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Într-o formă arhaică dar pragmatică, băncile erau 
cunoscute ca instituţii de credit care fac comerţ 

cu bani, atrăgând resursele disponibile şi plasându-le 
sub formă de produse şi servicii, potrivit cerinţelor eco-
nomiei, la preţuri care să acopere costurile şi riscurile 
şi să asigure un profit. În esenţă, această concepţie este 
valabilă şi astăzi, numai că produsele şi serviciile ban-

care s-au diversificat extrem de mult, au apărut tipuri 
noi, în special ca urmare a progreselor tehnologice în 
informatică şi comunicaţii, ceea ce a produs profunde 
transformări în relaţia bancă-client, în organizarea şi 
gestiunea sistemului bancar.

Produsele şi serviciile bancare au unele particulari-
tăţi care le diferenţiază de celelalte produse şi servicii:

SERVICII  BANCARE  Cu  uN  POTENȚIAL  IMPACT  GRAV 
PENTRu  CONSuMATORI. 

ASPECTE COMPARATE
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Multe produse din sectorul financiar implică după sine taxe și tarife suplimentare. Aceasta înseamnă că costurile (sau 
creșterile costurilor), asociate cu utilizarea unui produs sau serviciu în plus față de costul primar, în avans, este perceput din 
când în când de la client, în mod regulat sau în legătură cu un anumit eveniment. Produsele în cauză au potențialul de a fi serios 
dăunătoare pentru consumatori, deoarece taxele și tarifele pot provoca neajunsuri bruște și neașteptate în finanțele clienților, 
lăsând eventual fonduri insuficiente pentru a acoperi alte cheltuieli. Mulți consumatori se concentrează mai degrabă pe ratele 
principale sau plățile inițiale decât pe caracteristicile produselor, cum ar fi taxele și tarifele, în special atunci când acestea 
sunt efectuate postvânzare. Cumulativ, taxele și cheltuielile pot provoca neajunsuri semnificative în raport cu ceea ce a avut 
de așteptat clientul, și astfel afectează planurile sale de viitor. Autoritățile de reglementare din țările Uniunii Europene în anii 
2011 și 2012 au identificat preocupările legate de taxele excesive și nontransparente și de cheltuieli, elaborând în februarie 
2014 un studiu privind protecția consumatorilor de servicii financiare sub egida Parlamentului European. În 2011 redevențele 
și taxele conturilor băncii au fost evidențiate în special, inclusiv taxarea neclară sau inexactă și supraîncărcarea (urmată cu 
restituiri), în timp ce în 2012 problema s-a extins pentru a include transparența și nivelul tarifelor, în general, de exemplu, 
creșterea taxei și noile taxe „administrative” pentru anumite rambursări de împrumut. Taxele și tarifele, și probleme asociate, 
sunt identificate în legătură cu o gamă largă de produse financiare cu autoritățile de reglementare din întreaga Europă. În unele 
cazuri, taxele sunt considerate a fi „excesive” (de exemplu, relativ disproporționate în raport cu costul de bază al instituției 
financiare care este destinată să acopere taxa), iar în alte cazuri, taxele și tarifele sunt o „sancțiune”, de exemplu, pentru evita-
rea unei plăți sau a obligațiunilor privind un împrumut și sunt, prin urmare, de natură să compună o situație financiară dificilă 
pentru consumator. Mai mult decât atât, în anumite cazuri, taxele și tarifele sunt inevitabile pentru consumatori. Pe baza 
cercetărilor efectuate asupra rapoartelor publicate pe pagina web a Parlamentului European, vom prezenta în articol taxele și 
tarifele asociate cu produsele bancare de bază, și anume – produsele de credit de consum, produsele de credit ipotecar, precum 
și conturile și cardurile bancare.

Cuvinte-cheie: produse de credit de consum; conturi bancare; carduri bancare; împrumuturi payday/instant; credite de 
consum; autoritate de supraveghere financiară; taxe; tarife; risc financiar; consumator de servicii bancare.

***
Many products in the financial sector of the state mean taxes and surcharges. This means that the costs (or cost increas-

es) associated with the use of a product or service, in addition to primary costs in advance is taken occasionally from the 
client on a regular basis or in relation to a particular event. These products have the potential to be seriously damaging to 
consumers because the fees and charges can cause sudden and unexpected shortfalls in customers’ finances, possibly leav-
ing insufficient funds to cover other expenses. Many consumers focus on main or initial payment rates, rather than product 
features, such as fees and charges, especially when they are performed after sales. Cumulatively fees and expenses may 
cause significant shortcomings in relation to what the customer had expected, and so affect his future plans. Regulators in 
the European Union in 2011 and 2012 identified concerns about excessive and non-transparent fees and charges, prepared 
in February 2014 a study on the protection of consumers of financial services under the auspices of the European Parlia-
ment. In 2011 fees and charges of bank accounts were highlighted in particular, including taxation unclear or imprecise 
and overloading (followed by refunds), while in 2012, the issue has expanded to include transparency and price levels, in 
general, for example, increasing tax and new taxes ‘administrative’ certain loan repayments. Fees and charges and associ-
ated problems are identified with a wide range of financial products with regulators across Europe. In some cases, the fees 
are considered to be “excessive” (i.e., relatively disproportionate to the cost base of financial institutions is intended to 
cover charge), and in some cases, fees and charges are a ‘penalty’, for example to avoid a payment on a loan or bonds  are 
therefore likely to compose a difficult financial situation for the consumer. Moreover, in some cases, fees and charges for 
consumers are inevitable. Based on research conducted in reports published on the website of the European Parliament, 
in this article we present the fees and charges associated with basic banking products, namely consumer credit products, 
mortgage products and accounts and bank cards.

Keywords: consumer credit products; bank accounts; credit cards; payday loans/instant loans; consumer loans; finan-
cial supervisory authority; duties; tariffs; financial risk; consumer banking services.
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– sunt imateriale, adică nu au un suport fizic, dar sati-
sfac anumite cerinţe indispensabile societăţii, facilitând 
circulaţia bunurilor materiale;

– sunt condiţionate de reglementări bancare care 
stabilesc anumite condiţii de funcţionare, risc, garantare 
etc.; 

– produsele (creditele) dau acces la monedă, iar servi-
ciile (plăţile interbancare) asigură transferurile monetare 
între participanţii la tranzacţii;

– produsele şi serviciile se valorifică prin reţeaua pro-
prie de unităţi bancare şi nu se pot redistribui, închiria; 

– produsele şi serviciile se valorifică numai clientelei 
care are relaţii cu banca (au conturi deschise la bancă). 

