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Utilizarea limitată a plăților fără numerar în Moldova: diagnoză și opțiuni de politici  

 

Sumar executiv  

În acest document de politici noi examinăm cauzele posibile ale utilizării limitate de plăți fără 
numerar din partea consumatorilor în Moldova și discutăm intervenții posibile la nivelul politicilor. 
Ne concentrăm asupra evaluării stimulentelor care au relevanța pentru fiecare persoană afectată de 
tranzacții fără numerar: consumatorii inșiși, comercianții, băncile care achiziționează și de emitere – 
și nu în ultimul rând, autoritățile fiscale. În baza acestora noi vom identifica blocajele în utilizarea pe 
scară largă a instrumentelor de plăți fără numerar și vom acorda prioritate intervențiilor politice 
posibile.  

Din punct de vedere al consumatorilor, noi vedem un mare potențial pentru utilizarea plăților fără 
numerar mai extensiv, chiar și în condițiile actuale. Infrastructura necesară este destul de disponibilă 
pe scară largă, cel puțin în apropierea zonelor urbane (conturi bancare, carduri de plată, internet 
banking, terminale ATM ”plus”, terminale POS în mai multe magazine, etc.). În timp ce plățile fără 
numerar sunt mult mai scumpe decât retragerea de numerar de la bancomat, comoditatea plăților 
fără numerar ar trebui să compenseze costurile monetare suplimentare pentru mulți. Cu toate 
acestea, se pare că o schimbare majoră față de plăți fără numerar depinde de abilitatea 
consumatorilor de a depăși obiceiurile de plăți persistente care nu mai sunt adecvate, având în 
vedere o disponibilitate tot mai mare a instrumentelor noi de plată. Acest lucru necesită eforturi pe 
termen lung atât de către Banca Națională a Moldovei, cât și de către băncile comerciale în vederea 
popularizării plăților fără numerar și organizării publicității despre avantajele acestora.  

Din punct de vedere al comercianților, costul de a oferi plăți prin card cu ajutorul terminalelor POS 
duce la o îngrijorare. Tarifele de servicii comerciale (și comisioanele interbancare pe care le plătesc) 
sunt ridicate în comparație cu standardele internaționale. De fapt, ele sunt atât de ridicate încât să 
facă plăți prin card neatractive pentru comercianți în raport cu cele cu numerar numai în baza 
costului tranzacției – în afara de orice activități neoficiale în care unii comercianți se pot anagaja. Ca 
urmare, se pare ca comercianții spun consumatorilor deseori că “terminalul POS nu funcționează”.  

În Spațiul Economic European eforturile persistente ale autorităților de concurență încă de la 
începutul anilor 2000, culminând recent în Regulamentul (UE) 2015/751, au dus la scăderea 
comisioanelor interbancare și a tarifelor de servicii comerciale până la un asemenea nivel ca 
comercianții ar trebui să fie acum indiferenți în ceea ce privește costurile tranzacțiilor efectuate prin 
card sau în numerar. Pe piață mică cum ar fi Moldova (similar cu alte țări din Europa de Est unde 
comisioanele interbancare sunt, de asemenea, ridicate), costul procesării plăților prin card este 
probabil mai înalt decât în UE. Cu toate acestea, autoritățile ar putea dori să reflecteze asupra 
problemei cum ele ar putea folosi oportunitatea creată de Regulamentul (UE) 2015/751 pentru a 
reduce comisioanele interbancare – fără a face afacerea de procesare a plăților cu card și extinderea 
infrastructurii aferente neprofitabile pentru băncile comerciale.  

Din punct de vedere al băncilor comerciale, afacerea de “achiziționare”  – furnizarea și deservirea 
terminalelor POS de către comercianți – pare să aibă o nevoie de a fi consolidate suplimentar pentru 
a realiza economiile a producției în masă. Aceasta poate fi util pentru explorarea posibilității 
inființării a unei companii unice de servicii, deținute de către toate părțile interesate, ceea ce ar oferi 
terminalele POS comercianților și ar vinde serviciile sale în condițiile transparente pentru toate 
părțile interesate.  

Din punct de vedere al autorităților fiscale, dacă consumatorii au insistat asupra utilizării cardurilor 
de plată pe scară largă, aceasta ar putea crea presiuni asupra întreprinderilor în vederea 
reglementării activităților economice informale. Colectarea impozitelor ar putea crește – ceea ce 
poate justifica stimulente fiscale pentru plățile prin card cum ar fi rambursarea parțială a TVA sau o 
loterie fiscală în care adeverințele pentru plăți prin card vor participa în mod automat. Cu toate că 



  

astfel de stimulente au fost aplicate în alte câteva țări, noi nu am găsit nici o poveste de succes clar în 
care colectarea impozitelor a fost consolidată într-un mod durabil.  

Dacă autoritățile Moldovei doresc să exploreze rambursarea TVA mai detaliat, ele pot în mod util să 
se concentreze pe direcționarea acesteia mai aproape de sectoarele cu o cotă înaltă de tranzacții 
neformale; astfel, cheltuielile pure de monopol inevitabile în cazul stimulentelor date pentru 
tranzacțiile care au fost deja impozitate vor fi limitate. Mai mult ca atât, costul fiscal imediat poate fi 
ținut la nivelul scăzut, de exemplu, prin mărirea ratei generale a TVA în caz în care este introdusă 
rambursarea parțială la tranzacțiile fără numerar.  

În timp ce loteria de impozite ar avea un avantaj de menținere a costului fiscal (premiilor) sub control, 
ea ar putea ridica probleme de economie politică. Posibil ca cetățenii ar trebui să se învețe în vederea 
plății impozitelor ca a unei responsabilități civice, dar nu prin câștigarea biletelor gratuite pentru 
participarea în jocuri de noroc. O îngrijorare principală în acest sens ar face publicitatea despre 
loteria de impozite în așa mod ca să nu submine morala impozitară a cetățenilor.  

Ca o alternativă (sau ceva suplimentar) stimulentelor fiscale sunt propuse niște măsuri de 
constrângere cum ar fi limitele maxime la tranzacțiile în numerar (pe care Moldova actualmente nu le 
are, spre deosebire de alte țări); o cifră de afaceri scăzută, după care comercianții în caz dacă ea este 
mai mare sunt ceruți să ofere un terminal POS pentru plățile prin card pentru consumatori; sau 
anunțarea ilegală pentru consumatori părăsirea magazinului fără adeverința de plată fiscală. Noi 
suntem sceptici în ceea ce privește eficiența unor asemenea măsuri de constrângere – în special dacă 
acestea sunt corespunzătoare pentru Moldova unde autoritățile luptă pentru menținerea încrederii 
populației în valuta națională și sectorul financiar. În orice caz, majoritatea unor asemenea măsuri 
are puțin de a face cu promovarea utilizării instrumentelor de plată fără numerar în vederea realizării 
rețelei de externalizări, reducerii costurilor de tranzacție și majorării eficienței economice. Noi 
propunem ca autoritățile să se concentreze asupra ajutării consumatorilor în vederea recunoașterii și 
utilizării a noilor oportunități pe care le aduc instrumentele de plată fără numerar; și pe micșorarea 
costurilor de procesare a plăților fără numerar în așa mod încât comercianții cât și băncile comerciale 
să poată beneficia de oportunitățile inerente în condițiile expansiunii viitoare a plăților fără numerar 
în Moldova. 
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1 Introducere 

Plățile fără numerar reprezintă acum cea mai mare parte a plăților de consum în multe țări cu diferite 
niveluri economice de dezvoltare. Nu numai consumatorii, ci și întreprinderile și intermediarii 
financiari consideră plățile fără numerar din partea consumatorilor o formă mai convenabilă și mai 
ieftină decât cea cu numerar: numerarul nu aduce nici un câștig, el trebuie să fie păstrat în condiții de 
siguranță, trebuie să fie transportat în mod fizic la un anumit risc pentru proprietari și la costuri 
considerabile.  

