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1. Beneficiile potențiale ale utilizării mai sporite a plăților 
fără numerar 

 Guvernul  
 Fiscal: venituri fiscale mai mari („dez-umbrirea“) 

 Banca centrală: cost mai redus al emiterii și manipulării cu numerarul; 
transparență consolidată 

 Businessul 
 Câmp de joc echitabil (mai puține tranzacții în paralel) 

 Costuri tranzacționale mai reduse (în special pentru bănci) 

 Populația  
 Economisire semnificativă a timpului; mai puțin de așteptat în bănci 

 Monitorizare/urmărire mai bună a cheltuielilor  

 Astfel: beneficii economice mai vaste ale plăților fără numerar  
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2. Utilizare limitată a plăților fără numerar în Moldova: 
constatări 

 Moldova rămâne în urma majorității țărilor de Europa 
Centrală și de Est în ceea ce privește instrumentele de plăți 
fără numerar 

 Fapt interesant de observat – infrastructura din Moldova este 
comparativ mai bine dezvoltată decât ar putea sugera 
utilizarea limitată a instrumentelor fără numerar  

 Plățile cu card-urile au crescut mai repede decât retragerea 
numerarului din 2010, dar au început de la o bază redusă  
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Indicatorii tranzacțiilor fără numerar și infrastructura conexă: 
Moldova și economiile în tranziție selectate, 2014 (MDA: 2015) 
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Sursa: Banca Națională a Moldovei, Banca Centrală Europeană, Banca Națională a Ucrainei. 

    

C
ro

at
ia

   

L
it

h
u
an

ia
   

H
u
n
g
ar

y
   

C
ze

ch
 R

ep
.   

P
o
la

n
d
   

B
u
lg

ar
ia

   

R
o
m

an
ia

   

U
k
ra

in
e  

 

M
o
ld

o
v
a  

 

Transferuri de credite 
per locuitor    

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

Debitări directe    per  
locuitor   

4,7   4,8   6,7   13,5   0,6   0,8   0,5   -   0,0 2   

Plăți cu cardul    per  
locuitor   

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

Retragere de numerar 

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

Bancomate  per 1  s     
milion locuitori   

992   438   494   421   533   777   577   744   273   

Terminale POS per 1 
milion locuitori   
mii   

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

Numerar în circuit  
(procent din M1)   

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

Numerar în circuit 
procent din PIB   

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

  



Plățile cu card-ul în Moldova, 2010-2015* 
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Sursa: Banca Națională a Moldovei, *Card-uri emise și utilizate în Moldova 
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3. Cauzele utilizării limitate a plăților fără numerar: 
perspectivele părților interesate  

De ce nu vedem o utilizare mai vastă a plăților fără numerar? 

 

Abordarea: axarea pe diferite grupuri de actori interesați  

 

• Consumatori  

• Comercianți 

• Economia reală 
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Consumatori – „Obișnuințele vechi se uită cu greu?“ 

 Mulți consumatori achită în numerar chiar și atunci când 
metodele de plată fără numerar sunt ușor disponibile (de ex. 
retragerea banilor din bancomat pentru a achita pentru 
utilități în numerar la ghișeul băncii) 

 Există atât de mult spațiu pentru ca volumul plăților fără 
numerar să crească fără ca consumatorii să fie nevoiți să facă 
alegeri dificile privind regularizarea plăților informale, etc.  
De exemplu: în 2015, plățile fără numerar erau de 2.1 miliarde MDL, iar 
cifra de afaceri pentru comercializarea cu amănuntul a produselor ne-
alimentare a fost de 35 miliarde MDL 

 Moldovenii care călătoresc peste hotare, cât și migranții 
moldoveni care vizitează Moldova achită mai mult prin 
metode fără numerar … stimulentele contează ..  
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Consumatorii și comercianții: costul serviciilor de achitare fără 
numerar 

 Taxele bancare pentru plățile fără numerar sunt substanțiale 
pentru consumatori (de ex. retragerea numerarului din 
bancomate versus transferul bancar, în special la o altă bancă) 

 Comisioanele comerciantului pentru achitarea prin terminalele 
POS sunt mari conform standardelor internaționale, în special 
din cauza comisioanelor interbancare mari 

 Comisioanele similare în UE au fost au fost plafonate drept 
rezultat al intervenției din partea Comisarului pentru Concurență 

 Deși structurile de cost ar putea fi diferite în Moldova 
(economiile de scară nu pot fi realizate), există totuși spațiu 
pentru reducerea taxelor 

9 
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Taxele medii pentru consumatori în 2015 
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Sursa: compilat de pe site-urile web ale băncilor comerciale din Moldova 