Din punctul de vedere al gestiunii bancare, produsele 
(creditele) angajează capitalurile băncilor şi fondurile 
atrase care se avansează sub formă de împrumuturi, în 
timp ce serviciile (plăţile interbancare) transferă fondu-
rile clientelei de la un partener la altul. raporturile juri-
dice care se creează între bancă şi client plasează banca, 
în cazul produselor (creditelor), în poziția de creditor 
şi clientul de debitor, iar al depozitelor, clientul devine 
creditor (pentru depozitele pe care le deţine la bancă) 
şi banca debitor; în ce priveşte serviciile, banca este în 
poziţia de creditor şi clientul de debitor. Aceste raporturi 
în care clientul poate fi în unele cazuri creditor, iar în 
altele debitor sunt destul de complexe şi sunt specifice 
numai sistemului bancar.

Produsele bancare destinate persoanelor fizice (numi-
te anterior „retail banking”) sunt reprezentate de creditul 
de consum, creditul ipotecar, garanţii bancare, depozitele 
bancare la vedere şi la termen, precum şi de serviciile 
de plăţi electronice, plăţi prin carduri, canale alternative 
(internet, telefonie mobilă), schimb valutar, păstrarea 
valorilor în seifurile băncilor, transferuri internaţionale 
gen Western Union.

 Persoanele fizice, în general, sunt mult mai sensi-
bile la orice schimbare în caracteristicile produselor şi 
serviciilor care induc influenţe în structura preţului sau 
a facilităţilor şi de accea piaţa este mult mai volatilă. 
Diversitatea tot mai mare a caracteristicilor produselor 
şi serviciilor accentuează această volatilitate şi băncile 
trebuie să fie tot mai imaginative cu ofertele lor pentru 
a fi tot mai atractive. În opţiunea clienţilor pentru selec-
tarea ofertelor avansate de bănci, câteva caracteristici 
rămân esenţiale, precum preţul, facilităţile, rapiditatea 
şi calitatea produselor şi serviciilor, la care se adaugă şi 
încrederea în bancă. Într-o piaţă stabilă, diferenţierile 
cantitative nu pot fi mari şi la un volum mai redus de 
produse sau servicii influenţele nu sunt semnificative, aşa 
că opţiunile se bazează mai mult pe facilităţi şi calitate, 
în schimb la volume mai mari accentul se pune pe preţ 
(dobândă sau comision), întrucât diferenţele sunt sem-
nificative. Pentru bănci, preţul produsului/serviciului 
este cel mai important şi acesta trebuie să fie cât mai 
competitiv.

Activitatea de retail s-a dezvoltat ca o alternativă la 
cea corporatistă, dar mult timp a stat în umbra acesteia. 
În ultimii 30 de ani, a avut loc o dezvoltare accentuată 
a retail-ului bancar şi a rezultat că poate fi la fel de ren-
tabil ca activitatea corporatistă şi cu riscuri mai mici. 
Potrivit unui studiu recent, în Europa, are loc un proces 
de consolidare şi de concentrare în bănci mari sau în 

grupuri financiare care cuprind bănci de retail, societăţi 
de asigurare şi de investiţii financiare şi de expansiune pe 
pieţele în formare din Europa Centrală şi de Est. Întrucât 
unele experienţe de transfer al activităţii de retail bancar 
dintr-o ţară în alta nu au dat rezultatele aşteptate, adică 
cele din ţara de origine, s-a adoptat strategia alianţei unor 
bănci de nivel mondial cu bănci regionale sau naţionale 
şi cu o prezenţă locală mult superioară. 

În cazul serviciilor bancare, comportamentul consu-
matorului este deosebit de complex, fapt care se dato-
rează, în primul rând, obiectului tranzacțiilor (servici-
ilor) – respectiv, banii – care constituie marfa cea mai 
inconsistentă. În consecință, procesul decizional este 
adeseori îndelungat și mult mai bine fundamentat decât 
în cazul altor categorii de mărfuri.

Produsele de credit de consum
Taxele și tarifele asociate cu produsele de cre-

dit de consum au apărut în diferite state membre în 
circumstanțe diferite. Printre acestea se numără tarife-
le generate de nerambursarea sau plata cu întârziere a 
creditelor, comisioane generate prin descoperiri, tari-
fele „administrative”, taxe pentru „notificări” și „me-
mentouri”, și tarifele de trecere prin costuri suplimen-
tare de refinanțare a împrumutului. Există exemple de 
tarife legate de credite (inclusiv creditele în valută și 
împrumuturi payday), carduri de credit și descoperirile 
de cont.

Taxele percepute de la consumatori, în legătură cu 
rambursarea creditelor pierdute sau întârziate, sunt 
identificate cel mai adesea (inclusiv taxele de avertiza-
re, taxele de întârziere de plată, taxele implicite și taxe-
le pentru emiterea de scrisori de colectare a datoriilor) 
– exemple de astfel de taxe sunt identificate în Croația, 
Italia, Lituania și Marea Britanie. În unele țări, și anu-
me, Germania și Austria, au existat dispute în instanțele 
de judecată asupra faptului dacă acuzațiile au fost jus-
tificate sau nu.
 În Croația, unele bănci utilizează salariile de 

garanți pe împrumut pentru a plăti înapoi împrumu-
turile în cazul în care debitorul nu a putut ține pasul 
rambursării („sechestre”). În același timp, ei încasează 
o „penalizare de interes” egală cu 15% de către debi-
tor. Potrivit Băncii Mondiale, aceasta constituie un 
„abuz de practici de recuperare a creanțelor”. Cu toate 
acestea, în conformitate cu autoritatea de reglementare 
croată, această practică este mai puțin frecventă [1]. În 
plus, o bancă încasează taxe excesive de avertisment 
care nu au putut fi justificate de costul real pentru pro-
ducerea și trimiterea acestor notificări pentru clienții 
care s-au confruntat cu dificultăți de achitare a datorii-
lor. Potrivit autorității de reglementare, banca trebuie să 
compenseze consumatorilor pentru încărcarea excesivă 
cu anunțuri de avertizare [2].
 În Germania, autoritatea de reglementare a primit 

plângeri privind manipularea administrativă de taxe 
pentru creditele de consum. Aceste taxe au fost con-
siderate inadmisibile de Tribunalul Regional Superior 
din Dresda. Instanța a susținut că acuzațiile impun dez-
avantaje asupra clienților, precum și activitățile admi-
nistrative (pentru care se percep taxele) sunt, în primul 
rând, un instrument pentru a controla corectitudinea 
garanțiilor oferite de către client și, prin urmare, trebu-
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ie să servească mai degrabă în interesul băncii decât în 
interesul clienților [3].
 În Austria, creditele în valută au devenit mai cos-