În Moldova utilizarea instrumentelor de plată fără numerar de către consumatori a crescut, de 
asemenea, rapid începând cu 2010. Cu toate acestea, deoarece creșterea este recentă și a pornit de 
la o bază redusă, ponderea plăților fără numerar din totalul plăților de consum este încă mică în 
comparație cu standardele internaționale. 

În acest document de politică, noi examinăm adoptarea unor metode de plată fără numerar de către 
consumatorii din Moldova (Secțiunea 2) și discutăm cauzele principale ale asemenea desfășurări 
limitate. Noi considerăm că obiceiurile persistente și lipsa informației afectează comportamentul 
consumatorilor într-o măsură suprinzător de mare: mulți consumatori plătesc în numerar pentru 
tranzacțiile cum ar fi plata utilităților, dar în primul rând retrag numerarul din conturile bancare prin 
bancomate și pe urmă stau în rând la oficiul bancar de numerar pentru a depozita același numerar pe 
contul companiei de utilitate – deși acesta ar fi putut făcut printr-un transfer direct la compania de 
utilitate de la orice bancomat ATM consolidată (Secțiunea 3.1).  

În plus, comercianții din Moldova, a căror cifra de afaceri depășește 2 mln MDL, sunt ceruți să ofere 
consumatorilor posibilitatea de a plăti prin card bancar la un terminal POS. Cu toate acestea, tariful 
de servicii comerciale pe care ei trebiue să-l plătească băncii acceptătoare este atât de mare că 
plățile prin card devin neatractive în comparație cu cele în numerar. Tariful de servicii comerciale 
este atât de înalt, în mare parte din cauza comisioanelor interbancare mari pe care banca 
acceptătoare trebuie să plătească băncii emitente. Vom discuta posibile motive legate de puterea de 
piață a băncilor și a economiilor nerealizate de scară în afaceri care “achiziíonează” (Secțiunea 3.2). În 
cele din urmă, vom examina amploarea activităților neformale în sectoarele economiei moldovenești 
și vom reflecta asupra preferinței rezultate a agenților economici pentru tranzacțiile în numerar 
(Secțiunea 3.3).  

În ceea ce privește intervențiile politice cu scopul promovării plăților fără numerar, “direcționarea” 
consumatorilor spre utilizarea plăților fără numerar în cazul când este disponibilă infrastructura, iar 
beneficiile sunt transparente, atunci putem compara această situație cu recoltarea “fructelor agățate 
la pământ” (Secțiunea 4.1). În acest context, Banca Națională a Moldovei recent a organizat o 
campanie publică pentru a face publicitatea avantajelor plăților fără numerar. Vom discuta opțiunile 
pentru continuarea educației financiare în vederea asistării consumatorilor în calea depășirii 
obiceiurilor de plată învechite.  

Un al doilea set de intervenții politice se concentrează pe infrastructura plăților fără numerar și 
costurile acestora. Vom discuta rolul autorităților de concurență în aducerea comisioanelor 
interbancare la un nivel mai scăzut ca în Spațiul Economic European, precum și opțiunile 
eficientizarea afacerilor de achiziționare (Secțiunea 4.2). Într-un mod similar, vom reflecta asupra 
problemei cum accesul limitat la serviciile financiare afectează eforturile privind popularizarea 
plăților prin card (Secțiunea 4.5). 

În cele din urmă, vom discuta cum măsurile de constrângere, cum ar fi o limită a tranzacțiilor în 
numerar (Secțiunea 4.3) sau stimulente fiscale (rambursarea TVA sau loteria pentru plățile prin card; 
Secțiunea 4.4) pot induce o deplasare spre instrumentele de plată fără numerar.  

Concluzia noastră principală constă în faptul că intervențiile politice în vederea creșterii utilizării 
plăților fără numerar trebuie să fie bazate pe o analiză detaliată a stimulentelor cu care se confruntă 
toate părțile interesate: consumatorii, comercianții, băncile care achiziționează și cele emitente. Pe 
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această bază, pot fi identificate blocajele (actualmente, tarifele de servicii comerciale înalte) și pot fi 
stabilite prioritățile pentru intervențiile politice.  

  

2 Ponderea scăzută a plăților fără numerar în Moldova: comparația internațională și evoluțiile 
recente 

Moldova rămâne în urma majorității țărilor din Europa Centrală și de Est în domeniul utilizării 
instrumentelor de plată fără numerar (Tabelul 1). Acest lucru este valabil nu numai pentru 
instrumentul relativ nou cum ar fi debitul direct (cu greu folosit în Moldova, dar variând de la 0,5 
tranzacții pe cap locuitor anual în România până la 13,5 în Republica Cehă). Acesta este de asemenea 
valabil și pentru transferurile de credit tradițional (care mai mult sunt folosite în așa numite BtoB 
tranzacții, adică în tranzacții comerciale dintre organizații și nu direct cu clienții finali, și pot fi atât pe 
support de hârtie, cât și în formă digitală), precum și pentru retragerile de numerar de la ATM-uri 
(spre deosebire de oficiile bancare în numerar). O situație similară există pentru plățile prin card care 
constituie instrumentul principal al plăților fără numerar pentru așa numite tranzacții CtoB și, prin 
urmare, se află în centrul atenției acestui document de politici: Moldova a înregistrat mai puțin de 2 
plăți prin card pe cap de locuitor în 2015, pe când în întreaga regiune cifra corespunzătoare a variat 
de la 9 plăți (Bulgaria) până la 59 (Lituania). 

E interesant că infrastructura în Moldova a fost relativ mai dezvoltată decât utilizarea scăzută a 
instrumentelor fără numerar poate sugera. Cu 273 ATM-uri pe 1 milion de locuitori Moldova nu a 
fost cu mult în spatele Republicii Cehă (421) sau chiar Poloniei (533). În mod similar, numărul 
terminalelor POS în Moldova (3,4 pe 1 milion de locuitori) nu a fost cu mult mai mic decât în România 
(6,5) sau în Republica Cehă (9,6). 

