilitatea transfrontalieră. În plus, măsurile separate luate 
de statele membre au fost insuficiente din perspectiva UE: situația rămâne neuniformă la 
nivelul UE. Situația actuală este puțin probabil să se schimbe în viitorul apropiat, în special 
având în vedere efectele crizei financiare mondiale și reacțiile de repliere de pe piețele 
naționale. 

Accesul garantat la nivelul UE la conturi de plăți ar constitui un prim pas pentru consumatori 
în ceea ce privește accesul la serviciile financiare pentru a beneficia de avantajele oferite de 
piețele financiare din UE. Accesul la un cont de plăți ar permite consumatorilor să 
beneficieze, de asemenea, de spațiul unic european de plăți, precum și de drepturile și de 
protecția introduse de Directiva privind serviciile de plată. Plata prestațiilor sociale de către 
administrațiile publice ar fi mai ușor de efectuat și mai puțin costisitoare. Mai mult, 
consumatorii care nu dețin un cont bancar nu pot beneficia la maximum de avantajele pieței 
unice, în special de dimensiunea ei „electronică”. 
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Garantarea disponibilității conturilor de plăți de bază pentru consumatori va crea pe termen 
lung avantaje pentru ambele părți, atât din perspectivă națională, cât și transfrontalieră. 
Factorii care împiedică accesul la conturi de plăți și, prin urmare, participarea deplină a 
consumatorilor din UE la piața internă pot fi abordați prin inițiative politice corespunzătoare 
la nivelul UE. 

5. OPțIUNI DE POLITICĂ  

Au fost identificate o serie de opțiuni de politică, descrise pe scurt în tabelul de mai jos. 
Opțiunile preferate sunt evidențiate. În urma analizei s-a constatat că acestea sunt cele mai 
eficiente și eficace pentru atingerea obiectivelor descrise mai sus. 

Produse și servicii 

1: Politicile în vigoare rămân neschimbate. 

2: Garantarea faptului că prestatorii de servicii de plată oferă servicii de plată de bază. 

3: Garantarea faptului că prestatorii de servicii de plată oferă servicii de plată de bază și un 
card de plăți. 

4: Garantarea faptului că prestatorii de servicii de plată oferă servicii de plată de bază, un card de 
plăți și opțiunea descoperirii de cont (o linie de credit). 

Prețul unui cont de plăți de bază 

1: Nicio intervenție la nivelul UE. 

2: Garantarea faptului că, în cazul în care un cont de plăți de bază nu este gratuit, comisioanele aplicate 
sunt rezonabile 

3: Punerea la dispoziție a unui cont bancar de bază în mod gratuit 

Condițiile de acces la un cont de plăți de bază 

1: Politicile în vigoare rămân neschimbate. 

2: Acces la un cont de plăți de bază pentru gospodăriile care nu dețin un cont bancar. 

3: O cerință de a asigura accesul tuturor consumatorilor care nu dețin un cont bancar la un cont de 
plăți de bază. 

3.1: Acces pentru rezidenții care nu dețin un cont bancar, numai în statul membru de origine. 

3.2: Acces pentru rezidenții și nerezidenții care nu dețin un cont bancar. 

4: Acces la un cont de plăți de bază pentru fiecare consumator din UE 

4.1: Acces pentru rezidenți numai în statul membru de origine. 

4.2: Acces pentru rezidenți și nerezidenți. 
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6. IMPACT 

Se estimează că opțiunile preferate vor avea un impact pozitiv pe termen lung asupra 
incluziunii financiare și sociale și asupra încrederii consumatorilor, încurajând mobilitatea 
consumatorilor și la nivel transfrontalier. Implementarea opțiunilor ar avea un efect benefic 
mai ales pentru consumatori, promovând participarea lor deplină la piața internă, prin 
îmbunătățirea disponibilității conturilor de plăți de bază și a accesului la acestea, precum și 
prin reducerea costurilor asociate lor. Acest lucru ar duce la o îmbunătățire semnificativă a 
accesului la conturi de plăți și la mijloace de plată electronice în întreaga UE. 