tisitoare pentru refinanțare din cauza crizei financiare. 
Mai multe bănci au încercat să treacă la creșterea costu-
rilor pentru clienții lor de împrumuturi în valută străină, 
utilizând anumite clauze în contractele lor de împru-
mut. Aceste clauze afirmă că, în împrejurări de creștere 
a costurilor de furnizare, întreținere sau de refinanțare a 
acestor credite, banca ar avea dreptul să treacă creșterea 
costurilor asupra clienților [4]. O asociație de protecție 
a consumatorilor a inițiat împotriva ei proceduri judici-
are și a avut succes în baza a patru argumente: clauzele 
nu specifică în mod adecvat circumstanțele în care a 
fost permisă o creștere; practica de refinanțare a fost 
efectuată în mod cumulativ, nu pe o bază contractuală; 
tarifele au fost mai degrabă de voință a băncilor decât 
inevitabile; și a provocat consumatorilor dezavantaje 
considerabile [5].
 În Italia, întârzierea de a efectua plățile prin card 

de credit sau trecerea peste limită a provocat impunerea 
de tarife extrem de ridicate ale dobânzilor pentru clienți. 
Calculul dobânzii datorate s-a bazat nu numai pe plățile 
restante, dar și pe creditul rezidual de pe card [6].
 În Marea Britanie, împrumuturile payday au fost 

criticate de către OFT pentru a avea comisioane ridi-
cate și cheltuieli asociate acestora. Un creditor plătește 
GBP 179, în medie, în cele 35 de zile după o plată pier-
dută, care a inclus o inițială taxă de plată ratată, o taxă 
adițională în caz de neachitare după șapte zile, și o taxă 
implicită după 35 de zile și costuri suplimentare pentru 
emiterea de scrisori de colectare a datoriilor [7].
 În Lituania, consumatorii s-au plâns pe taxele de 

notificări scrise cu privire la datoria lor. Creditorii so-
licită ca consumatorii să acopere costul scrisorilor de 
notificare cu privire la datorie [8].

Produsele bancare de bază (adică conturile ban-
care)

Tipurile de taxe și tarife asociate cu produsele 
bancare de bază sunt conturi „gestionare” și taxe de 
„întreținere”, cheltuieli aferente neachitării debitelor 
directe, tarife legate de descoperirile neautorizate de 
cont, precum și taxele pentru conturile de închidere. În 
special, o anchetă efectuată de către o Autoritate de re-
glementare, bazată pe un set reprezentativ de profiluri 
de clienți, a constatat că cel mai probabil vor apărea 
taxe mari din cauza debitelor directe neplătite și taxelor 
de la descoperirile de cont.
 În Spania, un număr de clienți a cerut modificarea 

taxelor de întreținere de cont bancar și introducerea de 
tarife noi. Banco de España a afirmat că legea permite 
băncilor să modifice aceste taxe după informarea indi-
viduală a clienților lor și într-un mod ușor de înțeles, nu 
mai târziu de două luni înainte de introducerea acestor 
modificări. Cu toate acestea, instituțiile financiare au 
aplicat modificările imediat după informarea clienților 
lor și, prin urmare, nu au respectat termenul de două 
luni prevăzut de lege [9].
 În Germania, după transpunerea în legislație a 

Directivei Serviciilor de Plată, băncile au început ta-
rifarea consumatorilor pentru notificarea cu privire la 
neachitarea unui debit direct [10]. Curtea Supremă de 

Justiție Federală a decis că aceasta este o obligație le-
gală pentru bănci – de a notifica clienții care au eșuat 
o operațiune de debitare directă din cauza fondurilor 
insuficiente. Prin urmare, aceasta nu constituie un ser-
viciu suplimentar contra cost. Astfel s-a decis că costu-
rile de furnizare a acestui serviciu nu pot fi transferate 
consumatorilor, care ar fi dezavantajați într-o măsură 
necorespunzătoare, dacă o astfel de abordare ar fi fost 
urmată de băncile lor [11]. Cu toate acestea, în iulie 
2012, interdicția dată a fost îndepărtată drept consecin-
tă a introducerii Zonei Unice de plăți în euro a debitării 
directe de bază, ceea ce înseamnă că băncilor li s-ar 
putea, în viitor, să li se permită să perceapă o taxă pen-
tru notificarea de neachitare la timp [12]. Un al doilea 
caz, Germania se bazează pe P-conturi, un tip de cont 
bancar vizat de guvern pentru consumatori care sunt 
foarte îndatorați. O parte din banii din aceste conturi 
este restricționată, astfel încât să nu poată fi accesată 
de creditori. În atare timp, aceste conturi au fost supuse 
unor taxe de administrare mai mari decât conturile cu-
rente standard și reclamanții au întrebat dacă astfel de 
taxe ar trebui să fie permise. Curtea Federală Supremă 
de Justiție a hotărât că taxele excesive nu ar trebui să 
fie permise, deoarece clienții în cauză au fost obligați 
prin lege să deschidă astfel de conturi și băncile au fost 
obligate prin lege să le ofere [13].
 În Croația, autoritatea de reglementare a consta-

tat că de la introducerea de conturi curente la începutul 
anilor 2000, au existat diverse practici dăunătoare. În 
ceea ce privește taxele și tarifele, unele bănci, de obicei 
cele mai mici, percep taxe inutile dacă un consumator 
a vrut să închidă un cont curent, care a fost legat de alte 
produse sau servicii. Această practică a crescut efectiv 
costul pentru consumatorii care trec de la o bancă la 
alta [14].
 Banca Centrală irlandeză a efectuat o revizuire 

în cheltuielile bancare. Ea a vrut, în primul rând, să 
îmbunătățească propria înțelegere a costurilor pentru 
consumatori de rulare a unui cont personal curent și, în 
al doilea rând, pentru a îmbunătăți transparența în jurul 
acestor tarife pentru terți. Banca a creat un set de pro-
filuri fictive reprezentative ale utilizatorilor și costurile 
calculate pentru ei pe parcursul unui an. Studiul a con-
statat că tarifele bancare ridicate rezultă din activitatea 
precum debitele directe neachitate la termen, interesele 
pentru cost suplimentar și supralimită sau comisioane 
de trimitere (cele două din urmă se referă la taxele pen-
tru descoperirea de conturi neautorizate) [15].
 Conform CLCV francez [16], tarifele bancare (de 

exemplu, comisionul de intervenție și taxele de respin-
gere de validare) sunt de multe ori foarte mari și multe 
dintre aceste tarife nu au nici o justificare economică. 
Ele apasă foarte mult asupra bugetelor consumatorilor 
și agravează situațiile financiare deja critice [17].