Cu toate că plățile fără numerar în Moldova au crescut de la 2010 (Figura 1), plățile în numerar 
continuă să fie dominante pe piața moldovenească a plăților cu amănuntul. Acest lucru își găsește o 
reflectare în stocul mare a numerarului în circulație, fiind comparabil numai cu Ucraina (Tabelul 1). 
Nu numai că sunt raporturile de numerar cu M1 și cu PNB mai mare în Moldova (și Ucraina) decât în 
alte țări comparate. O analiză completă de asemenea ar trebui să țină seama de folosirea 
numerarului din schimb valutar (care nu sunt incluse aici) ca un vehicul atât pentru tranzacții, cât și 
pentru economii. 
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Tabelul 1 

Indicatorii tranzacțiilor fără numerar și infrastructura aferentă: Moldova și economiile în tranziție 
selectate, 2014 (Moldova: 2015) 

 
Croația Lituania Ungaria 

Rep. 
Cehă 

Polonia Bulgaria România Ucraina Moldova 

Transferuri de 
credit pe cap de 
locuitor 

68,5 60,3 55,4 54,3 51,4 26,6 10,1 - 4,6 

Debituri directe 
pe cap de locuitor 

4,7 4,8 6,7 13,5 0,6 0,8 0,5 - 0,02 

Plăți prin card pe 
cap de locuitor 

51,4 58,6 36,4 46,0 48,7 9,0 11,5 19,7 1,8 

Retrageri de 
numerar de la 
ATM pe cap de 
locuitor 

23,3 22,8 10,8 17,2 19,7 12,6 11,0 15,6 5,6 

Terminale ATM pe 
1 milion de 
locuitori 

992 438 494 421 533 777 577 744 273 

Terminale POS pe 
1 milion de 
locuitori (mii) 

23,0 13,4 10,6 9,6 10,4 10,5 6,5 4,6 3,4 

Numerar în 
circulație (procent 
de la M1) 

19,3 11,2 33,0 15,4 21,4 32,7 33,6 65,0 66,0 

Numerar în 
circulație (procent 
de la PNB) 

5,6 3,7 11,0 10,1 7,5 12,2 5,6 17,7 15,6 

Sursa: Banca Națională a Moldovei, Banca Centrală Europeană, Banca Națională a Ucrainei 

Pe când încă sunt mici, plățile fără numerar au devenit mai populare printre consumatorii moldoveni 
începând cu anul 2010 (Figura 1). În special, numărul plăților prin card (fără retrageri de la ATM-uri)  
a crescut, în timp ce valoarea nominală pe card de tranzacție a rămas aproximativ constantă (astfel, 
valoarea totală a tranzacțiilor a crescut la fel de repede ca și numărul lor). Din moment ce a existat 
inflația evidentă în  
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Figura 1 

Plăți prin card în Moldova 

Sursa: Banca Națională a Moldovei; Notă: Carduri eliberate și folosite în Moldova 

Moldova începând cu anul 2010, consumatorii (acei care au folosit cardurile de plată, în orice caz) au 
utilizat plăți prin card chiar pentru tranzacțiile mai mici (în termeni reali) în timp. În schimb, valoarea 
medie a retragerilor de numerar de la ATM-uri a crescut cu mai mult de jumătate între 2010 și 2015.  

În concluzie, există o șansă mare pentru plățile fără numerar să crească, luând în considerație 
experiența economiilor în tranziție. Comparația noastră internațională de asemenea sugerează că 
plățile fără numerar sunt mai mici decât infrastructura curentă ar permite. Secțiunea 3 (mai jos) 
explorează mai multe detalii despre cauzele utilizării scăzute a plăților fără numerar; în Secțiunea 4 
vom discuta intervențiile politice. 

3 Care sunt cauzele utilizării limitate a plăților fără numerar? 

3.1 Obișnuințe vechi sunt mai consistente 

Mulți consumatori din Moldova retrag numerarul din conturile lor bancare pentru cheltuielile 
curente. În unele cazuri, plata cu numerar are loc aproape imediat la sediu băncii, când de exemplu, 
consumatorii plătesc chitanțele lor pentru utilități la oficiul bancar de numerar. În alte cazuri, 
legătura dintre retragerea numerarului și cheltuieli este este mai puțin imediată – atunci când 
consumatorii plătesc în numerar pentru cumpărături la supermarket, cu toate că ei pot utiliza 
terminalul POS cu același card de plată ca și la bancomate (ATM).  

Ceea ce este remarcabil despre acest comportament este faptul că infrastructura necesară pentru 
aceste plăți potențiale fără numerar există. De asemenea, oricare ar fi tranzacțiile neformale în care 
pot fi angajați consumatorii, numerarul retras de la ATM-uri provine din venitul formal (conform 
definiției) și consumatorul nu are nici un interes vizibil în ascunderea cheltuielilor aferente. 

Prin compararea retragerii de numerar de la ATM-uri cu plățile fără numerar prin carduri de plată și 
transferuri directe noi obținem ideea în ce măsură este posibil de mărit plățile fără numerar fără 
infrastructură adițională sau necesitatea de a reglementa tranzacțiile neformale. În 2015, deținătorii 
cardurilor de plată moldovenești au retras 30,2 mlrd MDL de la ATM-uri, dar au făcut plăți fără 
numerar numai la o sumă de 2,1 mlrd MDL (Figura 1). Cifra de afaceri de vânzare cu amănuntul 
pentru produsele nealimentare (piețele alimentare deschise nu pot fi un loc bun pentru plățile fără 
numerar) a constituit cel puțin 35 mlrd MDL. E evident că plățile fără numerar pot crește considerabil 
chiar dacă consumatorii pur și simplu își schimbă comportamentul său privind plăți, fără necesitatea 
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de a reglementa tranzacțiile neformale sau schimba modul în care economisesc și cheltuie 
remitențele (remitențele sunt deseori păstrate în valută străină și cheltuită după schimbarea 
acestora în lei moldovenești la oficiile de schimb valutar).  

În același timp, consumatorii moldoveni trebuie să schimbe comportamentul privind plățile într-un 
mod mult mai amplu pentru a trece de la numerar la plăți fără numerar. Nu există nici o tradiție 
privind eliberarea cecurilor cu scopul plătirii cheltuielilor personale (cum este în țările anglo-saxone) 
sau de a face transferuri directe de la un cont bancar la altul (ca în multe țări continentale europene). 
În Moldova, transferurile directe pot fi actual făcute prin intermediul internet banking-ului – care 
cere acces la internet, precum și un grad anumit de alfabetizare de calculator – și la mai multe ATM-
uri unde consumatorii trebuie să se simte confortabil în timpul efectuării tranzacțiilor lor financiare în 
loc public.  

