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1. UVOD 

Uporaba gotovine se danes zmanjšuje, saj se plače, nadomestila in računi za javne storitve 
vedno pogosteje plačujejo prek bančnih računov. Bančni račun ima vlogo portala, ker je 
temeljno orodje za dostop do drugih osnovnih finančnih storitev, ki segajo od elektronskih 
plačil do potrošniških posojil, hipotek in življenjskih zavarovanj1. Dostop do bančnega 
računa, ki omogoča vrsto osnovnih elektronskih plačilnih transakcij, je postal ključen za 
popolno udeležbo na notranjem trgu in lažje uveljavljanje pravice do prostega pretoka oseb. 

2. OPREDELITEV PROBLEMA 

2.1. Problemi 

2.1.1. Obseg problema 

Čeprav je dostop do osnovnih finančnih storitev postal predpogoj za popolno udeležbo v 
gospodarskem in socialnem življenju sodobne družbe, dokazi2 kažejo, da si bo treba v celotni 
EU še naprej precej prizadevati, da se vsem zagotovi dostop do transakcijskih bančnih 
storitev. Zaradi pomanjkanja dostopa do elektronskih plačilnih sredstev veliko ljudi v EU 
danes ne more koristiti vseh ponujenih ugodnosti notranjega trga in imajo visoke stroške, ker 
uporabljajo samo gotovino. Te razmere povzročajo trajne neenakosti v družbi, ki lahko 
privedejo do finančne ali socialne izključenosti velikega števila državljanov EU3. 

Glede na najnovejše podatke 7 % vseh potrošnikov EU, tj. 30 milijonov Evropejcev, starejših 
od 18 let, nima bančnega računa4. Ocenjuje se, da od teh 30 milijonov državljanov brez 
bančnega računa približno 6,4 milijona oseb dejansko nima možnosti za odprtje bančnega 
računa ali se bojijo zanj zaprositi5. Razmere v EU v zvezi s pomanjkanjem dostopa do 
bančnega računa so zelo različne, zlasti med EU-12 in EU-15: v povprečju ima bančni račun 
91 % odraslega prebivalstva v EU-12 in 97 % v EU-15. V Romuniji in Bolgariji približno 
polovica vprašancev nima bančnega računa. 

Potrošnikom, ki nimajo bančnega računa, je to neimetje v veliko škodo, saj je občasna 
uporaba plačilnih storitev dražja ter nimajo dostopa do cenejšega blaga in storitev na spletu 
doma ali čez mejo. Potrošniki brez bančnega računa bodo verjetno imeli težave tudi pri 
zaposlovanju, najemanju nepremičnin in prejemanju plač ali nadomestil. Posamezniki, ki 
prečkajo mejo zaradi študija, pripravništva ali (začasne) zaposlitve, se lahko soočajo z vsemi 
navedenimi težavami, ker jim iz razlogov v zvezi s prebivališčem dostop do bančnega računa 
verjetno ne bo odobren. 

                                                 
1 Poročilo o evropskem finančnem povezovanju 2008, SEC(2009) 19 konč. 
2 Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion (Zagotavljanje finančnih storitev in 

preprečevanje finančne izključenosti), GD za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti, 
Evropska komisija, 2008; Study on the Costs and Benefits of Policy Actions in the Field of Ensuring 
Access to a Basic Bank Account (Študija o stroških in koristih ukrepov politike s področja zagotavljanja 
dostopa do osnovnega bančnega računa), GD za notranji trg in storitve, Evropska komisija, 2010, v 
nadaljnjem besedilu: študija CSES. 