Investiții și asigurări de viață și produse
Taxele și tarifele aferente investițiilor și asigurărilor 

de viață și a produselor includ taxele de negociere a 
produselor, taxe pentru costurile de achiziție și taxele 
de anulare anticipată. O problemă identificată în capi-
tolul 2, în legătură cu aceste produse, este faptul că pot 
fi furnizate informații insuficiente clienților despre ele, 
inclusiv informații cu privire la ponderea primelor care 
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sunt atribuite mai degrabă la taxe decât la investiții. 
Mai mult decât atât, unele taxe pot fi disimulate sau 
netransparente. În consecință, consumatorii pot supra-
estima beneficiile financiare nete ale acestor produse 
după taxe și tarife, în special atunci când contractele 
sunt reziliate preliminar.
 În Germania, clauzele contractuale folosite de 

către asigurătorii de viață legate de taxele de anulare și 
costurile de încărcare a achizițiilor într-o formă de pla-
tă inițială premium erau gestionate ineficient de Curtea 
Federală Supremă de Justiție, deoarece aceste clauze îl 
puneau pe consumator într-un dezavantaj nepotrivit sau 
lipsit de transparență [18].
 În Finlanda, autoritatea de reglementare a găsit 

deficiențe în prezentarea prețului și în costurile de pro-
duse de asigurare cu capital variabil, în parte pentru că 
structura taxelor poate fi dificil de înțeles [19].
 Asigurarea de viață este de multe ori obiectul 

unui număr mare de plângeri din Republica Cehă, o 
problemă fiind costurile ascunse sub formă de taxe de 
negociere a produsului care se deduc la începutul ciclu-
lui de asigurare (și cu privire la care intermediarul nu îl 
informează de obicei pe consumator) [20].
 În Franța, investitorii în fonduri structurate au 

primit doar un capital garantat fără taxe de abonament 
la scadență [21].
 În Ungaria, consumatorii au plătit taxe pe care 

ei nu le-au putut anticipa în legătură cu produsele cu 
capital variabil, deoarece o societate a folosit o frazare 
neclară în termenele și condițiile contractuale [22].
 În Spania, au fost aplicate taxe în legătură cu 

produsele cu capital variabil, chiar dacă aceste taxe nu 
au fost prevăzute în contracte. Ca rezultat, clienții au 
primit la scadență mai puțin decât era de așteptat și, 
în unele cazuri, mai puțin decât investiția lor inițială 
[23].
 Conform Asociației Consumatorilor din Slove-

nia, cumpărătorilor de asigurare de viață le sunt pro-
mise profituri mari, dar nu sunt conștienți de taxele și 
pierderile potențiale în cazul în care decid să rezilieze 
prematur aceste contracte. Asociația notează, de ase-
menea, că produsele vândute sunt de multe ori cu cele 
mai mari rate de comisioane pentru vânzători [24].
 În Slovacia, potrivit rapoartelor anuale ale 

autorității de reglementare, între anii 2008 și 2012, ta-
xele au inițiat de multe ori plângeri în piața de capi-
tal, sectorul de economisire de pensie suplimentară, și 
titlurile de valoare de piață. În ceea ce privește piața 
de capital, cele mai multe plângeri se bazau pe taxe de 
servicii, în sectorul de economisire suplimentară de 
pensii acestea erau taxele de retragere și de terminare 
a decontărilor, precum și pe piața valorilor mobiliare 
cele mai multe plângeri erau legate de taxele percepute 
pentru anularea conturilor de valori mobiliare [25].

Produse de credit cu rate ridicate de interese.
împrumuturi payday/instant 
Împrumuturile ‘payday’ și ‘instant’ au fost identi-

ficate ca potențial dăunătoare pentru consumatorii in-
dividuali de către autoritățile de reglementare, ABE 
și studiile anterioare pentru Comisie. Aceste formula-
re specializate pentru credite de consum implică, de 
obicei, sume relativ mici de împrumut pentru fiecare 

împrumut, perioade de amortizare scurte (de exemplu, 
mai puțin de 3 luni), și rate ridicate ale dobânzilor. Bu-
năoară, ratele anuale ale dobânzilor la aceste credite se 
ridică la aproape 1000% în medie în Finlanda [26], în 
timp ce pe piața din Marea Britanie furnizorii de top 
percep APR de câteva mii de procente [27].

Împrumuturile sunt extrem de accesibile, atât în ter-
mene de cecuri de bonitate, care sunt adesea limitate și 
relaxate, cât și în ceea ce privește aspectele practice de 
obținere a creditului. De exemplu, creditele sunt ade-
sea acordate prin mesaj textual sau pe internet, iar banii 
sunt împrumutați în timp foarte scurt, uneori în câteva 
minute. O altă caracteristică relevantă este că acest tip 
de credit este de obicei asigurat de intermediarii de cre-
dite nebancare.

Împrumuturile payday/instant ale categoriei de pro-
duse includ așa-numitele ‘împrumuturi SMS’, care au 
devenit predominante în Finlanda și Suedia în jurul 
anului 2006, și ‘Flitskrediet’ (credit rapid), care a fost 
introdus în Olanda în 2007.

În unele țări din UE, valoarea remarcabilă a acestui 
tip de credit deținut de către consumatori a crescut dra-
matic în ultimii ani (și este în prezent relativ mare). De 
exemplu, în Finlanda, în ciuda faptului că împrumutul 
de credit instant este relativ nou, suma scadentă a fost 
de 320 mil. în anul 2011 [28].

Rapoartele și răspunsurile la anchetele de la 
autoritățile de reglementare și alte agenții oficiale din 
Finlanda, Țările de Jos (Olanda), Suedia și Regatul 
Unit identifică acest tip de credit ca un produs care poa-
te provoca efecte dăunătoare pentru consumatori [29]. 
În plus, aceste credite sunt, de asemenea, identificate ca 
fiind problematice în diverse alte studii și investigații 
paneuropene: ABE a menționat împrumuturile rapide 
într-un raport recent la aspectele legate de protecția 
consumatorilor în Europa; un studiu pentru Comisie 
(Reifner și colab. 2010) a identificat împrumuturile 
SMS și payday ca produse care sunt deosebit de aso-
ciate cu costuri de credit ridicate și de prejudiciile ca-
uzate consumatorului pe baza unei anchete a părților 
interesate și a experților din întreaga UE; și studiile au 
remarcat faptul că împrumuturile SMS provoacă pro-
bleme în unele țări din Europa de Est [30].