Pentru plățile prin card magazinele au nevoie nu numai de terminalele POS, dar și de asemenea de 
personal care le poate ușor utiliza. Mai mult ca atât, multe magazine angajează în tranzacții 
neformale (de exemplu, o parte de plăți salariale) și, prin urmare, preferă plăți în numerar. Ca 
urmare, se pare că consumatorilor li se spune de multe ori în mod deschis că terminalele POS “nu 
funcționează”.  

E interesant că când moldovenii au folosit cardurile lor peste hotare în 2015, ei au făcut cu mult mai 
multe plăți fără numerar (2,6 mlrd MDL) decât prin retragerile de la ATM-uri (0,6 mlrd MDL). Această 
observație sugerează că cel puțin pentru un oarecare grup ales de moldoveni care călătoresc peste 
hotare se simte destul de confortabil cu plățile prin card ca să se adapteze la deprinderile de plată ale 
țărilor lor de destinație. Desigur, acestea pot fi de asemenea niște reacții la comisioanele relative 
înalte pentru retragerea numerarului de la ATM-uri peste hotare (comparat cu retragerile în 
Moldova).  

Pare puțin probabil, de altfel, că acest grup ar include mulți emigranți moldoveni care folosesc 
carduri de plată moldovenești peste hotare pentru a cheltui veniturile sale străine. În schimb, 
emigranții moldoveni care sunt stabiliți cu trai în străinătate probabil contează pe folosirea mai mult 
cardurilor străine în Moldova – unde retragerile de numerar au fost mai înalte numai moderat la 2,6 
mlrd MDL decât plățile fără numerar la 1,5 mlrd MDL. Din nou, acest lucru poate fi o reacție la 
comisioanele înalte la ATM-uri pentru cardurile bancare străine în Moldova, precum și un indice de 
ajustare a comportamentului predominant de plată peste hotare. În orice caz, obiceiurile de plată par 
a fi susceptibile de se schimba în conformitate cu stimulentele în schimbare.  

În ceea ce privește intervențiile politice posibile, aceste observații sugerează că o strategie de lungă 
durată pentru educație financiară arată promițător (Secțiunea 4.1). Băncile comerciale pot să 
dorească continuarea marketingului activ privind serviciile de plată fără numerar adresată 
consumatorilor. În măsura în care consumatorii doresc să folosească metodele de plată fără 
numerar, iar întreprinderile insistă pe numerar, stimulentele adresate întreprinderilor trebuie să fie 
analizate în scopul înțelegerii dacă infrastructura cu costuri scăzute (Secțiunea 4.2), limitele 
obligatorii privind plățile în numerar (Secțiunea 4.3), sau stimulentele fiscale (Secțiunea 4.4) sunt 
modalități eficiente de recompensare pentru plăți fără numerar mai atractive.  

3.2 Costurile serviciilor de plată fără numerar 

Comisioanele și taxele suportate de către diferiți agenți economici în timpul realizării și procesării 
plăților numerar și fără numerar determină stimulentele să se îndrepte spre instrumentele fără 
numerar. Pentru consumatori, retragerea numerarului de la bancomatele băncii lor proprii de obicei 
este gratis; există o plată mică sau moderată pentru retragerea de bancomatele altor bănci (Tabelul 
2). În caz contrar, tranzacțiile în numerar sunt fără cost pentru consumatori. Cu toate acestea, ei 
plătesc o taxă fixă pentru fiecare tranzacție de plată fără numerar, plus o taxă lunară pentru internet 
banking (dacă ei îl folosesc). Cel puțin pentru consumatorii săraci, aceste taxe ar putea face plăți fără 
numerar mai puțin atractive decât cele cu numerar în multe situații. Modul în care consumatorii 
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decid în cele din urmă va depinde în mod esențial dacă instrumentele de plată fără numerar sunt (cel 
puțin) suficient convenabile pentru folosirea lor cu dezavantajul privind costuri.  

Îngrijorarea privind costurile pentru plăți fără numerar devin chiar mai relevante când noi analizăm 
poziția comercianților care accept plăți prin terminalele POS (Figura 2). Băncile care achiziționează 
oferă terminalele POS comercianților pentru o taxă lunară moderată plus un tarif de servicii bazat pe 
volumul tranzacției. Taxa lunară are o tendință de a fi scăzută (până la 150 MDL), conectarea de rețea 
este prin telefonie fixă sau internet, dar poate ajunge la 240 MDL în cazul conectării prin GPRS.  

Taxa procentuală pe volumul tranzacției începe de le 1,5%, dacă cardul de plată este emis de banca 
care achiziționează, dar poate ajunge până la 3,0% pentru carduri străine de plată. Astfel, din punct 
de vedere al comerciantului, plățile fără numerar pot ușor deveni neatractive în comparație cu 
încasările în numerar, chiar dacă comerciantul nu are nici o preferință pentru numerar să-l folosească 
în operațiile “neformale”. În plus, manipularea cu numerar implică multe elemente de costuri fixe 
cum ar fi menținerea registrului de numerar, depozitarea numerarului zilnic, etc.; comercianții vor 
suporta aceste costuri fixe atât timp cât ei au orice numerar în general (de exemplu, pentru un viitor 
apropiat). În schimb, costul marginal al manipulării cu numerarul adițional, cum ar fi riscul 
suplimentar de pierdere, este probabil mic.  

Tabelul 2 

Taxele medii pentru plățile fără numerar în Moldova (pentru persoanele fizice), 2015 

Tipul operației Minimum Maximum Mediu 

Deschiderea contului 0 MDL 50 MDL 3,2MDL 

Închiderea contului 0 MDL 50 MDL 3,MDL 

Manipularea contului 0 MDL 7 MDL / lunar  

Taxele pentru 
tranzacțiile de plată în 
cadrul aceleiași bănci 

1 MDL pentru tranzacție 4 MDL pentru tranzacție  

Taxele pentru 
tranzacțiile de plată 
dintre diferite bănci 

2 MDL 10 MDL  

Taxele pentru tranzacție 
prin intermediul 
sistemelor de transfer 
bănesc 

1,5 EUR pentru 
tranzacție 

56 EUR1 pentru 
tranzacție 

 

Eliberarea cardului 0 MDL 40 MDL 17.9 MDL 

Menținerea cardului de 
debit anual 

36 MDL 90 MDL 64 MDL / pe an 

Internet banking 0 MDL 100 MDL / lunar  

Retragerea numerarului 
de la ATM  

0 MDL 1 MDL pentru tranzacție  

Retragerea numerarului 
de la ATM-urile altor 
bănci 

1 MDL 
1.5 % min 1 EUR pentru 

tranzacție 
 

Suma maximă retrasă 
zilnic 

4000 MDL nelimitat  

Plata prin card în cadrul 
POS 

0 MDL   

Sursa: compilate de pe site-uri băncilor comerciale în Moldova 
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Taxele bancare pentru comercianți sunt înalte în mare parte din cauză că banca care achiziționează 
plătește un comision interbancar între 1,2% și 2% băncii de emitere. Având în vedere că rețelele Visa 
și Mastercard sunt singurele organizații în Europa care procesează plăți dintre clienți, comercianți și 
bănci, a fost suspectat că membrii acestor organizații pot utiliza puterea sa de piață cu scopul 
menținerii comisioanelor interbancare ridicate. De la începutul anilor 2000, Comisarul European 
pentru concurență a luat mai multe decizii pentru a obliga Mastercard și Visa de a reduce esențial 
comisioanele pentru tranzacțiile în Spațiul Economic European (European Commission/ Competition, 
2016). Regulamentul (UE) 2015/751 acum a fixat comisioanele interbancare la nivel numai de 0,2% 
din valoarea tranzacției pentru cardurile de debit ale consumatorilor și 0,3% pentru cardurile de 
credit ale consumatorilor. Regulamentul de asemenea mărește transparența privind taxele și 
intensifică concurența în carduri de plată ale întreprinderilor prin abordarea unor probleme de 
licențiere și alte condiții care au restricționat libertatea alegerii comercianților cu amănuntul.  