3 Poročilo o evropskem finančnem povezovanju 2008, SEC(2009) 19 konč. 
4 Flash Eurobarometer 282, Pogled potrošnikov na zamenjavo ponudnika, Evropska komisija, v pripravi. 
5 Ta podatek ne upošteva mobilnega prebivalstva, ki se lahko srečuje s težavami pri čezmejnem odprtju 

bančnega računa, tj. v državi članici, ki ni država njihovega stalnega prebivališča. 
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2.1.2. Razlogi za pomanjkanje dostopa do bančnih računov 

Razlogi za pomanjkanje dostopa do osnovnega bančnega računa obstajajo na strani ponudbe 
in na strani povpraševanja. Na strani povpraševanja so številni psihološki, kulturni in 
izobraževalni dejavniki, ki odvračajo ljudi od dostopa do transakcijskih bančnih storitev in 
njihove uporabe. Mnoge med njimi lahko pojasnimo s pomanjkanjem finančne pismenosti ali 
premajhnim poznavanjem prednosti uporabe bančnih storitev. 

Na strani ponudbe je resnost težave v določenem obsegu povezana s stopnjo razvoja bančnega 
sektorja: v gospodarsko manj uspešnih družbah z nižjo stopnjo razvitosti bančnega sektorja so 
nižje stopnje dostopa do bančnih računov. Ne glede na gospodarsko ali finančno razvitost v 
EU pa imajo potrošniki, ki se štejejo za poslovno nezanimive, na voljo le omejeno ponudbo 
produktov. Produkti so lahko tudi predragi za to vrsto potrošnikov. Enako velja za mobilne 
potrošnike, če se jim ponudijo drugačne – višje – cene kot domačim potrošnikom. Poleg tega 
lahko pomanjkanje jasnih informacij glede celotnega zneska stroškov v zvezi z računom in z 
njim povezanih storitev nekatere potrošnike odvrne od vložitve vloge za račun. Nekaterim 
potrošnikom se dostop do bančnega računa zavrne, ker ne izpolnjujejo določenih pogojev za 
njegovo pridobitev, ki deloma izhajajo iz pravnih zahtev (npr. preverjanje identitete) ali iz 
prakse in zahtev sektorja (zahteve glede prebivališča, dokazilo o dohodku, donosnost, ocena 
tveganja, kreditna zgodovina itd.). Veliko posameznikov, ki zaprosijo za bančni račun, mora 
predložiti tudi trenutni naslov ali dokazilo o prebivališču v zadevni državi. Državljani EU, ki 
uveljavljajo svojo pravico do prostega pretoka za namene zaposlitve ali študija v državi 
članici, v kateri nimajo prebivališča, imajo zato težave pri pridobitvi bančnega računa v državi 
gostiteljici. 

2.2. Posledice 

Za potrošnike, sektor in javne uprave so posledice opredeljenih problemov naslednje. 

2.2.1. Posledice za potrošnike 

Omejena izbira blaga in storitev 

Prek spleta se ponuja vedno več blaga in storitev. Nekateri potrošniki nimajo dostopa do 
elektronskih plačilnih sredstev, kar je v takih primerih posebno neugodno zanje, saj ne morejo 
v celoti izkoristiti možnosti, ki jih ponuja notranji trg, ter imajo dejansko manjšo izbiro blaga 
in storitev, pogosto po višjih cenah. Spletno nakupovanje (elektronsko trgovanje) na primer ni 
mogoče brez elektronskih plačilnih sredstev. 

Višji stroški 

Občasna uporaba bančnih storitev je dražja od redne. Potrošnik brez bančnega računa mora 
morda plačati pristojbino ali uporabiti posrednika za vnovčenje čeka; provizija za to pa lahko 
znaša do 3 % zneska čeka. Če želi tak potrošnik izvesti plačilo, npr. plačati račun za javne 
storitve ali blago oziroma storitve, mora kupiti ček ali uporabiti storitev prenosa plačila, kar je 
lahko zelo drago. Čezmejni ali sezonski delavci, ki so se preselili v drugo državo članico, 
morajo morda domov pošiljati denar, stroški nakazil denarja izven bančnega sistema pa so 
zelo visoki. Poleg tega potrošnikom brez bančnega računa ne bodo dostopni popusti, ki jih 
izvajalci javnih storitev ponujajo pri elektronskih plačilih. 