 Potrivit autorităților din Finlanda, Suedia și Re-
gatul Unit, costul ridicat al creditelor pe termen scurt, 
oferite persoanelor cu venituri mici și tinerilor, re-
prezintă o problemă deosebită [31]. Reifner și colab. 
(2010) raportează că informații similare au fost primite 
de la experții din Irlanda, Polonia, Letonia și Ungaria, 
și experți din Austria, Republica Cehă, Danemarca și 
Estonia au menționat produse cu dobanzi foarte mari ca 
„un conducător auto cu îndatorare excesivă”, cu exper-
tul care citează în particular împrumuturile SMS.
 Rate ridicate ale nominalului de împrumut în 

rândul împrumuturilor payday/instant ale debitorilor. 
Acest lucru implică refinanțarea unui credit existent cu 
un credit nou de la același furnizor sau luarea unui alt 
împrumut pe termen scurt de la un alt furnizor. În Marea 
Britanie, debitorii care au solicitat ajutor de la consilieri 
de credit cu privire la împrumuturile payday au trecut, 
în medie, datoriile lor de cel puțin patru ori, aproximativ 
unul dintre trei credite sunt plătite înapoi cu întârziere 
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sau deloc, și fluxurile de venituri ale furnizorilor depind, 
în mare măsură, de deținerea și refinanțarea creditelor. 
Oficiul britanic pentru comerț echitabil (UK-OFT), 
raportează, de asemenea, că firmele oferă consultanță 
dăunătoare prin încurajarea clienților lor să ia împrumu-
turi de la ei, deoarece acestea vor fi mai bine deservite 
cu un plan de rambursare [32].
 Referitor la problema de mai sus, poate fi 

menționat faptul că deseori mai multe credite sunt 
acordate unei singure persoane de diferiți furnizori. 
În Marea Britanie, unui consumator mediu care cau-
tă consiliere aproximativă pentru împrumuturi payday 
revin șase împrumuturi payday separate și, în ultimii 
patru ani, serviciul de Consiliere pentru Cetățeni a avut 
o creștere de zece ori a ponderii clienților săi cu mai 
multe datorii care includ împrumuturi payday [33]. 
Conform anchetei răspuns a Federației finlandeze de 
Servicii Financiare, instanțele au raportat un nivel cres-
cut de valori implicite de consum bazat pe un număr 
mare de împrumuturi mici, acordate de numeroși fur-
nizori de servicii unei singure persoane. Unele dovezi 
sugerează că mulți debitori de împrumuturi payday re-
curg la astfel de formă de creditare, atunci când ei deja 
dețin asupra lor o datorie creditară destul de mare [34] 
și singura modalitate de a scăpa de cursa financiară este 
de a vinde o parte din activele lor (cum ar fi mașina) sau 
de a iniția un proces formal de reducere a datoriei (cum 
ar fi, de exemplu, falimentul).
 Utilizarea „autorității de plată continuă” (CAP), 

prin intermediul creditorilor de împrumuturi payday/
instant pentru a lua în mod regulat bani din conturi-
le debitorilor lor. Există dovezi din Marea Britanie în 
conformitate cu care acest aranjament de rambursare 
este utilizat în mod abuziv, deoarece CAP sunt explica-
te clienților vag și sunt utilizate atunci când nu sunt în 
interesul clientului (de exemplu, atunci când acestea ar 
fi mai bine servite de un plan de rambursare).
 Sunt oferite informații insuficiente debitorior de 

către furnizorii de credite payday/instant. De exemplu, 
aceste firme furnizează informații insuficiente cu privi-
re la riscurile de a lua astfel de împrumuturi, costurile 
de împrumut, consecințele de neachitare la termen, pre-
cum și termenele și condițiile [35]. 
 Există exemple de marketing înșelător și agre-

siv din partea creditorilor payday/instant. De exemplu, 
Agenția Suedeză a Consumatorilor a raportat campanii 
publicitare agresive orientate spre tinerii care nu înțeleg 
corect aceste împrumuturi ca fiind fiabile și sigure (în 
plus față de cele ușor accesibile), și OFT – Marea Bri-
tanie, a constatat că multe site-uri web fac afirmații că 
agenția este considerată a fi potențial înșelătoare [36].
 Aceste împrumuturi pot exploata prejudecățile 

comportamentale ale anumitor grupuri de consumatori. 
Întrucât economia tradițională se bazează pe o presupu-
nere că consumatorii se comportă rațional (ceea ce în-
seamnă că ei ar accepta un credit numai în cazul în care 
aceasta este în interesul lor), economia comportamen-
tală identifică diverse distorsiuni care determină indi-
vizii să acționeze irațional (și să ia decizii care nu sunt 
în interesul lor), inclusiv supraoptimismul care poate 
determina consumatorii să subestimeze consecințele 
negative ale unui împrumut. Există unele dovezi că ast-

fel de prejudecăți pot fi exploatate în special la un cost 
foarte înalt, credite pe termen scurt. Spre exemplu, At-
tanasio și colab. (2008), după cum este citat în Reifner 
și colab. (2010), găsește că consumatorii cu venituri 
mici sunt extrem de insensibili la nivelurile privind 
ratele dobânzilor, și așa pot accepta credite chiar și în 
condiții care înseamnă că aceasta nu este în interesul 
lor.
 În mod similar, stimulentele creditorilor pot fi 

distorsionate prin caracteristicile pieței de împrumuturi 
payday/instant, și anume, nominalul ridicat peste prețuri 
și utilizarea în comun a autorităților de plată continuă 
descrise supra. OFT din Marea Britanie remarcă faptul 
că aceste caracteristici pot încuraja creditorii să extindă 
creditele consumatorilor care nu iși pot permite să le 
ramburseze pentru prima dată în mod real.

Efectele dăunătoare ale acestui tip de credit pot fi 
foarte importante pentru consumatori:
 Aceste împrumuturi au contribuit la o creștere 

semnificativă a restanțelor și valorilor implicite. De 
exemplu, în Finlanda împrumuturile instant au con-
tribuit, în mod semnificativ, la creșterea numărului de 
intrări de incapacitate de plată, în special pentru tineri 
și cei care au deja probleme grave de creanță. Numă-
rul de intrări de incapacitate de plată a crescut de la 
aproximativ 400.000 în 2005 la 1,7 mil. în 2012 (apro-
ximativ 350.000 de persoane) și instanțele au raportat 
un nivel crescut de consum implicit din cauza mai mul-
tor împrumuturi mici acordate persoanelor fizice unice 
[37]. În Marea Britanie sfaturi de caritate cu privire la 
datorii raportează un număr tot mai mare de vizitatori 
care dețin împrumuturi payday. Pentru Serviciul de 
Consultanță a cetățenilor, împrumuturile payday au re-
prezentat 1% din vizite în 2010 și 10% în 2012 [38]. 
Definirea implicită că un client nu va menține termene-
le acordului lor, de exemplu, faptul că nu vor rambursa 
împrumutul la timp sau deloc, datele furnizate de 21 de 
creditori payday din Marea Britanie au relevat o rată 
medie implicită de 20% în 2011/12 [39].
 Aceste împrumuturi au dus la pagube semnifi-