Figura 2  

Comisioane pentru plăți fără numerar prin intermediul terminalelor POS 

Sursa: compilare proprie de pe site-urile bancilor comerciale 

E interesant că limita comisioanelor interbancare a fost stabilită în baza faptului că la acest nivel, 
pentru comercianți e indifirent, în mediu, dacă consumatorul plătește prin card sau în numerar (MIT 
sau “test de indiferență a comerciantului”: European Union DG Competition, 2015). Desigur, 
structurile de costuri pentru comercianți pot să difere între UE și Moldova. Cu toate acestea, la taxele 
curente interbancare ridicate mulți comercianți în Moldova probabil consideră că plățile prin card 
sunt mai degrabă mai scumpe decât cele în numerar. Testul MIT se referă numai la costurile 
tranzacțiilor; comercianții pot oferi în continuare plățile prin card ca un serviciu pentru clienții lor sau 
datorită faptului că ei sunt obligați prin lege să facă acest lucru (în cazul Moldovei dacă cifra de 
afaceri depășește 2 mln MDL). Dar cu structura actuală a costurilor comercianții puțin probabil să 
devină forță motrică pentru promovarea plăților fără numerar.  
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Pare plauzibil că puterea de piață a organizațiilor Visa și Mastercard joacă un rol important în 
menținerea comisioanelor ridicate interbancare în Moldova și alte țări din Europa de Est și Sud-Est. În 
același timp, procesarea plăților electronice este supusă unor economii de producere în masă. Un 
nivel scăzut de comisioane interbancare încă mai poate permite băncilor în Spațiul economic 
European să proceseze plăți cu profit, luând în considerație un volum înalt și în creștere continuă a 
tranzacțiilor. Cu toate acestea, același nivel scăzut al taxelor poate face neatractivă pentru bănci în 
Moldova chestiunea investirii în extinderea afacerii de plăți electronice.  

O altă cauză a taxelor ridicate de servicii pentru comercianți constă în mărimea relativ mică a afacerii 
de achiziționare în Moldova, îmbinat cu faptul că trei bănci comerciale sunt deja active în acest 
domeniu. Tarifele interbancare și taxele pentru servicii comerciale sunt joase pentru anumite 
tranzacții în cazul în care banca de achiziționare a emis cardul de plată. Prin urmare, comercianții 
mari chiar mențin terminalele POS din diferite bănci de achiziționare cu scopul minimizării costurilor 
tranzacțiilor. Această abordare este fezabilă, deoarece costurile fixe de menținere a terminalelor POS 
sunt scăzute; cu toate acestea plățile fără numerar devin puțin convenabile pentru toate părțile 
implicate.  

În concluzie, nivelul înalt al taxelor de servicii comerciale pare a fi un obstacol major pentru eforturile 
în vederea extinderii utilizării plăților fără numerar. Câteva intervenții politice ar putea rezolva 
această situație din diferite puncte de vedere: autoritățile în Moldova și alte țări est europene pot 
folosi momentul generat de Regulamentul (UE) 2015/751 pentru a obliga Visa și Mastercard să 
reducă comisioanele interbancare (Secțiune 4.2). Băncile comerciale și autoritățile de reglementare 
pot lua în considerare mutarea afacerii de achiziționare la o singură companie de servicii care poate fi 
deținută de părțile interesate relevante și va oferi serviciile sale tuturor părților interesate în 
conformitate cu condițiile transparente (Secțiunea 4.2). Mai mult ca atât ar putea exista de 
asemenea o justificare pentru reducerea ratei de TVA pentru tranzacțiile fără numerar 
(Secțiunea 4.4).  

3.3 Prevalența tranzacțiilor neformale în anumite sectoare 

Mai multe sectoare prezintă o provocare deosebită, deoarece caracteristicile lor structurale 
favorizează tranzacțiile neformale bazate pe plăți în numerar. În întregi activități economice raportul 
dintre activități neformale și cele formale constituie aproximativ 28% pentru economia 
moldovenească în întregime, însă 59% în agricultură (dacă noi includem producția pentru consum 
propriu în cadrul gospodăriei); 41% în construcții; 26% în comerțul cu amănuntul și cu ridicata; și 40% 
în servicii hoteliere și restaurante (Tabelul 3). Dacă excludem producția pentru consum propriu pe 
motiv că nu există nici un fel de plăți (în numerar sau prin card), pentru consumul propriu, în orice 
caz, cifra pentru agricultură scade la 15%.  

Importanța activităților neformale între sectoare este strâns legată de prevalența “salariilor în plic”, 
adică plata neformală cel puțin a unei părți din salariile angajaților. În timp ce, din păcate nu există 
datele sectoriale despre salariile neformale, Biroul Național de Statistică estimează atât angajarea 
formală, cât și cea neformală. Angajarea neformală constituie 48% din ocuparea formală pentru 
Moldova în general, însă a fost la fel de mare de 353% în agricultură; 151% în construcții; și 19% în 
comerț, servicii hoteliere și restaurante.  

În agricultură, în afară de ocuparea neformală, plățile în numerar joacă un rol important, deoarece 
mulți fermieri mici (și relativ săraci) au un acces limitat la serviciile financiare în zonele rurale. Accesul 
la serviciile financiare adecvate este important în sine ca un element cheie al dezvoltării sociale și 
economice. Cu toate acestea, nu este clar faptul că micii fermieri ar avea mult de câștigat de la 
primirea veniturilor lor sau de la plata pentru întrările prin intermediul unor instrumente fără 
numerar. Mai mult ca atât, infrastructura serviciilor financiare este destul de bine dezvoltată în 
zonele urbane, însă este mai eterogenă în zonele rurale – probabil din cauza cererii scăzute pentru 
serviciile financiare, ceea ce nu justifică investiții mari în infrastructura corespunzătoare. În astfel de 
circumstanțe (plăți medii mici, densitate scăzută a polulației, acces dificil la bănci / ATM-uri, etc.), 
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numerarul poate fi pur și simplu cel mai eficient instrument de plată în zonele rurale, în multe 
circumstanțe. 