Tipul operațiunii Minimum Maximum Media 

Deschiderea contului  0 MDL 50 MDL 3.2MDL 

Închiderea contului  0 MDL 50 MDL 3.MDL 

Deservirea contului  0 MDL 7 MDL / lună  

Comision pentru tranzacție 
în aceeași bancă  

1 MDL per 
tranzacție 

4 MDL per tranzacție 
 

Comision pentru tranzacție 
în bănci diferite  

2 MDL 10 MDL 
 

Taxe prin sistemele de 
transfer a banilor  

1,5 EUR per 
tranzacție 

56 EUR per 
tranzacție 

 

Emiterea card-ului  0 MDL 40 MDL 17,9 MDL 

Întreținerea anuală a card-
ului de debit  

36 MDL 90 MDL 
64 MDL / an 

Internet banking 0 MDL 100 MDL / lună  

Retrageri de numerar la 
bancomat  

0 MDL 1 MDL per tranzacție 
 

Retrageri de numerar la 
bancomatul altor bănci  

1 MDL 
1,5 % min 1 EUR per 

tranzacție 
 

Retragerea zilnică maximă  4000 MDL nelimitat  

Achitarea cu card în POS 0 MDL   
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Taxele curente pentru comercianți 
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Sursa: propria compilare de pe site-urile web ale băncilor comerciale. 
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Comercianții și economia reală: plățile informale 

Sporirea plăților fără numerar se confruntă cu câteva schimbări 

 Principala provocare: prevalența activităților informale (bazate 
pe numerar), în special salariile în plicuri, în unele sectoare ale 
economiei 

 Agricultura: plăți medii mici către fermieri, acces limitat la 
servicii financiare  numerarul deseori este cel mai eficient 
mijloc de plată 

 Construcții: multe plăți în numerar în valută străină pentru a 
minimiza riscul pentru procurarea materialelor de construcții 
importate 

 Comerțul cu amănuntul și angro; hoteluri și restaurante: 
utilizarea vastă a numerarului,  deși plățile cu card-ul prin 
terminalele POS ar fi o alternativă naturală  
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Activități economice informale după sectoare, Moldova, 2014   
(valoarea adăugată/ocuparea informală în raport cu cea formală, procent) 
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Sursa: Biroul Național de Statistică 

Activitatea răspândită de economie tenebră în unele sectoare 

Ocuparea 

inclusă exclusă

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 angro 26,3 26,3 18,6

Hoteluri și restaurante 39,8 39,8 /b

Transport și comunicare 18,2 18,2 13,4

Administrație publică, etc. /a /a 0,3

Alte servicii 20,4 9,2 15,3

Total (toate sectoarele) 27,5 16,2 48,2

/a  inclusiv cu alte servicii 
/b  inclusiv cu hotelurile și restaurantele 

Producerea gospodăriei pentru propriul consum:

Valoarea adăugată 
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4. O perspectivă internațională: politici pentru sporirea 
plăților fără numerar în Uruguay 

 Documentul de bază: “Legea privind incluziunea financiară” (Legea 19210, 
aprilie 2014) 
 

Principalul promotor: Ministerul Economiei și Finanțelor  
 

Implementare 

• Într-o mare măsură prin sistemul de plăți  

• Rolul crucial al Băncii Centrale din Uruguay (BCU, www.bcu.gub.uy ) 
 

Surse de informare 

• Legea19210 și decrete conexe 

• Interviuri cu experți relevanți din BCU în iulie 2016 

• Site web pentru inițiativă:  http://inclusionfinanciera.mef.gub.uy/  
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Uruguay: Principalele măsuri pentru sporirea plăților fără numerar 

1. Stimulente fiscale: reducere pentru TVA (vezi slide-ul următor) 

2. Achitarea electronică obligatorie a salariilor 

 Ca. 500.000 de angajați erau achitați în numerar 

 Scutirea plății obligatorii pentru lucrătorii rurali 

3. Achitarea electronică obligatorie pentru chirie > ca. 350 USD (pe lună) 

4. Tranzacțiile peste o anumită limită (în dependență de tipul tranzacției) 
doar prin plăți electronice 

5. Stimulente fiscale (scutirea de taxe și subvenții pentru magazine mici) 
pentru instalarea terminalelor POS; dar POS nu este obligatoriu 

6. Nou: Instituții emitente de bani electronici, card gratuit 

 

Astfel: Abordare balansată, bâta și zăhărelul  
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Uruguay: stimulente fiscale – reducerea TVA 

Reducerea cotei TVA după instrument și timp 
 

 

 

 

 

 

 Notă: cota standard TVA este 22% 

• Reducerea doar pentru achitarea sumei totale de consumatorii finali 

• Reducerea este realizată automat / imediat 

• Stimulente mai solide pentru card-urile debit; obiectivul nu este cel de a 
promova credite 