cative pentru înregistrările de credit ale persoanelor și, 
prin urmare, au consecințe pe termen lung pentru acești 
consumatori în ceea ce privește capacitatea lor de viitor 
de a accesa credite și de a beneficia de produse și servi-
cii financiare [40].
 Împrumuturile payday/instant pot fi deosebit de 

dăunătoare pentru anumite grupuri, și anume, tineri și 
cei care au deja probleme grave de creanță. Dificultățile 
financiare ale consumatorilor pentru care deja se con-
fruntă cu acestea sunt adesea exacerbate, atunci când 
aceste împrumuturi sunt oferite [41]. Potrivit unui stu-
diu din 2006 desfășurat în Irlanda, după cum este citat 
de Reifner și colab. (2010), „patru din 10 persoane cu 
bunăstarea socială se află în strânsoarea cămătarilor, 
care percep rate de dobânzi la fel de mari încât ajung 
la cifra de 188 la sută”, și în conformitate cu răspunsul 
anchetei al Ombudsmanului finlandez financiar, acest 
tip de credit cu ușurință „distruge” finanțele „slabe” 
ale consumatorilor. În Finlanda și Suedia autoritățile 
au identificat că aceste împrumuturi sunt deosebit de 
dăunătoare pentru tinerii consumatori [42], și Autori-
tatea suedeză a consumatorilor a raportat că campani-
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ile de marketing țintesc de fapt acest grup, precum și 
cele care sunt vulnerabile din punct de vedere financiar 
[43].

Cardurile de credit
Cardurile de credit sunt o formă de „credit rotativ”, 

deoarece consumatorul nu trebuie să ramburseze suma 
datorată utilizată într-un număr fix de plăți. În general, 
creditorul oferă o rezervă de credit limitat consumato-
rului, care răsplătește suma utilizată în conformitate cu 
condițiile convenite în contractul de credit. Mecanis-
mele de rambursare includ rambursarea în mod regulat 
a unui anumit procent din suma restantă, plata regulată 
a dobânzilor cu rambursarea creditului la sfârșitul du-
ratei de viață a contractului, sau rambursările cu regu-
laritate predeterminată fixă (de exemplu, în fiecare lună 
a contractului acordat).

Înainte de criza financiară recentă, piața cardurilor 
de credit a înregistrat o creștere substanțială. Numă-
rul de carduri emise cu funcție de credit doar în UE27 
a crescut cu aproximativ 14,4 mil. în 2006-2008 – o 
creștere de 11,4%. După atingerea unui nivel maxim de 
peste 141,5 mil. în 2008, numărul de astfel de carduri 
emise a scăzut cu 17,0% în perioada 2008-2012 [44].

Marea Britanie este principalul contribuitor la nu-
mărul de carduri emise în UE, reprezentând mai mult 
de jumătate din totalul lor în 2012, urmată de Franța 
care reprezintă un sfert din total [45]. Mai mult decât 
atât, datele de la Asociația britanică a Bancherilor lan-
sată în iulie 2013 arată că aproximativ 56,8 mld. GBP 
de credit rămân restante în piața cardurilor de credit în 
Marea Britanie [46].

Rapoartele și răspunsurile anchetei de la autoritățile 
de reglementare și alte agenții oficiale identifică car-
durile de credit ca fiind un produs care poate provoca 
efecte dăunătoare pentru consumatori. Mai mult decât 
atât, a 8-a ediție a Tabloului de bord al pieței de con-
sum evidențiază preocupări asupra funcționării pieței 
de credite, pieței de credite și carduri de credit, deoa-
rece se situează pe locul al 19-lea din 30 de piețe de 
servicii din UE în ansamblu, în ceea ce privește modul 
de funcționare bună pentru consumatori [47].

Problemele particulare și problemele invocate în le-
gătură cu acest tip de produs financiar sunt:
 Ratele ridicate ale dobânzilor la cardurile de cre-

dit au fost identificate ca provocând dificultăți financi-
are pentru consumatorii din UE în diverse rapoarte și 
studii paneuropene. Părțile-cheie interesate și experții 
din întreaga Europă care au fost chestionați, în baza 
unui studiu de Reifner și colab. (2010), au evaluat car-
durile de credit ca a doua formă cea mai problematică 
de creditare (după împrumuturile SMS). Aceasta este 
susținută de Asociația greacă de Protecție a Consuma-
torilor (KEPKA), care au citat în răspunsul lor la an-
chetă rate mari de interese la cardurile de credit ca o 
cauză de efecte dăunătoare asupra consumatorilor.
 Complexitatea crescândă a termenelor și 

condițiilor din contractele de carduri de credit, în 
special în ceea ce privește ratele, a crescut potențialul 
impactului negativ asupra consumatorilor indivi-
duali. Ca răspuns la sondajul nostru, autoritatea de 
reglementare română a subliniat că lipsa de regle-
mentări adecvate și nivelul scăzut de alfabetizare fi-

nanciară în rândul consumatorilor a dus la cazuri de 
„supraîndatorare”.
 Cardurile de credit, precum și cardurile de de-

bit, s-au confruntat cu un control asupra comisioanelor 
interbancare ridicate. Aceste taxe sunt plătite de către 
întreprinderile băncilor, atunci când tranzacțiile de ma-
nipulare sunt efectuate de către consumator utilizând 
cartea sa de credit. Comisioanele interbancare ridicate 
se transmit în mod indirect consumatorilor prin costuri 
de vânzare cu amănuntul mai mari de la întreprinderi. 
Acest lucru a fost identificat de Comisia Europeană și 
ea intenționează să stabilească limite pentru aceste taxe 
care sunt în curs la momentul raportării [48].
 Consumatorii au invocat, de asemenea, îngri-

jorarea lor cu privire la lipsa de claritate referitor la 
anumite aspecte ale contractelor de credit. În special, 
Raportul anual din 2012 al Ombudsmanului financiar 
belgian observă că prezența unei relații tripartite între 
consumator, bancă în calitate de intermediar, și compa-
nia de finanțare a provocat dificultăți în liniile finale de 
creditare, deoarece consumatorii nu erau conștienți de 
această procedură [49].
 Vânzarea legată de carduri de credit și la alte pro-

duse a devenit, de asemenea, o problemă. De exemplu, 
Banca Națională a Cehiei a raportat că consumatori-
lor li s-au emis carduri de credit, fără ca aceștia să știe 
atunci când achiziționau produse, ceea ce a dus la de-
punerea a numeroase plângeri [50].