Finančna izključenost, socialna izključenost in past revščine 
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Potrošnik, ki nima dostopa do bančnega računa, ima lahko težave pri dostopanju do drugih 
finančnih storitev in zato postane finančno izključen. Tak potrošnik bo zelo verjetno 
prikrajšan tudi na drugih področjih vsakodnevnega življenja, saj se danes plače vse pogosteje 
izplačujejo na račune, lastniki nepremičnin in izvajalci javnih storitev pa vse pogoste 
zahtevajo elektronsko plačevanje. Tako je zlasti v državah, kjer je uporaba gotovine manj 
običajna. Potrošniki v državah članicah, v katerih bančništvo še ni tako zelo razširjeno, pa se 
bodo zelo verjetno srečali s težavami v prihodnjih letih. 

Medtem ko je finančna izključenost lahko vzrok pomanjkljive udeležbe v družbi, tj. socialne 
izključenosti, pa lahko tudi socialna izključenost povzroči finančno izključenost, kadar 
prikrajšane skupine ne morejo odpreti bančnega računa, ker je cena računa previsoka ali ker 
ne izpolnjujejo meril za njegovo pridobitev, ki jih določijo banke. 

Ovire za prost pretok oseb 

Uveljavljanja pravice prostega pretoka oseb znotraj EU ne smejo ogrožati težave, kot so 
težave v zvezi z odprtjem bančnega računa. Cilj enotnega območja plačil v eurih (Single 
European Payment Area – SEPA) je dejansko zagotoviti, da bo en bančni račun zadostoval za 
opravljanje vseh nacionalnih in čezmejnih transakcij. Vendar se SEPA uporablja le za plačila 
v eurih znotraj EGP in še ni dokončno oblikovan. Poleg tega zadeva le elektronske 
transakcije. Kadar se potrošniki začasno preselijo v drugo državo članico, ki ne spada v 
euroobmočje, je zanje morda še vedno ugodneje, da odprejo račun v zadevni državi članici. 

2.2.2. Posledice za sektor 

Vedno več ponudnikov zagotavlja popuste za elektronska plačila ali ponuja svoje blago in 
storitve prek spleta. Če nekateri potrošniki nimajo dostopa do takih plačilnih sredstev, to 
pomeni, da dobavitelji in potrošniki ne morejo v celoti izkoristili možnosti, ki jih ustvarja 
notranji trg. Potrošniki imajo manjšo izbiro blaga in storitev, za katere pogosto plačajo več, 
dobavitelji pa izgubijo možnosti za prodajo. 

Tudi ponudniki javnih storitev imajo pri poslovanju s potrošniki brez bančnega računa večje 
stroške. Poleg tega ne morejo predlagati direktne bremenitve kot načina plačila, s katero bi 
lahko zavarovali svoje denarne tokove6 in tako olajšali vodenje blagajne. 

2.2.3. Posledice za javne uprave 

Glede na študije7 sta stopnja dohodka in neimetje bančnega računa storitev tesno povezana, 
kar pomeni, da je pri osebah z nizkimi dohodki (v EU je 84 milijonov ljudi, ki jim grozi 
revščina), invalidih, brezposelnih ali samohranilcih večja verjetnost, da nimajo bančnega 
računa. Te skupine so najverjetneje tudi prejemnice socialnih nadomestil. Poleg tega obstaja 
povezava med neimetjem bančnega računa in starostjo, in sicer da najstarejše osebe, tj. tiste, 
ki prejemajo pokojnino (večinoma v EU-12), nimajo bančnega računa. 

Države članice, ki prejemkov socialne varnosti ali pokojnin ne plačujejo elektronsko, npr. s 
kreditnimi prenosi, imajo višje stroške nakazil. Ker se več držav članic zdaj sooča s 
precejšnjimi proračunskimi omejitvami, bo zmanjševanje stroškov transakcij z uporabo 

                                                 
6 Vsaj teoretično, ker potrošniki z nizkimi dohodki v nekaterih okoliščinah morda raje uporabljajo 

kreditne prenose ali druge načine plačil, ki omogočajo strog nadzor nad financami. 
7 Glej opombo 2. 
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elektronskih plačil v primerjavi s fizično obdelavo postajalo vedno bolj primerno. To 
predpostavlja, da imajo uprave držav članic potrebno infrastrukturo za opravljanje in 
prejemanje plačil prek bančnih računov. Poleg tega cilja digitalne agende in e-uprave, da se 
popolnoma digitalizira odnos med državljani in javnimi organi, ni mogoče doseči, če 
prejemniki socialnih nadomestil ne morejo odpreti bančnega računa. 