Situația este oarecum diferită în sectorul construcțiilor unde majoritatea materialelor de construcție 
sunt importate. Prin urmare, multe firme de construcții minimizează riscurile lor de schimb valutar și 
costul de manipulare de schimb valutar, insistând asupra plăților în numerar în valuta străină pentru 
serviciile lor. Clienții care nu păstrează economiile sale în valută străină în numerar, pot considera că 
este incomod de a obține cantități relative mari de bani în numerar pentru a plăti serviciile de 
construcții. Cu toate acestea, pentru firmele de construcții, angajarea neformală și (probabil) pentru 
cele importate în mod neformal, generează stimulente puternice pentru a primi veniturile lor în 
numerar cât mai mult posibil. Orice intervenții politice în sectorul de construcții trebuie probabil să 
se concentreze asupra creșterii ponderii activităților formale ca atare, mai degrabă decât asupra 
celor posibile avantaje mici de costuri de tranzacție ale plăților fără numerar (Secțiunea 4.3). 

În cazul serviciilor hoteliere și restaurante, și comerțului intern, plățile prin card de către 
consumatorii individuali cu ajutorul terminalelor POS reprezintă o alternativă naturală la plățile în 
numerar. Cu toate acestea, cum noi am explicat în Secțiunea 3.2 mai sus, costurile plăților prin card 
pentru comercianți în Moldova sunt atât de mari că fac aceste plăți neatractive – chiar dacă 
comercianții nu preferă numerarul din alte cauze, ca de exemplu cu scopul efectuării plăților 
neformale. În ceea ce privește intervențiile politice, educația financiară poate face consumatorii să 
fie mai conștienți despre comoditatea plăților prin card (Secțiunea 4.1); ca urmare, mai mulți 
consumatori pot insista asupra plății prin card și a pune o presiune concurențială asupra 
comercianților pentru a păstra terminalele lor POS într-o stare bună de funcționare. În plus, măsurile 
în vederea reducerii costurilor plăților prin card la comercianți (Secțiunea 4.2), limitele legale pentru 
efectuarea de plată în numerar (Secțiunea 4.3), și stimulentele fiscale (Secțiunea 4.4) pentru plățile 
prin card, toate împreună pot ajuta la schimbarea calculului comercianților și face plățile prin card 
mai atractive pentru ei. 

Tabelul 3 

Activități economice neformale pe sectoare, Moldova, 2014 
(neformale în raport cu valoarea adăugată formală/ ocuparea forței de muncă, procente) 

 Valoarea adăugată Ocuparea forței de 
muncă 

 Producția pentru consumul propriu în 
gospodărie 

 

 inclus exclus   

Agricultura, etc. 58,8 15,0 353,1 
Industria 16,9 13,4 6,6 
Construcții 40,5 37,5 151,5 
Comerț cu amănuntul 
și en-gros 

26,3 26,3 18,6 

Servicii hoteliere și 
restaurante 

39,8 39,8 ** 

Transport și 
comunicații 

18,2 18,2 13,4 

Administrare publică, 
etc. 

* * 0,3 

Alte 20,4 9,2 15,3 

Total (toate sectoare) 27,5 16,2 48,2 
Sursa:Biroul Național de Statistică; *inclus cu alte servicii; **inclus cu servicii hoteliere și restaurante 
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4 Intervențiile politice  

4.1 Oportunitățile evidente și ușor realizabile: educația financiară 

Noi am conclus în Secțiunea 3.1 că ponderea ridicată a plăților în numerar în plățile de consum din 
Moldova  se datorează în parte obișnuințelor persistente și lipsei de familiarizare cu instrumentele 
fără numerar. Având în vedere schimbările mari în comportament care este necesar să se deplaseze 
de la plățile în numerar la cele fără numerar, se pare plauzibil că acest lucru va fi în mod inevitabil un 
proces de lungă durată, chiar dacă infrastructura necesară este prezentă. Noi am constatat, de 
asemenea, că taxele bancare pentru plăți fără numerar sunt mai mari decât cele pentru retragerile 
de numerar de la ATM-uri. Cu toate acestea, acest dezavantaj de costuri pentru tranzacție poate fi 
bine compensat de o mare comoditate a plăților fără numerar din punct de vedere al 
consumatorului. 

Odată ce sarcina pe termen lung de schimbare a obiceiurilor de plată ale consumatorilor este 
recunoscută, este evident ca parțile interesate să considere o strategie suficientă de lungă durată 
pentru a convinge în mod activ consumatorii că plățile fără numerar sunt convenabile, mai ieftine 
decât retragerile de la bancomat și transportarea numerarului, și în condiții de siguranță. Campaniile 
publice cum ar fi cea lansată de BNM în decembrie 2014 (http://faranumerar.md/) asigură un 
exemplu al mesajului care poate fi comunicat consumatorilor.  

În timp ce această campanie specială a durat doar 6 luni, ar fi de folos ca durata viitoarei campanii să 
fie măsurată în ani, mai degrabă decât în luni. Discuțiile în curs de desfășurare despre strategia 
națională pentru educația financiară în Moldova care va rula până la 2020, prin urmare, sunt extrem 
de promițătoare. Cu toate că educația financiară depășește instrumentele de plată și abordează 
nevoile variate ale consumatorilor sofisticați și celorlalți, avantajele tehnologiei infomaționale și ale 
plăților fără numerar, merită un rol important în cadrul noii strategii. 

Băncile comerciale trebuie să joace un rol important în sprijinirea campaniilor publice viitoare prin 
eforturile proprii de marketing. Pentru a determina pe consumatorii să investească timpul și 
eforturile, precum și niște bani în adoptarea noilor obișnuințe de plată, comoditatea folosirii plăților 
fără numerar trebuie să fie demonstrată cât mai eficient posibil. Există o posibilitate mare pentru ca 
plățile fără numerar să crească, cum a fi cele pentru utilități, impozite, și alte plăți către guvern (prin 
mpay.gov.md), fără ca consumatorii să aibă de a face cu comercianții care sunt mai puțin entuziaști 
privind primirea cardului de plăți. 

4.2 Costurile și disponibilitatea infrastructurii de plată fără numerar 

Noi am conclus în Secțiunea 3.2 că taxele pentru serviciile comerciale pentru plățile prin card în 
Moldova (ca și în alte țări est europene) sunt mai degrabă mari în comparație cu standardele 
internaționale, în mare măsură în rezultatul comisioanelor interbancare ridicate primate de la băncile 
ce emit carduri. Urmând exemplul Comisiei Europene, autoritățile din Moldova ar putea dori să se 
coordoneze cu autoritățile de concurență în țările Europei de Est afectate în mod similar, pentru a 
analiza rolului posibil al puterii de piață din partea organizațiilor Visa și Mastercard în menținerea 
comisioanelor interbancare înalte. În timp ce există posibilitatea pentru reducerea taxelor 
interbancare, de asemenea, este clar faptul că procesarea plăților electronice este supusă unor 
economii de producere în masă și volumul tranzacțiilor ale băncilor tipice din UE este mult mai mare 
decât în Moldova. Ar fi autodestructiv ca taxele să fie reduse, iar băncile nu au găsit investiții mai 
departe pentru extinderea plăților atractive fără numerar. 

