www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2018-06-11 15:08:53

Suedia încearca sa frâneze tranzitia la o societate fara numerar
O comisie de parlamentari suedezi vrea sa forteze cele mai mari banci locale sa deruleze în continuare
operatiuni cu numerar în încercarea de a opri tranzitia tarii spre o societate fara numerar, transmite
Bloomberg.

Comisia parlamentara care este în plin proces de rescriere a legii de functionare a Bancii Centrale a Suediei a
propus ca bancile sa fie obligate sa asigure în continuare retrageri de numerar si sa proceseze facturi zilnice.
Cerintele se vor aplica bancilor care ofera conturi curente si au depozite de peste 70 de miliarde de coroane (opt
miliarde de dolari) de la deponentii suedezi. Potrivit parlamentarilor, "trebuie sa exista un acces rezonabil la aceste
servicii pentru toata Suedia" iar 99% din populatia tarii ar trebui sa aiba posibilitatea de a retrage numerar de la un
punct aflat la o distanta de maxim 25 de kilometri de locuinta. Prevederile nu specifica modul în care bancile ar
trebui sa ofere aceste servicii iar bancile pot folosi varianta unui intemediar, masini sau servicii over-the-counter.
"Credem ca dezvoltarea în continuare a accesului la numerar în societate trebuie sa aiba loc într-o maniera
controlata astfel încât nevoile publicului si societatii pentru numerar sunt îndeplinite", a apreciat comisia
parlamentara într-un punct de vedere publicat în cotidianul Dagens Nyheter.
Propunerea parlamentarilor este un raspuns la fenomenul de tranformare rapida a Suediei, care devine tara unde
numerarul este cel mai putin utilizat de pe planeta. Majoritatea oficiilor bancare au încetat operatiunile cu numerar,
multe magazine, muzee si restaurante accepta acum doar plata cu cardul sau plati mobile. Însa, exista si o parte
negativa a acestei evolutii, deoarece multe persoane, în special vârstnici, nu au acces la societatea digitala.
În replica, Asociatia bancilor din Suedia sustine ca propunerea parlamentarilor violeaza legislatia europeana si
concurenta pentru ca forteaza doar câteva banci sa asigure în continuare numerar. "Introducerea unei cerinte legale
doar pentru câteva banci este îndoielnica deoarece aceeasi cerinta nu este impusa si altor banci si companii din
lantul de gestionare a numerarului precum retailerii", sustine directorul general al Asociatiei bancilor din Suedia,
Hans Lindberg.
În plus, bancherii sustin ca propunerea va duce la o crestere semnificativa a costurilor, cu pâna la 100 milioane de
coroane pe an, pentru banci si consumatori. Cifra nu corespunde cu cea avansata de comisia parlamentara care a
estimat ca cele sase banci afectate de aceasta masura vor suferi de o majorare a costurilor cu 8 pâna la 15 milioane
de coroane pe an.
Guvernatorul Bancii Centrale a Suediei, Stefan Ingves si-a exprimat îngrijorarea ca lipsa de numerar ar putea fi o
problema într-o situatie de criza si a sugerat ca noua legislatie sa protejeze guvernanta publica a sistemului de plata
precum si introducerea unei monede digitale. În plus, Stefan Ingves a sugerat ca bancile ar trebui fortate sa
gestioneze numerar, un punct de vedere împartasit de comisia parlamentara.
Ministrul pentru piete financiare, Per Bolund, a apreciat ca propunerea are unele merite, având în vedere ca este
sprijinita de toate partidele din Parlament, dar a refuzat sa spuna daca Guvernul o va sprijini.

page 1 / 1

