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Αυξημένη χρήση ανέπαφων πληρωμών στην Ισπανία, εν μέσω κρίσης κορωνοιού
Η χρήση των μετρητών ως μέσο πληρωμής μειώνεται συνεχώς παγκοσμίως, ιδίως στην Ισπανία,
όπου κάθε τρίμηνο η χρήση ανέπαφων μέσων συναλλαγής αυξάνεται με διψήφια ποσοστά. Το
2019, η χρήση καρτών για τις αγορές έφθασε τις 4,53 δις συναλλαγές, φανερώνοντας αύξηση της
τάξης του 16,2%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η συνολική αξία των εν λόγω
συναλλαγών ξεπέρασε τα 161,34 δις ευρώ, 9,44% περισσότερο από το 2018. Το προηγούμενο
έτος ήταν σε κυκλοφορία συνολικά 85,6 εκ. κάρτες, 48,4 εκ. χρεωστικές και 37,3 εκ. πιστωτικές.
Η κρίση του 2008, ανάγκασε πολλές τράπεζες να μειώσουν τα καταστήματά τους και να
προχωρήσουν στην προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επομένως, τα μηχανήματα
ανάληψης μετρητών (ATM), μειώθηκαν στα 50.500 σε όλη την επικράτεια της Ισπανίας, 11.000
λιγότερα από ότι το 2008. Ως αποτέλεσμα, τα ποσά αναλήψεων μετρητών είναι διαρκώς
μεγαλύτερα, με τη μέση ανάληψη το 2019 να ανέρχεται στα 141 ευρώ.
Η πανδημία του κορωνοϊού Covid-19, έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο τη χρήση των εν λόγω
καρτών αλλά και τις ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου. Στην Ισπανία μάλιστα, οι
περισσότερες επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφεύγεται η επαφή των εργαζομένων τους με
μετρητά, προτείνουν και ενθαρρύνουν τη χρήση εναλλακτικών τρόπων πληρωμής. Επιπλέον,
τους τελευταίους μήνες, ορισμένες πόλεις της Ισπανίας υιοθέτησαν στις αστικές συγκοινωνίες,
ειδικά συστήματα για την πληρωμή του αντίτιμου με χρεωστική/πιστωτική κάρτα. Πλέον,
δεδομένων των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του ιού, η Μαδρίτη, η Μάλαγα,
το Βαγιαδολίδ, η Βαλένθια και η Θαραγόθα, απαγορεύουν πλήρως την πληρωμή του εισιτηρίου
στα λεωφορεία, με μετρητά.
Έχοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω, η χρήση των καρτών τ.έ. αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά,
ενώ οι πολίτες είναι ιδιαίτερα πιθανό να συνηθίσουν στην τακτική αυτή και στη συνέχεια της
κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που έχει κηρυχθεί στην Ισπανία, γεγονός το οποίο μπορεί να
συγκρατηθεί και από τη χώρα μας, δεδομένου ότι η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
αποτελεί στόχο μεταξύ πολλών κρατικών οικονομικών υπηρεσιών.
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