2.3. Dinamični osnovni scenarij 

Pri dinamičnem osnovnem scenariju je treba upoštevati veliko dejavnikov, saj bi lahko delno 
prispevali k reševanju problemov prebivalstva v EU, ki nimajo bančnega računa. Prvič, 
pričakuje se, da se bodo posebne razmere v Bolgariji in Romuniji, kjer trenutno skoraj 
polovica prebivalstva nima bančnega računa, v skladu z njuno pričakovano gospodarsko 
rastjo in razvojem njunih finančnih sektorjev v naslednjih 15 do 20 letih izboljšale na raven 
Madžarske. 

Drugič, lahko se pojavi vprašanje, ali ne bi sedanje gospodarske razmere ponudnike finančnih 
storitev spodbudile, da okrepijo svoja prizadevanja za izkoriščenje vseh možnosti za dobiček, 
vključno s segmentom potrošnikov z nizkim dohodkom, pri katerem se pričakuje rast. Vendar 
ni zagotovila, da se bo to zgodilo, saj se lahko ponudniki odločijo za konzervativnejšo 
strategijo in poskusijo okrepiti svoje odnose z že obstoječimi strankami. 

Tretjič, samoregulativna pobuda bančnega sektorja o preglednosti in primerljivosti bančnih 
stroškov mora potrošnikom omogočati sprejemanje ozaveščenih odločitev, kar lahko skupaj z 
možnostmi, ki jih ponuja menjava bančnih računov na nacionalni ravni, prispeva k temu, da 
imajo imetniki računov korist od višje stopnje konkurenčnosti. Slaba stran te pobude je, da se 
izvaja na nacionalni in ne na vseevropski ravni, zaradi česar ostajajo pogoji na domačem 
strukturnem trgu nespremenjeni. 

Nazadnje, veliko potrošniških organizacij meni, da čeprav ukrepi na ravni EU ali držav članic 
v zvezi s finančnim izobraževanjem lahko sčasoma povečajo ozaveščenost 30 milijonov 
potrošnikov brez bančnega računa o prednostih imetja takšnega računa in torej povečajo delež 
prebivalstva z bančnim računom, pa ti ukrepi sami verjetno ne bodo rešili jedra zadevnega 
problema. 

3. CILJI POLITIKE 

Splošna cilja pobude sta spodbujanje popolne udeležbe vseh državljanov EU na notranjem 
trgu ter spodbujanje finančne in socialne vključenosti. Poseben cilj je izboljšati dostop do 
plačilnih računov in elektronskih plačilnih sredstev po vsej EU. Operativni cilji bi bili: 

– zagotoviti, da se potrošnikom, ki se štejejo za poslovno nedonosne (poslovno 
nezanimive), ponudi ustrezen produkt; 

– zagotoviti vključujoče pogoje za odprtje bančnega računa za potrošnike, ki imajo 
težave pri izpolnjevanju pogojev banke za dostop (npr. v zvezi z dohodki, 
ekonomskim položajem, kreditno zgodovino ali prebivališčem). 

4. RAZLOGI ZA UKREPANJE EU 

Zaradi opredeljenih težav so nekateri potrošniki v naši družbi oškodovani, saj imajo na voljo 
omejeno izbiro blaga in storitev, imajo visoke stroške ter težave pri zaposlitvi in prejemanju 
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dohodkov. Zaenkrat večina držav članic ni obravnavala vprašanja dostopa do osnovnega 
plačilnega računa na nacionalni ravni, tiste, ki so ga, pa ne zagotavljajo čezmejnega dostopa 
za potrošnike iz drugih držav članic. To neukrepanje na nacionalni ravni v večini držav članic 
povzroča slabše delovanje notranjega trga in ustvarja nepotrebne ovire za čezmejno 
mobilnost. Poleg tega je bilo ukrepanje držav članic z vidika EU nezadostno: razmere v EU so 
še vedno neenotne. Obstoječe stanje se v bližnji prihodnosti verjetno ne bo spremenilo, zlasti 
zaradi učinkov svetovnih finančnih pretresov in zmanjševanja nacionalnih trgov. 