O altă cauză a taxelor înalte de servicii comerciale constă în structura ineficientă a pieței (mici) de 
achiziționare în Moldova, cu trei bănci comerciale care concurează în vederea oferirii terminalelor 
POS comercianților. Din nou sunt trei economii de producere în masă, legate partial cu rețeaua de 
externalități: cu cât mai mulți membri are rețeaua, cu atât ea devine atractivă pentru potențialii 
membri. Aceste economii de producere în masă trebuie să fie realizate, de exemplu, prin stabilirea 
unei companii de servicii care ar fi deținută de către toate părțile interesate (bănci, comercianți, 

http://faranumerar.md/
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organizații, …) și ar procesa tranzacțiile pentru toți clienți în baza condițiilor transparente unificate. 
Autoritățile de concurență ar dori probabil să păstreze controlul asupra unui asemenea furnizor de 
servicii, precum: puterea de piață mai mare pentru un singur furnizor poate fi un dezavantaj în 
realizarea economiilor de producere în masă. O dovadă anecdotică sugerează că afacerea de 
achiziționare nu este atât de profitabilă în prezent, însă ar putea beneficia de un furnizor puternic 
care este dispus să facă investiții necesare pentru extinderea plăților prin card și să profite de la 
rețeaua de externalități și economiile de producere în masă.  

Rețeaua de externalități poate de asemenea fi realizată în caz dacă mai mulți comercianți ar oferi 
consumatorilor lor plăți prin card cu ajutorul terminalelor POS. În absența unui progress major în 
reducerea taxelor de servicii comerciale o posibilă opțiune este de micșora pragul cifrei de afaceri, 
peste care comercianții trebuie să furnizeze terminalul POS (actual 2 mln MDL anual). Cu toate 
acestea, astfel de măsuri coercitive ar avea dezavantajele birocrației cu care ele deja se confruntă, 
mărirea stimulentelor pentru comercianți de a ascunde o parte din cifra de afaceri, și fiind ocolite cu 
ușurința comercianții au fost depistați deseori prin cele spuse consumatorilor că terminalul POS “nu 
funcțonează”. În acest mediu factorii de decizie trebuie să se concentreze pe sprijinire în vederea 
micșorării tarifelor de servicii comerciale și astfel să facă plăți prin card mai atractive pentru 
comercianți.  

4.3 Limitele de statut la plățile cu numerar  

În multe țări tranzacțiile care depășesc un anumit prag trebuie să fie efectuate prin instrumentele 
fără numerar. Această experiența internațională pune în discuție întrebarea dacă o limită similară 
față de plățile în numerar în Moldova (actual nu există nici o limită) ar fi eficientă în reducerea 
tranzacțiilor neformale. Acest lucru s-ar putea aplica în special în industria de construcții în care 
plățile neformale relative mari sunt endemice (Secțiunea 3.3). 

Remarcăm că principalul beneficiu al unor asemenea restricții privind plățile în numerar ar fi 
dezmascarea unor tranzacții neformale. În același timp, costurile tranzacției pot crește în cazul în 
care consumatorii și firmele de construcții ar trebuie să converseze valuta în bănci, să creeze conturi 
de schimb valutar pentru a minimiza riscul de schimb valutar, etc., mai degrabă decât să platească 
pentru serviciile de construcții și materialele de construcții importate cu valuta în numerar care 
constituie, deocamdată, un instrument pentru economii (legitime) în Moldova.    

Odată cu criza a sistemului financiară din Moldova e deosebit de important să nu submineze 
încrederea cetățenilor în valuta națională moldovenească sai în capacitatea de a acumula resurse 
financiare prin acumularea numerarului în valuta străină. O sumă enormă de mijloce financiare a fost 
recent furat de la băncile comerciale – toate fiind furate prin tranzacțiile fără numerar. Dacă cetățenii 
simpli ai RM ar începe să creadă că ei sunt supuși unei controale nejustificate și unor restricții în timp 
ce se fac puține progrese în vederea întoarcerii forndurilor furate, acesta ar putea submina și mai 
mult încrederea oamenilor în guvern, instituțiile de stat și în moneda națională.  

În plus, există mai multe modalități de a eluda o limită maximă pentru tranzacțiile în numerar, de 
exemplu, prin divizarea plăților mari. O limită a genera de asemenea stimulente pentru a ascunde 
mai multe tranzacții de la autorități. Și nu în ultimul rând, odată ce un anumit nivel de corupție a 
devenit înrădăcinat în rândurile personalului guvernului, mai multe restricții pot duce la mai multe 
“plăți”din partea cetățenilor individuali, ci nu la efectul dorit care constă în micșorarea plăților 
plăților în numerar.  

4.4 Stimulentele fiscale pentru plățile fără numerar   

În cazul în care consumatorii plătesc pentru achizițiile lor mai des prin instrumentele fără numerar, 
aceasta ar putea contribui la reducerea evaziunii fiscale din partea comercianților și creșterea 
veniturilor fiscale guvernamentale. Prin urmare, un stimulent fiscal care ajută la oficializrea și 
impozitarea activității economice neformală precedentă poate fi auto-finanțat. Din experiența 
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internațională, posibile stimulente prevăd o rambursare parțială a TVA pentru plățile prin card și o 
loteria fiscală în care toate adeverințe de plată cu cardul ar fi în mod automat eligibile pentru premii.  

Din punct de vedere fiscal, veniturile fiscale suplimentare colectate din activități noi economice 
formalizate trebuie să depășească pierdirile de “efect de balast” datorită colectării impozitelor în 
mărime mai mică din tranzacțiile deja formale. Un studiu detaliat în Moldova conclude la începutul 
anului 2012 că din câteva opțiuni studiate o loterie ar genera cele mai mari venituri din impozite 
(Proiectul Propunerii de Politică Publică ”Eficientizarea metodelor de control a agenţilor economici 
susceptibili de evaziune fiscală în procesul de utilizare a maşinilor de casă şi control”; raportul din 
ianuarie 2012). O reducere (mare) a cotei TVA pentru plățile prin card cu 4 puncte procentuale, ar 
avea, de asemenea, un efect fiscal net pozitiv (totuși mai mic decât de la loteria).  

