
<b>Utilizarea cardurilor, incurajata prin scaderea comisioanelor</b>
Comisioanele percepute de banci la extragerile de numerar de pe carduri au scazut, in timp ce numarul
detinatorilor de astfel de instrumente de plata a crescut. Majoritatea bancilor incurajeaza folosirea
instrumentelor de plata, respectiv plata cumparaturilor cu ajutorul acestora prin scaderea taxelor de
emitere, in special la cardurile in lei si prin neperceperea comisioanelor in cazul platilor efectuate la
comercianti. In cazul cardurilor de debit, comisioanele percepute pentru extragerile de numerar de la
ATM-urile institutiei bancare emitente ale instrumentelor de plata de debit sunt de 0,2% din suma. Unele
banci percep pentru astfel de eliberari de numerar comisioane mai mari in cazul persoanelor juridice,
adica 0,5% comparativ cu procentul de 0,2% pentru persoanele fizice. In cazul in care sumele sunt extrase
de la bancomatele aflate in proprietatea altor banci, comisioanele percepute de cele mai multe institutii
bancare sunt de 5% din suma extrasa plus 25. 000 lei. Comisioanele bancare sunt mai mari in cazul
cardurilor de credit. Dobanzile acordate pentru disponibilul de cont difera de la 0,5% la 3%, iar cele
percepute pentru descoperitul de cont sunt intre 29% si 31%, in functie de institutia bancara emitenta a
cardului si de sumele carora le sunt aplicate aceste procente. De asemenea, au scazut, in comparatie cu
anii precedenti, taxele de emitere a cardurilor de debit care pot fi utilizate numai in tara. Unele banci nu
percep un astfel de comision, in timp ce altele percep comisioane simbolice, cum ar fi 30. 000 lei.
Conform unui studiu realizat de Visa International si Global Insight, marirea cu 10% a cotei detinute de
platile electronice intr-o tara genereaza o crestere de 0,5% a cheltuielilor de consum. ?De exemplu, intr-o
tara care are o cota de 20% a platilor prin card si un consum de 30 miliarde de dolari, marirea cotei
platilor electronice la 22% va duce la cresterea consumului cu 150 milioane de dolari?, se precizeaza in
studiu. Analistii Global Insight arata ca un sistem electronic de plati are un cost care se situeaza, in
general, intre o treime si o jumatate din costurile unui sistem de plati bazat pe hartie. Produsele destinate
platilor electronice pot actiona ca niste porti catre sistemul bancar pentru segmentele nebancarizate, care
reprezinta pana la 70% din populatia globului. Intr-o simulare privind economia SUA, transformarea
unui procent de 10% din numerarul in circulatie in depozite sau alte rezerve - care pot fi folosite pentru
acordarea de credite - conduce la cresterea PIB cu peste 1% pe an. Chiar daca acest efect de multiplicare
este masurat numai in cazul SUA, el este relevant pentru oricare piata, se precizeaza in acelasi studiu.
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