Zagotovitev dostopa do plačilni računov po vsej EU bi bil za potrošnike prvi korak pri 
dostopu do finančnih storitev in izkoriščanju ugodnosti, ki jih ponujajo finančni trgi EU. 
Dostop do plačilnega računa bi potrošnikom omogočil uživanje koristi SEPA ter tudi pravic 
in varstva, uvedenih z direktivo o plačilnih storitvah. Izplačevanje nadomestil javnih uprav bi 
bilo enostavnejše in stroškovno učinkovitejše. Poleg tega potrošniki, ki nimajo bančnega 
računa, ne morejo v celoti izkoristiti enotnega trga, predvsem njegove elektronske razsežnosti. 

Z zagotovitvijo, da so osnovni plačilni računi na voljo potrošnikom, se bo doseglo stanje, ki z 
nacionalnega in čezmejnega vidika dolgoročno koristi vsem. Dejavnike, ki preprečujejo 
dostop do plačilnih računov in s tem popolno udeležbo potrošnikov EU na notranjem trgu, je 
mogoče obravnavati z ustreznimi pobudami politike EU. 

5. MOŽNOSTI POLITIKE 

Opredeljenih je bilo več možnosti politike, ki so povzete v preglednici spodaj. Obdržane 
možnosti so poudarjene. Analiza je pokazala, da so te možnosti najučinkovitejše in najbolj 
smotrne za doseganje zgoraj opisanih ciljev. 

Produkti in storitve 

1: Brez spremembe politike 

2: Zagotovitev, da ponudniki plačilnih storitev ponujajo osnovne plačilne storitve 

3: Zagotovitev, da ponudniki plačilnih storitev ponujajo osnovne plačilne storitve in plačilno kartico 

4: Zagotovitev, da ponudniki plačilnih storitev ponujajo osnovne plačilne storitve, plačilno kartico in prekoračitev 
(kreditno linijo) 

Cena osnovnega plačilnega računa 

1: Brez poseganja na ravni EU 

2: Zagotovitev razumne cene, če osnovni plačilni račun ni brezplačen 

3: Brezplačen osnovni bančni račun 

Pogoji za dostop do osnovnega plačilnega računa 

1: Brez spremembe politike 

2: Dostop do osnovnega plačilnega računa za gospodinjstva brez bančnega računa 

3: Vsem potrošnikom brez bančnega računa se odobri dostop do osnovnega plačilnega računa 
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3.1: Dostop le za osebe brez bančnega računa in s prebivališčem v matični državi članici 

3.2: Dostop za osebe brez bančnega računa, s prebivališčem ali brez njega  

4: Dostop do osnovnega plačilnega računa za vse potrošnike EU 

4.1: Dostop le za osebe s prebivališčem v matični državi članici 

4.2: Dostop za osebe s prebivališčem in brez njega 

6. UČINKI 

Pričakuje se, da bodo prednostne možnosti dolgoročno pozitivno vplivale na finančno in 
socialno vključenost ter zaupanje potrošnikov, pri čemer bodo spodbudile tudi čezmejno 
mobilnost potrošnikov. Izvajanje možnosti bi imelo za potrošnike posebno pozitiven učinek, 
saj bi se z izboljšanjem razpoložljivosti in cenovne dostopnosti osnovnih plačilnih računov ter 
dostopa do njih spodbudila popolna udeležba potrošnikov na notranjem trgu. To bi znatno 
izboljšalo dostop do plačilnih računov in elektronskih plačilnih sredstev po vsej EU. 