În termenii generali, modul în care se crează venituri fiscale suplimentare prin system de stimulente 
depinde de faptul decât de mult activitatea economică va fi puternic formalizat – care este în mod 
inerent incert, desi un stimulent mai mare (reducerea cotei TVA sau premii) va rezulta probabil în mai 
multe plăți prin card și va reglementa mai mult tranzacția neformală. La rândul său, pierderea 
efectului de balast va fi cu atât mai mare cu cât este mai mare stimulent și mai multe activități sunj 
deja formalizate. Calculele simple demonstrează că în cazul în care activitatea informală 
(neimpozitată) reprezintă aproximativ o cincime din cifra sectorială de afaceri (cum ar fi în comerțul 
cu amănuntul în Moldova: Tabelul 3), trebuie de făcut presuruneri destul de sigure privind activitatea 
nouă reglementată în vederea justificării rambursării TVA pentru plățile prin card.  

Costurile administrative trebuie, de asemenea, să fie luate în considerație: pentru a le menține la 
nivelul scăzut este necesară o infrastructura bună a sistemului de plăți. Accesul la serviciile financiare 
trebuie să fie practic universal, încât toți cetățenii să poată beneficia de stimulente prin efectuarea 
mai degrabă a plăților prin card decât a celor în numerar. În cazul în care persoanele sărace sau cele 
din zonele rural ear fi fost excluși, deoarece acestea nu dețin nici un cont bancar sau card de plată, un 
sistem de stimulare ar putea să nu fie fezabil din punct de vedere politic.  

Pot exista mai multe moduri de a limita costurile imediate legate de restituirea TVA: e necesar de a 
directiona stimulentul respectiv spre sectoarele extrem de neformale (de ex. hoteluri și restaurante, 
mai degrabă decât comerțul cu amănuntul în Moldova: Tabelul 3); limitarea mărimii restituirii TVA 
(mai degrabă 2 puncte procentuale decât 4 cum se menționează în studiul anterior); creșterea ratei 
TVA pentru plățile în numerar, și reducerea acesteia pentru plățile prin card.  

Cu toate acestea, riscul fiscal inerent în restituirea TVA rămâne înalt. Prin urmare, ideea loteriei a 
dezvoltat o tracțiune în care toate bonurile ce confirmă plățile prin card pe parcursul unei anumite 
perioade ar particpa în mod automat. Aici valoarea premiilor (de ex. costurile fiscale, în plus la cele 
de administrare) poate fi controlată mai ușor și, cu trecerea timpului, poate fi observat și analizat 
progresul în reglementarea activității neformale. O loterie ar fi, de asemenea, ușur de direcționat 
spre sectoarele particulare și poate fi de o durată limitată pentru a reduce riscul fiscal.   

În același timp, loteria pune întrebări serioase privind modul prezentării fiscale a statului cetățenilor 
spi. Se poate argumenta, că cetățenii responsabili trebuie să plătească impozitele din bunăvoie, ca o 
chestiune de responsabilitate civică, nu cu scopul de a câștiga un bilet gratuit pentru a participa la 
jocuri de noroc. Desigur, din momentul din care multe persoane plătesc pentru jocurile de noroc, 
loteria poate fi populară și, prin urmare, atractivă pentru poiliticieni. În același timp, experiența 
internațională cu loteriile sugerează că cumunicarea cu publicul este criucială pentru a face loteria de 
succes de durată în vederea creșterii plăților prin card și a ponderii activităților formale permanent 
(Fooken, Hemmelgarn, Herrmann, 2014). 

Din păcate experiența internațională oferă puține indicații cu privire la faptul dacă veniturile fiscale 
au crescut în mod durabil în rezultatul diferitor stimulente fiscale ce au fost încercate. (Bird, 
Gendron, 2007; Dunning et al., 2015). Cu toate că probele pot fi de multe ori neconcludente, povești 
clare de succes sunt absente în mod evident, întrucât există mai multe eșecuri bine documentate.  
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4.5 Îmbunătățirea accesului la serviciile financiare în zonele rurale 

Acces la serviciile financiare, în special la contul bancar, este nu doar o condiție prealabilă pentru 
consumatori pentru a face plățile în numerar. El reprezintă, de asemenea, o condiție prealabilă 
pentru dezvoltarea economică și socială și, prin urmare, un element-cheie al infrastructurii publice. 
Rolul guvernului nu este în mod necesar să furnizeze astfel de servicii esențiale; cu toate acestea, el 
trebuie să asigure existența actorilor publici și privați care furnizează astfel de servicii.  

În Moldova, accesul la ATM-uri și filialele bancare este limitat în zonele rurale, adică în localitățile mai 
mici decât centrele administrative raionale. Această provocare trebuie să fie analizată în contextul 
tendințelor demografice mai largi în Moldova. Pe parcursul mai multor ani, zonele rurale au pierdut 
rezidenți, în special cei apte de muncă și mai tineri; nu există nici un semn că acest process va 
termina în curând. Prin urmare, guvernul trebuie să aibă o strategie pentru furnizarea serviciilor 
publice esențiale, inclusiv serviciile financiare în zonele rurale, într-un mod rentabil.  

Oficii poștale rurale reprezintă un singur punct focal natural pentru comunicare și serviciile financiare 
în zonele rurale. Posibil, ele pot oferi o gamă adecvată de servicii financiare inclusiv retrageri de 
numerar din conturile bancare, servicii MTO, conturi de economii care pot fi accesate prin carduri de 
plată, plata pentru utilități, impozite, servicii comunale, etc.  

Un serviciu complementar poate fi oferit în viitor de către prestătorii de servicii de plată 
netradiționale cum ar fi Paymaster, mai ales odată ce acestea sunt admiși la sistemul de plăți SAPI. 
Paymaster oferă posibilitatea de a plăti diferite servicii (utilități, telefoane mobile, servicii comunale, 
etc.) de la un “portofel” virtual care trebuie să fie completat cu numerar la unul din 300 terminale, 
majoritatea fiind în zonele urbane. În plus, Paymaster are mai mult de 700 terminale POS mini, 
deseori în foarte mici localități rurale unde consumatorii pot plăti facturile în mod electronic de la 
portofelul lor virtual, dar nu pot plăți în numerar pentru a-l umple din nou. În timp ce acest serviciu 
poate apărea mai degrabă în formă internet banking-ului de bază, e necesar de a analiza dacă există 
potențialii clienți de nișă pentru care acest nivel de servicii este potrivit.  

Cu toate că serviciile financiare de bază conform celor mai spuse mai sus sunt disponibile la nivelul 
local, plățile fără numerar nu pot întodeauna fi eficiente decât cele în numerar.Majoritatea 
instrumentelor fără numerar cere o infrastructură elaborată (conturile bancare, cardurile de plată, 
ATM-uri, internet banking, terminalele POS) care poate să nu fie disponibilă sau chiar adecvată în 
zonele rurale slab populate. Mulți oameni săraci în zonele rurale (în special micii fermieri) pot avea 
un venit monetar prea mic pentru tranzacțiile lor potențiale în vederea justificării investițiilor în 
infrastructura. Prin urmare, în acest context, guvernul trebuie să se concentreze prioritar pe 
asigurarea accesului la serviciile financiare de bază, decât pe extinderea plăților fără numerar, în 
cazul în care acestea pot fi ineficiente.  
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