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Czy czeka nas zakaz
używania gotówki?
Według szacunków Europejskiego Banku Centralnego koszt emisji i obsługi gotówki to 1% PKB, w Polsce jest to ok. 10 mld zł. Mając powyższe na uwadze, NBP chce
w znaczący sposób ograniczyć możliwość używania pieniądza gotówkowego.
Rada ds. Systemu Płatniczego NBP przyjęła właśnie Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego na lata
2014-2020. Zawiera on szereg
działań zmierzających do popularyzacji płatności bezgotówkowych, kart płatniczych
czy płatności mobilnych.
Dziś przedsiębiorcy mogą
rozliczać się gotówkowo do
kwoty o równowartości 15 tys.
euro, czyli ok. 64 tys. złotych.
Rada proponuje, aby zmniejszyć ten limit do kwoty 1 tys.
euro – ok. 4,3 tys. złotych. Propozycja iście rewolucyjna, ale
należy mieć na uwadze, że na
rynku bardziej akceptowana
jest ewolucja. Tak drastyczna
zmiana może wywołać zamęt
i chaos na rynku.
Kolejny pomysł rady
to konieczność regulowa-

nia wszelkich płatności publicznoprawnych wyłącznie
w formie bezgotówkowej.
Tu pomysł wydaje się bardzo dobry, po co utrzymywać
w urzędach obsługę
kasową.
Bu-

dżet państwa może tu
zaoszczędzić
wielkie pieniądze – dodajmy:
nasze publiczne pieniądze. To
jeszcze nie koniec, rada proponuje, aby w formie bezgotówkowej klienci płacili za luksusowe towary. Ciekawe tylko,
kto określi definicję towaru
luksusowego? Czy np. telewizor to towar luksusowy?

Moim zdaniem osiągnięciem będzie przeforsowanie
propozycji określenia limitu
w obrocie gotówkowym dla
osób fizycznych. Wyobraźmy
sobie taką sytuację: jesteśmy
na wspólnej kolacji – płaci jedna osoba i na pożegnanie rozdaje współuczestnikom biesiady informacje z numerem
swojego konta. Opisy w przelewach mogą być ciekawe, np.
za piwo, za pomidorową. Bankowcy chcą, aby więcej płatności odbywało się przelewami i kartami płatniczymi.
W takiej sytuacji trzeba będzie
wymóc na społeczeństwie
i każdym obywatelu posiadanie konta w banku, posiadanie
karty. Co na to konstytucja?
Innym problemem są
wysokie koszty prowadze-

nia rachunków i obsługi kart
kredytowych. W tym projekcie nie znalazłem informacji o konieczności obniżenia
opłat za transakcje za pomocą karty – mamy bardzo wysokie opłaty na tle Europy.
Na pewno kojarzycie państwo w sklepach kartki z napisem „transakcji kartą poniżej 20 zł nie realizujemy”.
To nie zła wola sklepikarzy,
tylko rachunek ekonomiczny
przy tak niskich opłatach nie
jest korzystny.

Ważnym elementem koniecznym do wprowadzenia
zmian jest konieczność zainstalowania większej liczby
bankomatów.

O ile w dużych miastach
ich nasycenie jest odpowiednie, to już w mniejszych miejscowościach bankomatu niekiedy trzeba szukać ze świecą.
Czy jednak właściciele bankomatów będą zainteresowani
instalowaniem urządzeń przy
słabym zaludnieniu? Kto za to
zapłaci? Klient! Prowadzone
są rozmowy na temat tzw. surcharge. Przy tym rozwiązaniu
klient będzie płacił za każdą
wypłatę właścicielowi bankomatu. Dla większości będzie
to druga opłata, ponieważ jedną płacą już bankowi. Ten pomysł nie jest nowy, już w zeszłym roku resort finansów
próbował go forsować. Wzbudzał on jednak spore kontrowersje i ostatecznie zrezygnowano z jego wprowadzenia.

Projekt na lata 2014-2020
nie jest pierwszym, poprzedni na lata 2011-2013 nigdy nie
trafił na obrady Urzędu Rady Ministrów. Czy to samo
czeka nowy projekt? Zobaczymy, tajemnicą poliszynela jest cel jego wprowadzenia.
Oficjalnie dzieje się to, aby
ograniczyć koszty. Ten mniej
oficjalny powód to chęć ograniczenia szarej strefy w myśl
zasady: mniejsza szara strefa oznacza większą kontrolę państwa nad obywatelami
i większe podatki.
Krzysztof Rzymski