Pričakuje se, da bo na ponudnike vplivala kombinacija mogočih koristi in stroškov. To lahko 
privede do splošnega učinka, ki se bo gibal od šibko pozitivnega ali nevtralnega do 
negativnega. Ključni dejavnik v zvezi s tem je raven, na kateri bo določena cena, in vprašanje, 
ali bodo druge strani v celoti ali delno povrnile kakršne koli možne izgube ali jih ne bodo 
povrnile. 

Splošni učinek na uprave držav članic bo prav tako rezultat številnih možnih stroškov in 
koristi. Glavno vprašanje v zvezi s tem je, ali bi morale države članice prevzeti nase 
morebitne izgube, ki bi jih ponudniki imeli v primeru zagotavljanja osnovnih računov z 
izgubo, in v kakšnem obsegu. Pričakuje se, da se bo učinek gibal med zmerno pozitivnim in 
negativnim. 

Skupni učinek v kvantitativnem smislu bo verjetno precej pozitiven, saj bodo obsežni 
pozitivni učinki na potrošnike (in v manjšem obsegu na države članice) presegali morebitne 
negativne učinke na ponudnike. 

Večina učinkov prednostnih možnosti se bo razširila po vsej EU, pri čemer bodo prevladujoče 
vplivali na države EU-12 in na večino držav EU-15, kjer se tak osnovni plačilni račun sedaj 
ne ponuja. Stroški in koristi bodo večji v državah članicah, ki bodo morale bistveno 
prilagoditi obstoječe predpise ali uvesti popoln regulativni okvir. 

Pri večini obdržanih možnosti bo upravno breme verjetno majhno. 

7. SKLEPNA UGOTOVITEV 

Na podlagi analize se ugotavlja, da bi pri najučinkovitejših/glavnih prednostnih možnosti šlo 
za postopen pristop, pri čemer bi Evropska komisija s priporočilom določila vrsto načel in 
ukrepov, ki naj bi jih države članice upoštevale oziroma izvedle in s katerimi bi se dostop do 
osnovnega plačilnega računa zagotovil tistim potrošnikom, ki nimajo bančnega računa v 
državi, v kateri ga želijo odpreti. Pobuda bi vsem državljanom in osebam s prebivališčem v 
EU zagotovila dostop do bančnega računa po razumni ceni. 
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Države članice bi morale zagotoviti, da vsaj en ponudnik plačilnih storitev ponuja osnovni 
plačilni račun. Kadar ponudniki plačilnih storitev osnovnih plačilnih računov ne bi ponujali 
prostovoljno, bi države članice lahko imenovale enega ponudnika (kot v Avstriji, kjer je bila 
ustanovljena posebna banka, ki ponuja plačilne storitve „socialne narave“) ali zagotovile, da 
se zahtevki za odprtje osnovnega plačilnega računa porazdelijo med različne ponudnike (kot v 
Franciji), ali vse ponudnike zavezale k nudenju osnovnega plačilnega računa (kot v Belgiji, 
kjer morajo vse banke ponujati osnovni plačilni račun). 

Kombinacija možnosti politike bi spodbudila popolno udeležbo vseh potrošnikov EU na 
notranjem trgu, zlasti potrošnikov z nizkimi dohodki, finančno izključenih ali ranljivih 
potrošnikov, ter finančno in socialno vključenost na splošno. S tem bi se izboljšala tudi 
čezmejna mobilnost, zlasti delavcev, pripravnikov in študentov. 

Predlagano priporočilo bi predvidevalo oceno učinkovitosti mehanizma v zvezi z dostopom 
do osnovnih plačilnih računov in pregled, kako ga države članice uporabljajo pri 
izpolnjevanju ciljev. 

Prednost priporočila bi bila, da bi hitro poslalo jasno sporočilo o tem, kateri ukrepi držav 
članic so potrebni in se zanje pričakuje, da bodo sprejeti za odpravo sedanje tržne 
pomanjkljivosti. Prav tako bi spodbujalo razvoj skladnih načel, ki bi se uporabljala po vsej 
Evropski uniji. Državam članicam bi zagotovilo jasno usmeritev in bi potem lažje izvajale 
zavezujoče zahteve, če bo to potrebno. 