Se estimează că pentru prestatorii de servicii de plată inițiativa comportă atât eventuale 
beneficii, cât și costuri. Acestea pot duce în ansamblu la un impact care variază de la slab 
pozitiv sau neutru la negativ. Un factor cheie în acest sens este nivelul la care va fi stabilit 
comisionul și dacă potențialele pierderi vor compensate complet, parțial sau deloc de alte 
părți. 

Impactul global pentru administrațiile statelor membre va fi, de asemenea, rezultatul unei serii 
de eventuale costuri și beneficii. În acest sens, un aspect major ține de măsura în care statele 
membre ar fi dispuse să își asume eventualele pierderi pe care le-ar putea înregistra prestatorii 
prin deschiderea de conturi de bază în pierdere. Se preconizează că impactul va varia de la 
moderat pozitiv la negativ. 

Impactul cumulat în termeni cantitativi va fi probabil preponderent pozitiv, deoarece 
eventualele efecte negative asupra prestatorilor ar trebui să fie compensate de efectele 
pozitive majore pentru consumatori (și pentru statele membre, într-o măsură mai mică). 

În general, impactul opțiunilor preferate se va distribui la nivelul întregii UE, cu un efect 
predominant în statele din UE-12 și în majoritatea statelor din UE-15 în care un astfel de cont 
de plăți de bază nu este disponibil pentru moment. Beneficiile și costurile vor fi amplificate în 
acele state membre care vor trebui să își adapteze în mod substanțial normele existente sau să 
introducă un cadru de reglementare cu totul nou. 

Pentru majoritatea opțiunilor reținute sarcina administrativă va fi probabil marginală. 

7. CONCLUZIE 

Analiza a condus la concluzia că opțiunea cea mai eficientă/preferată ar consta într-o abordare 
progresivă, în care Comisia Europeană, prin intermediul unei recomandări, ar stabili o serie de 
principii și de măsuri pe care statele membre să le respecte sau să le dezvolte, astfel încât să se 
asigure accesul la un cont de plăți de bază pentru consumatorii care nu au un cont bancar în 
țara în care aceștia doresc să deschidă unul. Inițiativa ar garanta că toți cetățenii și rezidenții 
UE pot avea acces la un cont bancar, oferit la un preț rezonabil. 

Statele membre ar fi invitate să se asigure că există cel puțin un prestator de servicii de plată 
care să ofere conturi de plăți de bază. În cazul în care prestatorii de servicii de plată nu ar oferi 
în mod voluntar conturi de plăți de bază, statele membre ar putea desemna un prestator de 
servicii individual (așa cum este cazul în Austria, unde a fost înființată o bancă specială 
pentru a oferi servicii de plată de tip „social”), ar putea să se asigure că cererile de deschidere 
a unui cont de plăți de bază sunt distribuite între diferiți prestatori (precum în Franța, de 
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exemplu) sau ar putea obliga toți prestatorii să ofere un cont de plăți de bază (precum în 
Belgia, de exemplu, unde toate băncile au obligația de a oferi conturi de plăți de bază). 

Combinarea opțiunilor de politică ar promova o participare deplină a tuturor consumatorilor 
din UE, în special a celor cu venituri reduse, excluși sau vulnerabili din punct de vedere 
financiar, la piața internă, și ar promova incluziunea financiară și socială în general. De 
asemenea, ar îmbunătăți mobilitatea transfrontalieră, în special a lucrătorilor, a stagiarilor și a 
studenților. 

Recomandarea propusă ar prevedea o evaluare a eficienței mecanismului privind accesul la 
conturi de plăți de bază, precum și o revizuire a aplicării ei de către statele membre prin 
prisma îndeplinirii obiectivelor vizate. 

Recomandarea ar avea avantajul de a transmite un mesaj rapid și clar statelor membre cu 
privire la acțiunile necesare pe care trebuie să le adopte pentru rezolvarea deficiențelor de 
piață actuale. De asemenea, aceasta ar acționa ca un catalizator pentru elaborarea unor 
principii consecvente care să fie aplicate în întreaga Uniune Europeană și ar da statelor 
membre o orientare clară care să le permită ulterior să implementeze mai ușor eventualele 
cerințe obligatorii, dacă acestea se dovedesc necesare. 