• Abordarea etapizată: stimulente solide în primul an, apoi mai puțin 

• Reducere doar pentru plățile a mai puțin de ca. 400 USD 

• Restaurante: reducerea TVA 9% din 2006 (Legea 17934) 
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Card debit  &  

plăți electronice 

Card credit 

Primul an (Aug14-Iul15) 4%  2% 

Al doilea an (Aug15-Iul16) 3% 1% 

Din anul trei (Aug 16) 2% 0% 
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Reducerea automată: ilustrare 

         Achitarea în numerar 

 

 

 
          Achitarea fără numerar (reducerea TVA 4%) 

 

 

 

 

• Achitări fără numerar: toate cele 4 poziții apar pe recipisa plății cu 
card-ul  

• Ușor de înțeles și de monitorizat pentru consumatori  
17 

Preț net 100 

TVA (22%) 22 

Preț brut 122 

Preț net 100 

TVA (22%) 22 

Reducerea TVA (4%) -4 

Preț brut 118 



Reducerea automată a TVA: contul de la restaurant (reducere 9%) 
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Preț net 
$561,48 

Reducerea 
TVA  
$50,53 (9%) 
Preț brut 
(TVA 13%) 

Factura  Recipisa achitării cu card-ul 

Preț brut 
(TVA 22%) 

Preț brut 
(TVA 22%) 

TVA 22% 
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Uruguay: impactul măsurilor de politici 

Card-uri de debit și cecuri 

• În decurs de 2 ani utilizarea card-urilor debit a crescut de 6 ori 

• Numărul card-urilor debit a crescut până la 3 m (ca. Populația 
Uruguay) 

• Reducerea utilizării cecurilor 

• Totuși: cecurile amânate încă sunt vast utilizate (funcția de credit) 

Astfel: schimbarea modalităților de plată; “obișnuințele vechi” pot fi 
schimbate 

Terminale POS 

• În decurs de 3 ani: o creștere de teri ori a POS 

19 
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Uruguay: costul fiscal al reducerii TVA 
Impact fiscal 

• Planul original: recuperarea totală a veniturilor din TVA până-n 2018 

• Predicția curentă: recuperarea totală a veniturilor din TVA deja în 2017 
 

Astfel: dez-umbrirea realizată mai repede decât se aștepta  
 

Viziunea consumatorilor 

• Consumatorii sunt beneficiarii direcți ai reducerii TVA  

• Înainte: reducerea 23% la 22%, dar prețurile brute nu s-au schimbat cu 
mult... 

• Dovezi empirice: oamenii acum petrec mai puțin timp în bănci și susțin 
politica guvernamentală privind plățile fără numerar; măsură populară 
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5. Discutarea măsurilor de politici în Moldova 

Abordarea: combinare balansată a măsurilor de reglementare (“bâta”) și 
stimulentelor fiscale (“zăhărelul”) 

Precondiții: încrederea în sectorul bancar este restabilită 

Măsuri de reglementare pentru discuții  

1. Eforturi susținute pentru educația financiară 

2. Plafonarea taxelor comerciantului  / comisioanele interbancare 
multilaterale 

3. Achitarea electronică obligatorie a salariilor  

 Scutire posibilă: plățile pentru lucrătorii rurali 

4. Nivelul obligatoriu al plăților electronice peste un anumit prag (care 
poate fi diferit pentru diverse tipuri de tranzacții) 

5. Prag mai mic pentru cifra de afaceri: prezența obligatorie a terminalului 
POS  

21 
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Stimulente fiscale – pentru discuție 

1. Reducerea TVA pentru plățile electronice 

 Nivelul reducerii 

 Cadru de timp, temporar vs. permanent 

 Card de debit vs. card de credit  

 Reducere adițională pentru sectoarele predispuse 
activităților tenebre 

 

2. Stimulente fiscale pentru magazine mici pentru instalarea 
terminalelor POS 
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Incluziunea financiară și accesul la servicii banking 

• Măsurile obligatorii trebuie să fie însoțite de un acces îmbunătăți 
și accesibil la serviciile banking  

• Acest fapt se aplică mai cu seamă populației cu venituri mici  
 

Discuții privind măsurile posibile 

1. Dreptul la serviciu banking de bază: băncile să ofere conturi 
bancare de bază fără plată  

2. Promovarea / facilitarea serviciile banking directe 

3. Consolidarea rolului prestatorilor noi de plăți electronice  
 

Astfel: Măsurile pentru a spori utilizarea plăților fără numerar 
sunt strâns corelate cu incluziunea financiară mai bună. 
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Contact 

Prof. Dr. Matthias Luecke 

luecke@berlin-economics.com 
 

Dr. Ricardo Giucci 

giucci@berlin-economics.com  
 

Echipa Economică Germană în Moldova 

c/o BE Berlin Economics GmbH 

Schillerstr. 59, D-10627 Berlin 

Tel:  +49 30 / 20 61 34 64 0  

Fax: +49 30 / 20 61 34 64 9  

www.get-moldova.de 

Twitter: @BerlinEconomics 
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