Principalul impact dăunător al cardurilor de credit 
pentru consumatori a fost posibilitatea de datorie tot mai 
mare/problematică, care a apărut, în principal, datorită 
complexității tot mai mari a produsului și nivelului scă-
zut de cultură financiară din partea consumatorilor.

Creditele de consum
Creditele de consum sunt o formă comună de credit 

[51] de consum, care intră sub incidența Directivei pri-
vind creditele de consum în UE [52]. În general, aceas-
tă formă de credit este oferită consumatorului în baza 
unui acord care specifică suma totală scoasă și metoda 
de rambursare. În special, aceasta nu este direct legată 
de achiziționarea oricărui bun și/sau serviciu special.

În ultimii ani, diferite state membre au ridicat mai 
multe probleme în legătură cu aceste produse:
 În Lituania, Consiliul de Protecție a drepturilor 

consumatorilor a raportat reclamațiile consumatorilor 
cu privire la ratele extrem de ridicate ale dobânzilor la 
creditele de consum, care au crescut dificultatea de a 
achita creditele, precum și dăunând potențial finanțelor 
cu caracter personal ale consumatorilor [53]. Reifner și 
colab. (2010) furnizează informații cu privire la ratele 
dobânzilor pentru produsele de credit pentru consuma-
torii cu scadențe diverse în diferite state membre ale 
UE. Pentru creditul de consum cu o rată variabilă pen-
tru 1 an, rata de interes mediu în Lituania este raportată 
a fi de 13,9%, fiind mai mică decât în alte cinci state 
membre, și anume, în Bulgaria, Republica Cehă, Unga-
ria, Letonia și România. Preocupări similare au fost, de 
asemenea, menționate de către Asociația de Protecție a 
consumatorilor din Grecia, ca răspuns la sondajul nos-
tru.
 Au apărut alte situații problematice ca urmare a 

diferitelor taxe ce țin de creditele de consum. În 2011, 



77

Nr. 11, 2015 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

un număr mare de consumatori din Germania și-au 
expus nemulțumirea cu privire la perceperea de taxe 
administrative de manipulare privind împrumuturile 
personale. Un tribunal regional a conchis că aceste taxe 
sunt inadmisibile [54]. În Croația, o bancă a perceput 
taxe excesive pentru un avertisment referitor la ram-
bursarea datoriilor la creditele de consum și a trebuit să 
le compenseze consumatorilor [55]. Organul lituanian 
de protecție a consumatorilor a primit plângeri care au 
legătură cu acțiunile băncilor atunci când consumatorii 
încearcă să facă o rambursare anticipată a împrumutu-
rilor lor. Băncile au solicitat consumatorilor să compen-
seze pierderile pe care acestea le vor suporta ca urmare 
a rambursării anticipate; deși nu a existat nici termen cu 
privire la o astfel de taxă în acordul de împrumut. După 
o anchetă, s-a constatat că taxele legate de rambursarea 
anticipată au fost ambigue și netransparente [56].

Aceste aspecte specifice și problemele cu care se 
confruntă consumatorii cu credite personale au un 
potențial impact dăunător. În principal, consumatorii 
întâmpină dificultăți crescute în încercarea de a rambur-
sa datoriile și, în unele cazuri, e posibil să plătească mai 
mult de ceea ce a fost convenit în contractul de credit. 
Acest lucru a avut, de asemenea, un impact potențial 
negativ la înregistrarea lor de creditare, care este proba-
bil să provoace probleme în cazul în care aceștia doresc 
să împrumute în viitor. În alte cazuri, motivația de a 
efectua o rambursare anticipată a creditelor a lipsit din 
cauza existenței unor taxe pentru a acoperi pierderile 
realizate de furnizorul de împrumut.

Economii, investiții și produse de pensii cu randa-
mente mai mici decât cele așteptate.

Consumatorii primesc de multe ori doar o mică 
parte din suma așteptată a o primi de la produsele de 
investiții. Ocazional, acest lucru se datorează faptului 
că produsul a fost vândut incorect în vreun fel, ceea ce 
înseamnă că consumatorul nu era conștient de riscuri-
le asumate. În unele cazuri, consumatorii pierd în mod 
neașteptat o parte sau toate investițiile inițiale, atunci 
când ei au crezut că capitalul lor a fost garantat.

Deoarece consumatorii planifică finanțele lor vi-
itoare bazate pe rambursări, sperate a le obține din 
investițiile lor, produsele de investiții care sunt livrate 
într-un volum mai mic decât returnările așteptate, sau 
se reduc la pierderea neașteptată de capital, ceea ce 
poate avea un impact dăunător grav.

Cel mai mare risc de perturbare apare atunci când 
produsele relativ complexe sunt vândute la investitori 
cu experiență proastă. Exemplele identificate în statele 
membre se referă la obligațiunile perpetue, produse-
le structurate, obligațiunile convertibile, obligațiunile 
mixte/produse de asigurare, obligațiuni de capitaluri 
proprii, titluri de valoare CDO, și derivate pe rata do-
bânzii:
 În Belgia, consumatorii care au cumpărat în 2004 

și 2005 nu au obținut randamentul așteptat ca urmare a 
crizei financiare. În mai multe cazuri, clienții au primit 
înștiințări și informații insuficiente, înainte de aceste 
investiții și mulți dintre ei nu știau că obligațiunile au 
fost perpetue [57].
 În Spania, consumatorilor cu depozite structurate 

li s-au plătit interese mai frecvent decât era de așteptat și 

nu au putut recupera depozitele lor pe termen scurt (pe 
care ei nu le puteau anticipa ca urmare a informațiilor 
incomplete furnizate de ei) [58]. În plus, investitorii 
spanioli, de asemenea, au pierdut 300 mil. de euro de la 
schemele de plasament colectiv, ca urmare a prăbușirii 
Lehman Brothers [59].
 În Franța, consumatorii care au investit în fondu-

rile structurate în 2001 și 2002, fără a fi conștienți de 
riscurile asumate, au obținut doar un capital garantat 
fără taxe de abonament la scadență, aproximativ jumă-
tate din ceea ce se așteapta în baza promisiunilor făcute 
[60].
 În Italia, consumatorii care au investit într-o le-

gătură „obligatorie convertibilă”, emisă de o anumită 
bancă, au pierdut sume importante pentru investițiile 
lor, atunci când prețul social al băncii a scăzut. Potri-
vit unei asociații a consumatorilor, clienții nu au fost 
asigurați cu informații suficiente cu privire la acest pro-
dus complex.
 În Irlanda, obligațiuni cu o asigurare „de jur îm-

prejur” (așa-numitele „obligațiuni ISTC”) în valoare de 
aproximativ 40 mil. de euro, care au fost vândute inves-
titorilor de retail și cooperativelor de credit au devenit 
fără valoare, atunci când instituția financiară de suport 
s-a prăbușit [61].
 În Lituania, clienții unei anumite bănci, care au 

investit într-un sistem complex ce implică legături de 
capitaluri proprii, au suferit pierderi semnificative în 
valoare totală de 100 mil. de litas (aproximativ 30 mil. 
de euro). Potrivit unui tribunal, banca a majorat astep-
tările nerealiste în rândul clienților prin prezentarea 
investiției cât mai profitabile în toate privințele [62].
 În Finlanda, consumatorii care au investit în 

CDO-valori mobiliare (așa-numita „legătura Merma-
id”), au susținut că produsul a fost comercializat în ca-
litate de capital garantat, atunci când, în realitate, ei au 
pierdut capitalul [63]. Conform rapoartelor mass-media, 
circa 1.500 de investitori a pierdut un total de 140 mil. 
de euro de la investirea în aceste obligațiuni [64].
 În Danemarca, consumatorii (primari) care au 

investit într-un derivat al ratei dobânzii (care au mizat 
pe răspândirea dintre rata dobânzii la titlurile de stat 
daneze și obligațiunile credit ipotecar) au pierdut în jur 
de 85% din capitalul lor. DFSA a constatat că materi-
alul de marketing nu descrie profilul de risc al acestui 
produs în mod corespunzător.

În plus, consumatorii danezi, de asemenea, au sufe-
rit pierderi importante din investițiile lor în „Scandino-
tes” (un tip de CDO), ca urmare a prăbușirii unor bănci 
daneze. Potrivit DFSA, aceste produse au fost vândute 
neconform investitorilor de retail [65].
 În Austria, investitorii în „obligațiuni-bulgăre de 

zăpadă” au fost blocați cu ratele dobânzilor la zero în 
baza unor clauze contractuale specifice. Alte clauze au 
acordat instituțiilor dreptul de a rezilia aceste contracte, 
în timp ce deținătorii de obligațiuni au fost legați pentru 
mai mulți ani. Curtea Supremă din Austria a decis că 
aceste termene au fost ilegale [66].
 În Lituania, consumatorii care au achiziționat 

obligațiuni emise de banca Snoras au pierdut investițiile 
lor atunci când banca a devenit insolvabilă din cauza 
presupusei fraude și deturnării de active [67].
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Concluzii
Retail banking-ul este o piață extrem de competi-

tivă. Majoritatea oamenilor au nevoie de aceste servicii 
și, de regulă, ei analizează piața pentru a găsi banca ce 
oferă cele mai avantajoase stimulente, rate, oferte, dar 
și siguranță. Retail banking oferă posibilitate consuma-
torilor să plaseze toate conturile lor la o singură bancă, 
ceea ce este și foarte confortabil datorită conlucrării cu 
o singură instituție financiară și economisirii efortului 
și timpului pierdut. Băncile oferă o gamă foarte vari-
ată de servicii, de aceea acestea se străduie să creeze 
un ghișeu unic pentru a crește loialitatea clienților și 
pentru a se asigura cu un flux constant de clienți. În 
Republica Moldova, ghișeul unic pentru retail banking 
este Departamentul persoane fizice, situat în majorita-
tea filialelor băncilor comerciale.

Extinderea serviciilor bancare și modernizarea 
acestora oferă, de asemenea, mai multe oportunități 
pentru bancă de a crea profit, dar și de a oferi produse 
competitive pe piață. Din punctul de vedere al consuma-
torilor, aceasta este foarte avantajos datorită micșorării 
prețurilor și creșterii calității produselor bancare bazate 
pe competiție directă. Băncile pot concura privind ratele 
dobânzilor, oferirea unor servicii gratis, precum ar fi 
internet-banking sau mobile banking. Unele dintre ele 
chiar oferă stimulente speciale pentru clienții ce trec la 
banca de la rivali, precum ar fi bonusurile acordate la 
transferul de fonduri de la banca rivală pentru crearea 
unui cont nou.

Retail bankingul poate crea relații profesionale între 
client și bancă care pot dura o viață întreagă și chiar pot 
fi transmise din generație în generație. Băncile, de regu-
lă, își răsplătesc clienții pentru loialitate prin bonusuri, 
reduceri, premii pentru întrebuințarea produselor sale, 
scutiri sau chiar servicii gratuite.

Conform datelor oficiale ale BNM pentru semestrul 
I al anului 2013, s-au aflat în circulație 1.086.754 de 
carduri bancare, 9.984 de POS-uri și 986 de bancomate. 
Numărul cardurilor bancare continuă să crească an de 
an, ceea ce arată o creștere benefică a industriei retail 
și o creștere eficientă împotriva evaziunilor fiscale. 
Majoritatea bancomatelor sunt concentrate în cele mai 
mari orașe ale țării, iar unele sate și localități au acces 
la bancomate doar la câțiva km de ei. Soluția utilizată 
de băncile comerciale este retragerea banilor prin POS 
terminale la agențiile băncilor sau la oficiile poștale. 
Aceste metode primare pentru lumea contemporană 
accentuează doar o industrie retail slab dezvoltată.

Comparativ cu retail banking-ul țărilor din UE, in-
dustria retail din Republica Moldova este deocamdată 
în prag de dezvoltare. Tehnologiile noi bancare din 
Republica Moldova au rămas ani în urmă, chiar față de 
vecinii noștri. 

Băncile comerciale din Republica Moldova nu par 
să fi creat o strategie clară pentru dezvoltarea indus-
triei retail. Majoritatea profiturilor câștigate de bănci 
sunt din industria corporativă, de aceea acestea acordă 
puțină atenție și efort clienților retail. Pentru o serie de 
piețe care sunt slab avansate tehnologic, cum ar fi cea a 
Republicii Moldova, o influență foarte mare în defini-
tivarea unei strategii de dezvoltare va avea organizarea 
unor evenimente de impact la marele public ce ține de 

educarea financiară a populației și de prezentarea teh-
nologiilor și avantajelor pe care acestea le pot avea în 
viața cotidiană.

La moment cele mai mari bănci locale se află în 
proces de transformare și adaptare la retail banking im-
plementând tehnologii standardizate la cele europene. 
Pentru a se adapta noilor cerințe de pe piață și pentru a 
perfecționa calitatea produselor și serviciilor bancare, 
băncile trebuie să plaseze investiții costisitoare. În Re-
publica Moldova, industria retail banking mai este în 
prag de dezvoltare, din cauza lipsei unei strategii clare 
de dezvoltare, a educației financiare a cetățenilor de rând, 
a insuficienței tehnologiilor noi, produselor și serviciilor 
standardizate la cele europene.
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